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realizada nas dependências do Congresso Nacio-
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discussão dos investimentos no setor turístico do 
Estado. ................................................................... 50693

FELIPE MAIA (DEM – RN. Como Líder.) – 
Transcurso do Dia Mundial do Turismo. Exigência 
de esclarecimentos, pelo Governo Federal, sobre 
real propósito de construção de aeroporto no Mu-
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Rio Grande do Norte. Urgente necessidade da re-
alização de ampliação do Aeroporto Internacional 
Augusto Severo, em Natal. .................................... 50694

VICENTINHO (PT – SP) – Saudação a sindi-
calistas presentes na Casa. Manifesto ao Congresso 
Nacional pela Aprovação Imediata da Convenção 
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Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
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Participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
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Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos da 
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MANATO (Bloco/PDT – ES. Pela ordem.) – Fi-
delidade do orador à orientação do Diretório Nacio-
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PRACIANO (PT – AM. Pela ordem.) – Razões 
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de vigência da Contribuição Provisória sobre Movi-
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CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem.) – Ações para incentivo ao turismo desen-
volvidas pelo Governador do Estado de Santa Ca-
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Desenvolvimento Humano, do Senado Federal, 
destinada à discussão dos direitos de anistiados 
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– Conveniência de adoção pelo Ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão, de ações de estímulo 
à doação de órgãos no País. ................................. 50713
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– Homenagem póstuma prestada ao Senador Hum-
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TAKAYAMA (Bloco/PSC – PR. Pela ordem.) 
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da política socioeconômica do Governo Luiz Inácio 
Lula da Silva. Expectativa quanto à ampliação dos 
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À 1 HORA E 8 MINUTOS COMPARECEM 
À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amapá: 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 PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 8

RONDÔNIA

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

ACRE

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

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM

Ata da 262ª Sessão, Extraordinária, Matutina, 
em 27 de setembro de 2007

Presidência do Sr.: Arlindo Chinaglia, Presidente



50452 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José 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 Piauí: 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

PARAÍBA

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

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
José Mendonça Bezerra DEM
José Múcio Monteiro PTB
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Roberto Magalhães DEM
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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 Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

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

BAHIA

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
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Mário Negromonte PP

Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito 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

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de VasconcelloPR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 50

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ayrton Xerez DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo Cesar PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
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: 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes ThamePSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes 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
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Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcelo Ortiz PV
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
Walter 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
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT

Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
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Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 26

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
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Matteo Chiarelli DEM
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
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
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 31

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
496 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
Fica dispensada a leitura da ata da sessão an-

terior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, servindo como 
2° Secretário, para proceder à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, servindo como 
1° Secretário, procede à leitura do seguinte.

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 669, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 912/2007 – C. Civil

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Primeiro Protocolo Adi-
cional ao Acordo de Alcance Parcial Agro-
pecuário nº 3, que protocoliza o Acordo de 
Constituição do Comitê Veterinário Perma-
nente do Cone Sul ao Amparo do Tratado de 
Montevidéu de 1980, assinado entre os Go-
vernos da República Argentina, da República 
Federativa do Brasil, da República do Para-
guai, da República Oriental do Uruguai, da 
República da Bolívia e da República do Chile, 
em Montevidéu, em 8 de agosto de 2006.

Despacho: À Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul; e as Comissões 
de : Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD)
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Primeiro 
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial Agro-
pecuário nº 3, que protocoliza o Acordo de Constituição 
do Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul ao Am-
paro do Tratado de Montevidéu de 1980, assinado pelos 
Governos da República Argentina, da República da Bo-
lívia, da República Federativa do Brasil, da República do 
Chile, da República do Paraguai e da República Oriental 
do Uruguai, em Montevidéu, em 8 de agosto de 2006.

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

EM Nº 230 DAI/DIR/DPB/MRE – EAGR–XCOR–ALA-
DI

Brasília, 13 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

anexa mensagem que encaminha para exame e apro-
vação do Congresso Nacional o Primeiro Protocolo 
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial Agropecuário 
nº 3, assinado pelos Plenipotenciários dos Governos 
da República Argentina, da República da Bolívia, da 
República Federativa do Brasil, da República do Chile, 
da República do Paraguai e da República Oriental do 
Uruguai, em 8 de agosto de 2006, em Montevidéu, de 
conformidade com o Tratado de Montevidéu de 1980.

O Tratado de Montevidéu de 1980, firmado pelo Bra-
sil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso 
Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de 
novembro de 1981, prevê, em seu Artigo 12, a modalidade 
de acordos de alcance parcial agropecuários.

Em abril de 2003, os Ministros da Agricultura ou 
seus equivalentes dos Governos da República Argen-
tina, da República da Bolívia, da República Federativa 
do Brasil, da República do Chile, da República do Pa-
raguai e da República Oriental do Uruguai assinaram 
o Convênio Constitutivo do Conselho Agropecuário 
do Sul (CAS), como foro de consulta e coordenação 
de ações regionais em nível ministerial, em matéria 
agropecuária.

Na mesma ocasião, os Ministros da Agricultura 
ou seus equivalentes dos Governos da República Ar-
gentina, da República da Bolívia, da República Fede-
rativa do Brasil, da República do Chile, da República 
do Paraguai e da República Oriental do Uruguai assi-

naram, também, o Acordo de Constituição do Comitê 
Veterinário Permanente do Cone Sul (CVP), como 
órgão do Conselho Agropecuário do Sul, com o obje-
tivo de coordenar ações e incrementar a capacidade 
regional de prevenir, controlar e evitar os impactos e 
riscos sanitários que afetam a produção e comerciali-
zação de animais, produtos e subprodutos de origem 
animal na região.

Na III Reunião Ordinária do Conselho Agropecuá-
rio do Sul, realizada em março de 2004, seus membros 
acordaram a necessidade de protocolizar o Convênio 
Constitutivo do CAS e o Acordo de Constituição do 
CVP ao amparo do Tratado de Montevidéu de 1980, 
com vistas a conferir marco jurídico vinculante a tais 
instrumentos.

Na VII Reunião Ordinária do Conselho Agrope-
cuário do Sul, realizada em Buenos Aires em 29 de 
julho de 2005, seus membros ratificaram as versões em 
espanhol de 2003 do Convênio Constitutivo do CAS e 
do Acordo de Constituição do CVP e adequaram suas 
versões em português, para que estas refletissem os 
textos em espanhol de 2003.

Em 8 de agosto de 2006, em Montevidéu, os Ple-
nipotenciários dos Governos da República Argentina, 
da República da Bolívia, da República Federativa do 
Brasil, da República do Chile, da República do Paraguai 
e da República Oriental do Uruguai assinaram o Acordo 
de Alcance Parcial Agropecuário nº 3, que protocoliza 
o Convênio Constitutivo do Conselho Agropecuário 
do Sul ao amparo do Tratado de Montevidéu de 1980. 
Na mesma ocasião, assinaram o Primeiro Protocolo 
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial Agropecuário 
n 3, que protocoliza o Acordo de Constituição do Co-
mitê Veterinário Permanente do Cone Sul ao amparo 
do Tratado de Montevidéu de 1980.

8. À luz dos motivos expostos, submeto à apre-
ciação de Vossa Excelência a presente mensagem de 
encaminhamento ao Congresso Nacional do Primei-
ro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial 
Agropecuário nº 3.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amo-
rim.

ACORDO PELO QUAL SE CRIA O CONSELHO 
AGROPECUÁRIO DO SUL (CAS)  

PRIMEIRO PROTOCOLO ADICIONAL 
CRIAÇÃO DO COMITÊ VETERINÁRIO  

PERMANENTE DO CONE SUL

Os Plenipotenciários da República Argentina, da 
República da Bolívia, da República Federativa ao Bra-
sil, da República do Chile, da República do Paraguai 
e da República Oriental do Uruguai, acreditados por 
seus respectivos Governos, segundo poderes que fo-
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ram outorgados em boa e devida forma, depositados 
oportunamente na Secretaria-Geral da Associação 
Latino-Americana de Integração (ALADI),

Considerando que os Ministros da Agricultura, 
ou seus equivalentes, de Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Paraguai e Uruguai assinaram, no mês de abril 
de 2003, o Convênio Constitutivo do Conselho Agro-
pecuário do Sul (CAS), como foro de consulta e coor-
denação de ações regionais em nível ministerial, em 
matéria agropecuária;

Que foi assinado nesse âmbito o Acordo Cons-
titutivo do Comitê Veterinário Permanente do Cone 
Sul (CVP);

Que os Membros do CAS, na VII Reunião Ordi-
nária daquele Conselho, realizada em Buenos Aires, 
em 29 de julho de 2005, ratificaram as versões em 
espanhol de 2003 do Convênio Constitutivo do CAS e 
do Acordo de Constituição do CVP e adequaram suas 
versões em português, para que estas refletissem os 
textos em espanhol de 2003;

CONVÊM EM:

Art. 1º Protocolizar, ao amparo do Tratado de 
Montevidéu de 1980 (TM80), e em conformidade com 
o disposto na Resolução nº 2 do Conselho de Ministros 
da ALALC, de 12 de agosto de 1980, o Acordo Consti-
tutivo do Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul 
(CVP), cujo texto encontra-se em anexo e faz parte do 
presente Protocolo.

Art. 2º As Partes reconhecem como válidas as 
atuações e resoluções adotadas no âmbito do CVP 
desde 22 de abril de 2003.

Artigo 3º Ficam sem efeito os pontos 1, 2, e 3 das 
Disposições Gerais e Transitórias do texto em anexo.

Art. 4º O presente Protocolo entrará em vigor a 
partir da data em que todas as Partes Signatárias o 
tenham incorporado aos respectivos ordenamentos 
jurídicos internos.

Art. 5º A Secretaria-Geral da ALADI será depo-
sitária do presente Protocolo, do qual enviará cópias 
devidamente autenticadas às Partes Signatárias e ao 
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agri-
cultura (IICA), em seu caráter de Secretaria Técnico-
Administrativa do CAS.

EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários 
assinam o presente Protocolo na cidade de Montevidéu, 
aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
seis, cm um original nos idiomas português e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente válidos.

Pelo Governo da República ArdddPelo Governo 
da República da Bolívia: Marcelo Janko.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Bernardo Pericás Neto

 Pelo Governo da República do Chile: Eduardo 
Araya Alemparte

Pelo Governo da República do Paraguai: Marcelo 
Scappini Ricciardi

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: 
Gonzalo Rodríguez-Gigena

COMITÊ VETERINÁRIO PERMANENTE 
DO CONE SUL 

ACORDO DE CONSTITUIÇÃO

O Ministério da Produção da República Argentina, 
o Ministério de Assuntos Agrários, Indígenas e Agrope-
cuários da República da Bolívia, o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento da República Federativa 
do Brasil, o Ministério da Agricultura da República do 
Chile, o Ministério da Agricultura e Pecuária da Repú-
blica do Paraguai e o Ministério da Pecuária, Agricultura 
e Pesca da República Oriental do Uruguai,

Considerando

1. As economias dos países da América Latina, e 
em particular os integrantes do Mercosul ampliado, são 
altamente dependentes do comércio regional e mundial 
de animais, produtos e subprodutos de origem animal. 
Nesse contexto, enfermidades como a febre aftosa têm 
ocupado lugar de relevância no que se refere aos recur-
sos destinados a sua prevenção, controle e erradicação, 
tanto em nível de país quanto de continente.

2. Nesse sentido, foram criadas instâncias de co-
ordenação das diferentes campanhas sanitárias dos 
distintos países integrantes da região, destacando-se 
entre elas: COHEFA, COSALFA e Convênio Bacia do 
Prata.

3. Durante a década de 90, alcançaram-se exce-
lentes níveis de controle da febre aftosa, logrando-se a 
erradicação da enfermidade na maioria dos países, per-
mitindo-lhes alcançar as categorias de “Livre de Aftosa 
com Vacinação” e “Livre de Aftosa sem Vacinação”, con-
forme a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 
Esta situação, provavelmente, terá sido a causa de uma 
flexibilização nos sistemas de controle, a qual conduziu à 
reaparição de focos durante os anos de 2000 e 2002.

4. Esta mesma situação pôs em evidência a ne-
cessidade de fortalecer as instâncias de coordenação 
regional, a fim de unir esforços e concertar estratégias 
para o desenvolvimento sustentável dos setorsae no que 
diz respeito à febre aftosa, mas também a outros aspec-
tos de sanidade animal e inocuidade de alimentos.

5. Neste contexto foi assinado convênio consti-
tutivo do Conselho Agropecuário do Sul (CAS) como 
instrumento de diálogo, consulta e definição de ações 
de caráter regional entre os Ministérios da Agricultura 
dos países integrantes do Mercosul ampliado, concer-
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nentes aos setores agropecuário, florestal e pesqueiro, 
à sanidade animal e vegetal, à inocuidade de alimen-
tos, assim como às negociações internacionais sobre 
o comércio de produtos.

6. Os consensos alcançados na Primeira Reunião 
de Constituição do Comitê Veterinário Permanente dos 
Países do Cone Sul, levada a cabo na cidade de Mon-
tevidéu, Uruguai, nos dias 10 e 11 de abril de 2003.

ACORDAM

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Constituir o Comitê Veterinário Permanente do 

Cone Sul, dentro da órbita do Conselho Agrope-
cuário do Sul – CAS, com o objetivo principal de 
coordenar ações e incrementar a capacidade re-
gional de prevenir, controlar e evitar os impactos e 
riscos sanitários que afetam a produção e comerciali-
zação de animais, produtos e subprodutos de origem 
animal na região.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Comitê será integrado pelas autoridades de maior 

hierarquia na área de Sanidade Animal dos Ministérios 
dos países subscritores, investidos de faculdades de-
cisórias nas áreas de competência do Comitê. No caso 
de impossibilidade de comparecimento dos titulares, 
dever-se-á contar com um representante ou delegado 
com poderes suficientes para decidir sobre os assuntos 
de competência do Comitê.

Comitê realizará sessões ordinárias com um intervalo 
máximo de 90 dias e, de forma extraordinária, por soli-
citação do presidente ou de pelo menos dois de seus 
membros.

A presidência do Comitê será exercida por um 
de seus membros, eleito por consenso, ou pelo menos 
por maioria simples. Seu mandato será anual, poden-
do ser reeleito, iniciando o período no dia 1º de julho 
de cada ano.

Em caso de ausência, demissão do cargo ou 
renúncia por qualquer causa, o Comitê procederá à 
eleição de um novo presidente.

Comitê adotará suas decisões por consenso de 
seus membros.

As decisões aprovadas pelo Comitê serão reme-
tidas a cada um dos organismos competentes dos Es-
tados-membros, para sua internalização e execução, 
de acordo com os requisitos do ordenamento jurídico 
interno de cada país.

Os temas em que não se alcance o consenso, 
mas sim a maioria, serão alçados ao Conselho Agro-
pecuário do Sul, para sua consideração e decisão.

O Comitê Veterinário Permanente poderá, solicitar 
ao CAS a convocação para sessões extraordinárias, 
quando as circunstâncias o requeiram.

CLÁUSULA TERCEIRA:
As atribuições do Comitê Veterinário Permanente 

serão as seguintes:
1. analisar e propor soluções à legislação comum 

entre os países-membros que estiver causando inconve-
nientes ao comércio ou que for totalmente injustificada 
e se refira à sanidade animal; inocuidade de produtos, 
subprodutos e derivados de origem animal de todas as 
espécies; e normas de importação e exportação entre 
países-membros e com terceiros;

2. elaborar projetos de normas sanitárias, por 
solicitação dos países-membros, para problemas sa-
nitários emergentes;

3. coordenar as ações e estratégias dos paí-
ses-membros, ante terceiros países ou blocos eco-
nômicos, para facilitar a comercialização de produtos 
pecuários da região, incluindo a abertura de novos 
mercados;

4. coordenar as ações dos países-membros pe-
rante os Organismos multilaterais (tais como OIE, Co-
missão do Codex Alimentarius – FAO, OPS e outros), 
promovendo a elaboração de normas mais justas e 
que favoreçam o livre-comércio;

5. representar os interesses dos países da região, 
quando se considere apropriado;

6. identificar mecanismos de financiamento para 
atender as emergências que ocorram em qualquer Esta-
do-membro, ou para dar cumprimento às atribuições do 
Comitê, desenvolvendo gestões para sua liberação;

7. convocar a constituição de equipes multiinstitu-
cionais e multidisciplinares para atender a emergência 
sanitárias e vigilância epidemiológica da região. Para 
tal fim elaborará uma base de dados com os especia-
listas indicados por cada país-membro;

8. o Comitê elaborará um plano estratégico para 
assegurar a provisão de vacinas para aquelas enfermi-
dades que considere de alta prioridade, a fim de manter 
estoques adequados de material biológico para casos 
de emergência sanitária;

9. diligenciar os recursos próprios necessários 
para o funcionamento do Comitê;

10. aprovar o Programa Orçamentário Anual, os 
regulamentos e normas de funcionamento do Comitê 
e da Secretaria Técnico-Administrativa, que serão por 
esta propostos;

11. designar o Secretário Técnico, de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pelo próprio 
Comitê.

CLÀUSULA QUARTA:
Serão atribuições do Presidente do Comitê Ve-

terinário Permanente:
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a. representar o organismo quando as circuns-
tâncias o requeiram;

b. convocar para as sessões do Comitê, tanto 
ordinárias como extraordinárias;

c. elaborar a ordem do dia e dirigir o desenvolvi-
mento das sessões;

d. encaminhar as inquietudes dos membros do 
Comitê e de organismos nacionais e internacionais;

e. assegurar o cumprimento das disposições co-
muns estabelecidas entre seus membros;

f. promover e difundir o valor da instituição que 
representa;

g. elevar as resoluções aprovadas ao Conselho 
Agropecuário do Sul, quando pertinente.

CLÁUSULA QUINTA
O Comitê contará com uma Secretaria Técni-

co-Administrativa Permanente que terá as seguintes 
atribuições:

a. dar apoio logístico ao funcionamento 
do Comitê, na preparação e seguimento das 
agendas e acordos;

b. elaborar o Orçamento Anual, bem 
como o regulamento e normas de funciona-
mento, e encaminhá-los para aprovação do 
Comitê;

c. administrar os recursos humanos e 
materiais, próprios e externos, atribuídos ao 
Comitê;

d. realizar as tarefas de coordenação e 
assessoramento, para atender à execução das 
decisões do Comitê;

e. apoiar o Presidente do Comitê nas ges-
tões e negociações para obtenção de assistência 
técnica e financeira.

A Secretaria Técnico-Administrativa estará a cargo 
de um Secretário Técnico, designado de acordo com os 
procedimentos que estabeleça o Comitê; contará com a 
infra-estrutura adequada e pessoal técnico e administra-
tivo designado; e sua localização e organização serão 
estabelecidas na regulamentação correspondente.

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

1. O presente convênio entrará em vigor após a 
formalização de reconhecimento por parte dos Países 
signatários, de acordo com o ordenamento jurídico in-
terno de cada um.

2. Designa-se depositário dos instrumentos in-
ternalizados o país-sede da Secretaria Técnico-Admi-
nistrativa Permanente.

3. O presente convênio terá vigência indefinida, 
podendo ser denunciado por qualquer dos membros, 
mediante notificação ao governo-sede da Secretaria 
Técnica Permanente, o qual informará aos demais; 

mediante notificação das comunicações de denúncia 
que receba. Transcorrido um ano do recebimento da 
comunicação pelo governo-sede da Secretaria Técnico-
Administrativa Permanente, o convênio deixará de ser 
aplicado ao país denunciante, sem prejuízo do cumpri-
mento das obrigações que estiverem pendentes.

4. O Comitê poderá propor ao CAS emendas ou 
cláusulas adicionais ao presente convênio.

5. As controvérsias que surjam por aplicação do 
presente convênio poderão ser dirimidas mediante 
negociações, ou por meio de arbitragem.

6. Os documentos que surjam da aplicação do 
presente Acordo deverão ser redigidos nos idiomas 
espanhol e português.

7. A primeira presidência do Comitê será definida 
oportunamente, por ocasião da sua primeira sessão.

Em testemunho de sua conformidade com o texto do 
presente convênio, subscrevem-no os senhores Ministros 
da Produção da República Argentina, da Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural da República da Bolívia, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da República 
Federativa do Brasil, da Agricultura da República do Chile, 
da Agricultura e Pecuária da República do Paraguai e da 
Pecuária, Agricultura e Pesca da República Oriental do Uru-
guai, em seis vias de mesmo teor e para um só efeito.

29 de julho de 2005, Buenos Aires, Argentina.
Miguel Campos, Secretário de Agricultura, Pe-

cuária Pesca e Alimentos Argentina
Roberto Rodrigues, Ministro de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento Brasil
Gustavo Ruiz Díaz, Ministro de Agricultura e 

Pecuária Paraguay
Guillermo Ribera Cuellar,  Ministro de Assuntos 

Campesinos e Agropecuários Bolívia
Jaime Campos Quiroga, Ministro de Agricul-

tura Chile
Ernesto Agazzi, Vice-Ministro de Pecuária, Agri-

cultura e Pesca Uruguay

MENSAGEM Nº 695, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Av nº 952/2007

Comunica o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República que se ausentará 
do País, no período de 23 a 26 de setem-
bro de 2007, para participar da abertura da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 
Nova York.

(Publique-se.)

Senhores Membros da Câmara dos Depu-
tados,

Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 
do País no período de 23 a 26 de setembro de 2007 
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para participar da abertura da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em Nova York.

Brasília, 20 de setembro de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Of. nº 397/2007-CN

Brasília, 24 de setembro de 2007

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia,
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, em 20 

de setembro de 2007, e publicou no dia 21 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 394, de 2007, que 
“Dá nova redação ao § 3º do art. 5º da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm”.

Nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, e da Resolução nº 2, de 2000-CN, fica 
constituída a Comissão Mista e estabelecido o calen-
dário para a tramitação da matéria, conforme relação 
anexa.

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

SF – 24-9-2007 
14 horas

A Presidência designa a Comissão Mista e fixa 
o calendário de tramitação da Medida Provisória nº 
394, de 2007.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 23-3-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. n° 405/2007-CN 

Brasília, 20 de setembro de 2007

Exm° Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, em 18 

de setembro de 2007, e publicou em 19 do corrente, a 
Medida Provisória n° 392, de 2007, que “Revoga a Medida 
Provisória n° 382, de 24 de julho de 2007, dispõe sobre o 
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Cofins, na aquisição no mercado interno ou importação 
de bens de capital destinados à produção dos bens rela-
cionados nos Anexos I e II da Lei n° 10.485, de 3 de julho 
de 2002, e dos produtos classificados na Tabela de Inci-

dência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, 
aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 
2006; autoriza a concessão de subvenção econômica nas 
operações de empréstimo e financiamento destinadas às 
empresas dos setores de calçados e artefatos de couro, 
têxtil, de confecção e de móveis de madeira”.

Nos termos do § 2° do art. 2° da Resolução n° 1, de 
2002-CN, e da Resolução n° 2, de 2000-CN, fica consti-
tuída a Comissão Mista e estabelecido o calendário para 
a tramitação da matéria, conforme relação anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

– Senador Renan Calheiros, Presidente do Se-
nado Federal.

SF –  20-9-2007 
14 horas

A Presidência designa a Comissão Mista e fixa o 
calendário de tramitação da Medida Provisória n° 392, 
de 2007.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia Pre-

sidente.

OF. nº 406/2007-CN

Brasília, 21 de setembro de 2007

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, em 19 

de setembro de 2007, e publicou no dia 20 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 393, de 2007, que 
“Institui o Programa Nacional de Dragagem Portuária 
e Hidroviária, e dá outras providências”.

Nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, e da Resolução nº 2, de 2000-CN, fica consti-
tuída a Comissão Mista e estabelecido o calendário para 
a tramitação da matéria, conforme relação anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Senador Renan Calheiros,

Presidente do Senado Federal.

SF – 21-9-2007 
9 horas

A Presidência designa a Comissão Mista e fixa o 
calendário de tramitação da Medida Provisória n° 393, 
de 2007.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 27-9-2007. – Arlido Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 407/2007-CN 

Brasília, em 21 de setembro de 2007

Exmo Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

Câmara dos Deputados, que foi lida na sessão do Se-
nado Federal realizada nesta data, a Mensagem nº 129, 
de 2007-CN (nº 701/2007, na origem), do Presidente 
da República, encaminhando ao Congresso Nacional, 
nos termos do § 5º do art. 77 da Lei nº 11.439, de 29 
de dezembro de 2006, o Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas, referente ao quarto bimestre de 
2007, e foi encaminhada à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

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

SF 21-9-2007 
9 horas

Sobre a mesa mensagem presidencial que será 
lida pelo Senhor Primeiro Secretário.

Mensagem nº 129, de 2007-CN (nº 701/2007, na 
origem), do Presidente da República, que encaminha 
ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 77 
da Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, o Re-
latório de Avaliação de Receitas e Despesas referente 
ao quarto bimestre de 2007.

A mensagem lida vai à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

Publique-se. Arquive-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 401 (CN)

Brasília, 25 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 devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 236, de 
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 

Federal, que “Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.451/07 
(LOA/2007) o Contrato PD/22-9-2001-00, vinculado 
ao subtítulo Construção de Pontes em Rodovias Fe-
derais no Estado de Rondônia no Estado de Rondônia 
(UO 39.252).”

Atenciosamente. – Senador Gerson Camata, 
Segundo-Secretário, no exercício da Primeira Secre-
taria.

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° 236, DE 2007

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.451/07 
(LOA/2007) o Contrato PD/22-09-2001-00, 
vinculado ao subtítulo Construção de 
Pontes em Rodovias Federais no Estado 
de Rondônia no Estado de Rondônia (UO 
39.252).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 

11.451/07 (LOA/2007) o Contrato PD/22/09/2001-00, 
vinculado ao subtítulo Construção de Pontes em Ro-
dovias Federais no Estado de Rondônia no Estado de 
Rondônia (UO 39.252).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Congresso Nacional, 25 de setembro de 2007. 
– Senador Renan Calheiro, Presidente.

Publique-se. Arquive-se. 
Em: 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 403, (CN)

Brasília, 25 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 devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 237, de 
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.451/07 
(LOA/2007) o subtítulo Recuperação do Porto de San-
tana no Estado do Amapá no Estado do Amapá (UO 
39.252).”

Atenciosamente. – Senador Gerson Camata, 
Segundo-Secretário, no exercício da Primeira Secre-
taria.
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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° 237, DE 2007

Exclui do Anexo VI da Lei n° 11.451/07 
(LOA/2007) o subtítulo Recuperação do 
Porto de Santana no Estado do Amapá no 
Estado do Amapá (UO 39.252).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 

11.451/07 (LOA/2007) o subtítulo Recuperação do 
Porto de Santana no Estado do Amapá no Estado do 
Amapá (UO 39.252).

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Congresso Nacional, 25 de setembro de 2007. 
– Senado Renan Calheiros, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 1.681/2007/SGM/P

Brasília, 26 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Laerte Bessa
Gab. 583 – Anexo III
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n° 1.945 de 2007, 

de sua autoria, que “Dispõe sobre a requisição, pelo 
Congresso Nacional, de Servidores Públicos da União 
e de instituições por ela mentidas, e dá outras provi-
dências”.

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, em virtude 
de ela conter matéria cuja iniciativa é privativa do Pre-
sidente da República, consoante o disposto no art. 61, 
§ 1°, inciso alínea c, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
Projeto de Lei n° 1.945, de 2007 nos termos do artigo 
137, § 1°, inciso II, alínea b, do Regimento Interno, 
sugerindo-lhe, outrossim, a forma de Indicação, con-
forme previsão contida no art. 113, inciso I, do mesmo 
Diploma.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

PROJETO DE LEI N° 1.945, DE 2007 
(Do Sr. Laerte Bessa)

Dispõe sobre a requisição, pelo Con-
gresso Nacional, de Servidores Públicos da 
União e de instituições por ela mantidas, e 
dá outras Providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A requisição de servidor público da União e 

de instituições por ela mantidas para exercício de cargo 
ou função em comissão junto ao Congresso Nacional 
é irrecusável, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao 
serviço do órgão de origem ou se exceder a 5% (cinco 
por cento) do respectivo quadro funcional.

§ 1° Aos servidores requisitados na forma des-
te artigo são assegurados todos os direitos e vanta-
gens a que faça jus no órgão ou entidade de origem, 
considerando-se o período de requisição para todos 
os efeitos da vida funcional como efetivo exercício no 
cargo ou emprego que ocupe no órgão ou entidade 
de origem.

§ 2° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior a 
todos os servidores públicos, cedidos ou requisitados, 
detentores de função ou cargo em comissão no âmbito 
do Congresso Nacional.

§ 3° As requisições se darão por prazo indeter-
minado, findando-se com a exoneração do cargo em 
comissão, o que imporá a sua imediata apresentação 
à instituição de origem, guardado o prazo máximo de 
três dias úteis necessários ao respectivo deslocamen-
to, se diversa do Distrito Federal.

§ 4° A requisição de servidor para o exercício 
de cargo em comissão se dará por ato do presiden-
te da respectiva Casa Legislativa e será endereçado 
ao dirigente máximo da instituição a que pertence o 
requisitado.

§ 5° O servidor requisitado deverá ser apresen-
tado à Direção-Geral da Casa Legislativa,  no prazo 
máximo de dez dias úteis.

§ 6° Excedido o percentual de que trata o caput, 
fica a critério do órgão cessionário a apresentação do 
servidor requisitado.

§ 7° As cessões de servidor para exercício de 
cargo em comissão no âmbito do Congresso Nacional, 
efetuadas anteriormente, passam a ser intituladas como 
requisições e reger-se-ão pelas condições estabeleci-
das por esta lei para todos os efeitos legais.

§ 8° Aplica-se o disposto no § 1° deste artigo, 
ainda, aos servidores requisitados para o Poder Exe-
cutivo do Distrito Federal e aos detentores de mandato 
classista e eletivo.
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Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Conforme estabelece a Lei n° 6.999, de 7 de junho 
de 1982, que dispõe sobre a Requisição de Servidores 
Públicos pela Justiça Eleitoral, e dá outras providências, 
o Poder Judiciário pode requisitar servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Terri-
tórios, dos Municípios e das autarquias, para prestar 
serviços à Justiça Eleitoral, condição essa justificada 
no fato de o quadro funcional daquele Poder, voltado 
à atividade eleitoral, é insuficiente e sofre demanda 
sazonal, em face dos ordinários pleitos políticos.

A estrutura funcional do Congresso Nacional, a 
exemplo da Justiça Eleitoral, sofre pelo reduzido qua-
dro funcional e pela necessidade de disponibilizar ao 
Parlamentar suporte técnico necessário ao funciona-
mento de seu gabinete e, por conseqüência, ao exer-
cício do parlamento.

Inúmeras vezes o parlamentar se socorre do ser-
vidor público para o exercício de cargo em comissão 
em seu gabinete, tendo em vista a sua especialidade 
em determinada atividade, cuja atuação do político 
está diretamente voltada.

Embora o Congresso trate o pedido de cessão 
de servidores como requisição, a solicitação do fun-
cionário público está adstrita à aquiescência do órgão 
cessionário, dificultando por demais a movimentação 
do profissional, figurando esse fato como um grande 
óbice à atividade legisferante.

A presente proposição busca apenas isonomia 
de tratamento entre o Poder Legislativo e o Poder Ju-
diciário, propiciando ao primeiro a faculdade de requi-
sitar servidores públicos da União e de organismos 
por ela mantidos, para que exerçam suas atividades 
no âmbito deste Parlamento.

Acreditamos afastada qualquer alegação de vício 
de iniciativa pelo simples fato de que se busca regrar 
apenas uma faculdade ao Poder Legislativo Federal em 
requisitar servidores públicos pagos pela mesma Secre-
taria do Tesouro Nacional, ou seja, verba da União.

De outra sorte também está afastada alegação 
da mesma espécie que se funde em argumentação 
de vício de iniciativa, pois esta proposição não dispõe 
diretamente acerca dos servidores públicos da União, 
mas apenas quanto à faculdade de sua requisição por 
este Poder, ficando assegurados todos os direitos e 
vantagens a que o funcionário público faça jus no ór-
gão ou entidade de origem, considerando-se, ainda, 

o período de requisição para todos os efeitos da vida 
funcional como efetivo exercício no cargo ou emprego 
que ocupe no órgão ou entidade de origem.

Por fim, entendemos que se trata de providência 
que engrandecerá o Poder Legislativo por lhe propiciar 
a requisição de corpo técnico que em muito contribuirá 
em nossa atividade legisferante e, por conseguinte, em 
benefício da sociedade.

Sala das Sessões,    de               2007. – Depu-
tado Laerte Bessa, PMDB/DF.

PL 1.945/2007
Autor: Laerte Bessa
Data da Apresentação: 4-9-07
Ementa: Dispõe sobre a requisição, pelo Congresso 
Nacional, de Servidores Públicos da União e de insti-
tuições por ela mantidas, e dá outras providências.
Forma de Apreciação: Texto Devolva-se a proposição, 
por contrariar o disposto no artigo 61, Despacho: § 1°, 
inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal (art. 137, 
§ 1°, inciso II, alínea “b”, do RICD). Oficie-se ao Autor, 
sugerindo-lhe a forma de Indicação. Publique-se.
Regime de tramitação: Em 27-9-07 – Arlindo Chian-
glia – Presidente.

Of. 1.682/2007/SGM/P

Brasília, 26 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Fernando Lopes 
Anexo IV – Gabinete n° 646 
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição. 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n° 2.018, de 2007, 

de sua autoria, que “Dá nova redação aos artigos 2° 
parágrafo único, artigo 3° caput incisos I e II, artigo 
4°, artigo 5°, artigo 6° item IX da lei n° 9.496, de 11 
de setembro de 1997, que estabelece critérios para a 
consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela 
União, da dívida pública mobiliária e outras que espe-
cifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito 
Federal”.

Encaminho em devolução o projeto em apreço, 
em virtude de já se encontrar em tramitação na Casa 
proposição de sua autoria de idêntico teor (Projeto de 
Lei nº 6.128/2005).

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

PROJETO DE LEI N° 2.018, DE 2007 
(Do Sr. Fernando Lopes)

Dá nova redação aos artigos 2° pará-
grafo único, artigo 3° caput incisos I e II, 
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artigo 4°, artigo 5°, artigo 6° item IX da lei 
n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, que 
estabelece critérios para a consolidação, a 
assunção e o refinanciamento, pela União, 
da dívida pública mobiliária e outras que 
específica, de responsabilidade dos Esta-
dos e do Distrito Federal.

Art. 1° – Os artigos 2°, parágrafo único, 3°, caput 
e incisos I e II, 4°, 5° e 6°, inciso IX da Lei n° 9.496, 
de 11 de setembro de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2° ...................................................
Parágrafo Único – Entende-se como re-

ceita líquida real, para os efeitos desta lei, a 
receita realizada nos doze meses anteriores 
ao mês imediatamente anterior àquele em 
que se estiver apurando, excluídas as receitas 
provenientes de operações de crédito, de alie-
nação de bens, de transferências voluntárias 
ou de doações recebidas com o fim específico 
de atender a despesas de capital e, no caso 
dos Estados, as transferências aos municípios 
por participações constitucionais e legais, e 
os recursos destinados ao cumprimento dos 
percentuais mínimos estabelecidos pelos arts. 
198 e 212, ambos da Constituição Federal, 
bem como aqueles resultantes do adicional de 
imposto referido no art. 82 § 1° ADCT.”

Art. 3° – Os contratos de refinanciamento 
de que trata esta lei serão pagos em até 480 
(quatrocentos e oitenta) prestações mensais 
e sucessivas, calculadas com base na Tabela 
Price, vencendo-se a primeira trinta dias após 
a data da assinatura do contrato e as seguintes 
em igual dia dos meses subseqüentes, obser-
vadas as seguintes condições:

I – juros: calculados e debitados men-
salmente, à taxa máxima de seis por cento 
ao ano, sobre o saldo devedor previamente 
atualizado;.

II – atualização monetária: calculada e 
debitada mensalmente com base na variação 
do Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP–DI), calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas, variação do Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – 
IBGE, Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP 
– calculada pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES e Taxa 
Referencial calculada pelo Banco Central do 

Brasil, o que for menor ou outros índices que 
vierem a substituí-los.

Art. 4° Os contratos de refinanciamento 
deverão contar com adequadas garantias que 
incluirão, obrigatoriamente, os recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, incisos I, a, e II, da 
Constituição Federal.

........... ...................................................
Art. 5° Os contratos de refinanciamento 

poderão estabelecer limite máximo de com-
prometimento da RLR de até 7% (sete por 
cento) para efeito de atendimento das obri-
gações correspondentes ao serviço da dívida 
refinanciada nos termos desta lei.

Art. 6° – .................................................
............. ..........................................................

IX dívidas contraídas com o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES.”

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Trata o presente projeto de lei de introduzir modi-
ficações nas condições hoje vigentes no que se refere 
aos financiamentos dos Estados e do Distrito Federal 
junto à União e seus entes financeiros. Tais modifi-
cações são absolutamente inadiáveis, de vez que a 
criação por via legal ou constitucional, de obrigações 
adicionais a serem suportadas pelos Estados, bem 
como os desequilíbrios causados pela política mone-
tária de juros elevados que vem sendo executada já 
há longo período, estão a inviabilizar a administração 
financeira desses entes federados.

Não é razoável que sejam criadas novas obri-
gações a serem cumpridas pelos Estados e sejam 
mantidas ou até acrescidas obrigações preexistentes. 
Assim, por exemplo, e é essa a destinação da redação 
dada ao parágrafo único do art. 2° da Lei nº 9.496 de 
11 de setembro de 1997, não é razoável que recursos 
originados de impostos sejam vinculados expressa e 
obrigatoriamente a despesas nas áreas de educação e 
de saúde e, ainda assim, esses mesmos recursos an-
tes referidos continuem integrando a chamada receita 
líquida real (RLR). Como é de conhecimento público, 
referida receita líquida real é a base para incidência 
do percentual relativo aos pagamentos da dívida de-
nominada intra-limite pelos Estados à União.

Tem-se, inclusive, a situação bizarra de os recur-
sos obtidos a partir do Adicional do ICMS e destinados 
a constituir receita dos Fundos Estaduais de Combate 
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à Pobreza e às Desigualdades Sociais serem consi-
derados como integrando a receita líquida real. Desse 
modo, recursos arrecadados para ações de combate à 
pobreza têm de ser desviadas do objetivo próprio para 
custearem o serviço da dívida. Como se vê, trata-se de 
uma dupla incidência de vinculação sobre os mesmos 
itens da receita, situação incompatível com as boas 
regras de administração orçamentária e financeira.

Do mesmo modo, é necessário que se cuide dos 
desequilíbrios originados pela política continuada de 
juros elevados e baixas taxas de crescimento. De um 
lado, os saldos da dívida dos estados são puxados 
rápida e sistematicamente para cima, pela cláusulas’ 
de atualização monetária que afetam

todos os financiamentos, inclusive os extra-limite. 
Por outro lado, as receitas públicas estaduais vêem-se 
negativamente afetadas pelas baixas taxas de cres-
cimento econômico e pelas formas de desoneração 
de tributos estaduais decorrentes de modificações na 
legislação federal. Para que os efeitos desse desequi-
líbrio possam ser compensados ou atenuados é que 
se propõe um alongamento do número de prestações 
mensais dos contratos de financiamento, bem como a 
limitação dos indexadores de atualização monetária, 
ampliando-se o número de índices considerados para 
quatro e validando aquele que apresentar o menor per-
centual de variação, que é o objeto das modificações 
propostas no artigo 3° da mesma lei. Na mesma linha 
de argumentação trabalham as alterações propostas 
aos artigos 5° e 6°. O primeiro reduz o percentual 
máximo de comprometimento da RLR para fins de 
atendimento às obrigações correspondentes ao ser-
viço da dívida. O segundo inclui, dentro da chamada 
dívida intra-limite, ou seja, aquela objeto do artigo 5°, 
as obrigações contraídas junto ao BNDES.

Julgo ter deixado patente não apenas o enges-
samento e a imobilização dos estados e do Distrito 
Federal que os vêm impedindo de cumprir plenamente 
suas obrigações para com a população como, também, 
a urgente necessidade de estabelecer limites à insen-
sibilidade tecnocrática que tem dominado as políticas 
financeira e monetária da Administração Federal.

Sala das Sessões,    de             de   2007. – Depu-
tado Fernando Lopes.

PL  Nº 2.018/2007

Autor: Fernando Lopes
Data da Apresentação: 12-9-2007
Ementa: Da nova redação aos artigos 2º parágrafo 
único, artigo 3º Caput incisos I e II, artigo 4º, artigo 5º, 
artigo 6º item IX da Lei nº 9.496. de 11 de setembro de 
1997, que estabelece critérios para a consolidação, a 
assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida 

pública mobiliária e outras que especifica, de respon-
sabilidade dos Estados e do Distrito Federal.
Forma de Apreciação:
Texto Despacho: Devolva-se a presente proposição, 
tendo em vista já se encontrar em tramitação na Casa 
proposição de idêntico teor de autoria do mesmo par-
lamentar. Oficie-se e, após, publique-se.
Regime de tramitação: Em, 27-9-2007. – Arlindo 
Chinaglia, Presidente.

Of. nº 1.684/2007/SGM/P

Brasília, 27 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
Anexo IV – Gabinete n° 624
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 339, de 2007, de sua autoria, que “Bane o uísque 
produzido no exterior do mercado brasileiro”.

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, uma vez que 
a referida matéria deve ser regulada em lei ordinária.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o re-
ferido projeto, nos termos do artigo 137, § 1°, inciso I, do 
Regimento Interno, sugerindo-lhe, outrossim, a reapresen-
tação da matéria na forma de projeto de lei ordinária.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

Of. nº 1.685/2007/SGM/P

Brasília, 27 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Alfredo Kaefer
Anexo IV – Gabinete n° 818
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo 

n° 339, de 2007, de sua autoria, que “Bane o uísque 
produzido no exterior do mercado brasileiro”.

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, uma vez que 
a referida matéria deve ser regulada em lei ordinária.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1°, inciso 
I, do Regimento Interno, sugerindo-lhe, outrossim, a 
reapresentação da matéria na forma de projeto de lei 
ordinária.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.
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Of. nº 1.686/2007/SGM/P

Brasília, 27 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Vanderlei Macris
Anexo IV – Gabinete n° 348
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo 

n° 339, de 2007, de sua autoria, que “Bane o uísque 
produzido no exterior do mercado brasileiro”.

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, uma vez que 
a referida matéria deve ser regulada em lei ordinária.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1°, inciso 
I, do Regimento Interno, sugerindo-lhe, outrossim, a 
reapresentação da matéria na forma de projeto de lei 
ordinária.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 339, DE 2007 

(Dos Srs. Luiz Carlos Hauly, Mendes 
Thame e Alfredo Kaefer)

Bane o uísque produzido no exterior 
do mercado brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a comercialização em ter-

ritório nacional da bebida tipo uísque produzido no 
exterior.

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

Justificação

Deputados ingleses, numa atitude sem qualquer 
argumentação técnica que a justifique, querem banir 
do Mercado Comum Europeu a comercialização da 
carne bovina brasileira.

Neste sentido, de modo a tomar atitude similar em 
nosso país, propomos o banimento da comercialização 
em território nacional do uísque importado.

Tal medida, obedece o princípio da reciprocidade 
e a defesa dos interesses nacionais.

Sala das Sessões,  4 de setembro de 2007. – De-
putado Luiz Carlos Hauly – Deputado Mendes Thame 
–Deputado Alfredo Kaefer.

PDC 339/2007

Data da apresentação: 5-9-2007

Ementa: Bane o uísque produzido no exterior do mer-
cado brasileiro
Texto Despacho: Devolva-se a proposição, nos ter-
mos do artigo 137, § 1°, inciso I, do Regimento Interno, 
sugerindo-lhe a reapresentação da matéria na forma 
de projeto de lei ordinária.

Publique-se.
Em, 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF.B/ 040 / 07.

 
Brasília, 27 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 Chico Abreu – PR/GO, para titular, da Comissão 
Permanente de Desenvolvimento Urbano.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício Presidente nº 689/07 – CAINDR

 
Brasília, 12 de setembro de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 1.247/07.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 1.247/07, 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.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Oficio n° 735/2007–CAPADR

Brasília, 26 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei n° 1.164/07

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 1.164/07 por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Marcos Montes, 
Presidente.

Publique-se. 
Em, 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Oficio n° 736/2007–CAPADR

Brasília, 26 de setembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei n° 1.322/07

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 1.322/07 por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Marcos Montes, 
Presidente

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. n° 354 – PP/2007 – CCJC

Brasília, 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, os Projetos de Decreto Legisla-

tivo n°s 82/07, 214/07, 271/07, 273/07, 298/07 e 300/07, 
apreciados 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 27-9-07 . – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. n° 370 – PP/2007 – CCJC

 
Brasília, em 20 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° 2.862/2004 
e os de n°s 3.106/2004, 4.874/2005, 5.272/2005 e 
233/2007, apensados, apreciados por este órgão Téc-
nico, 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 27-9-07. – Arlindo Chianglia, Pre-

sidente.

OF. n° 371 – PP/2007 – CCJC

 
Brasília, 20 de setembro de 2007

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

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

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 13/2007, apreciada por este Órgão 
Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 27-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente
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OF. n° 374 – PP/2007 – CCJC

Brasília, 20 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n° 1.966-
B/1999.

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

Atenciosamente, Deputado Leonardo Picciani, 
Presidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 375 – PP/2007 – CCJC

Brasília, 20 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 1.859-A/2003.

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

Atenciosamente. – Deputado Leonardo Piccia-
ni, Presidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 367 – PP/2007 – CCJC

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 

4.645-B/2001 e dos de nºs 5.510/2001, 6.454/2002, 
6.929/2002, 6.991/2002, 490/2003, 1.298/2003, 
1.924/2003, 6.534/2002, 1.930/2003, 2.036/2003, 
4.656/2004 e 2.856/2004, 3.163/2004, 3.845/2004, 
4.005/2004, 4.035/2004, 4.941/2005, apensados.

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

Atenciosamente. – Deputado José Genoíno, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 512/07-CEC

Brasília, 5 de setembro de 2007

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

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

cias regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 5.384, 
de 2001, e os PLs nºs 5.548/01, 6.809/02, 1.205/03, 
1.677/03, 3.602/04, 4.194/04, 4.224/04, 4.267/04 e 
5.674/05, apensados, foram apreciados, nesta data, 
por este órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. – nº 560/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 
7.324-A, de 2006, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. Pres. – nº 561/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 
7.332-A, de 2006, foi apreciado, nesta data, por este 
órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. – nº 562/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 
7.377-A, de 2006, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. – nº 563/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 

6.296-A, de 2005, foi apreciado, nesta data, por este 
órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. – nº 564/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 394-A, de 
2007, foi apreciado, nesta data, por este órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. – nº 565/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 1.204-A, de 
2007, foi apreciado, nesta data, por este órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. – nº 566/07-CEC

Brasília, 26 de setembro de 2007

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

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
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nº 1.245, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente. – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício n°456/2007 – Pres.

 
Brasília, 21 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada em 4-9-2007, proferiu pa-
recer pela aprovação do Projeto de Lei n° 7.222/2006 
e da Emenda 1/2007, apresentada na CSPCCO, com 
substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Depu-
tado Neucimar Fraga.

Respeitosamente, – Deputado João Campos, 
Presidente.

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente

Ofício nº 810/2007-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 
nº 395, de 2003.

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

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

Publique-se.
Em 27-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício riº’ 812/2007-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 
nº 842, de 2007.

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

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

Publique-se.
Em 27-9-07.  – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL/VENEZUELA

Oficio n° 1 GPBP/2007

Brasília 26 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chináglia 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília – DF 
Assunto: Encaminhamento da Ata da reunião do Grupo 
Parlamentar Brasil/Venezuela.

Senhor Presidente
Encaminho a V. Exª ata da reunião do Grupo Par-

lamentar BrasilNenezuela, que votou a composição da 
nova Direção na Câmara dos Deputados para o período 
2007/2011, conforme art. 11, parágrafo único do Estatuto, 
para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Outrossim, gostaríamos de solicitar, a V. Exª seja 
a referida ata levada a conhecimento do Ministério 
das Relações Exteriores, da Embaixada do Brasil em 
Caracas, da Embaixada da Venezuela no Brasil, bem 
como do Parlamento Venezuelano.

Na certeza de podermos contribuir nas relações 
de amizade entre os dois Parlamentos e, consequen-
temente, dos dois países, despedimo-nos,

Respeitosamente, – Francisco Rodrígues, Depu-
tado Federal (DEM/RR), Presidente do Grupo Parla-
mentar Brasil/Venezuela.

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL/VENEZUELA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dia do mês de setembro, do ano 
de dois mil e sete, as quinze horas e quinze minutos, no 
plenário três, do anexo II da Câmara dos Deputados do 
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Brasil, compareceram os parlamentares relacionados 
em anexo a essa ATA, para participarem da convocação 
(anexa) para fim específico de votar a nova constitui-
ção do Grupo Parlamentar BrasilNenezuela, estabele-
cendo o seu atual presidente que o objetivo do grupo 
é principalmente: I – patrocinar a troca de experiências 
e intercâmbio parlamentar entre os congressistas do 
Brasil e da Venezuela; II – aproximar e promover o in-
tercâmbio científico, tecnológico e comercias entre os 
dois países, III –Conscientizar os parlamentares de 
ambos os países, da necessidade de preservação cul-
tural e das relações sócio políticas entre os dois países 
e IV – ampliar o diálogo entre o Brasil e a Venezuela, 
com o intuito de contribuir para resolver os problemas 
institucionais e diplomáticos eventualmente existentes. 
O Deputado Francisco Rodrigues DEM/RR, atual presi-
dente do Grupo Parlamentar, abriu os trabalhos, secre-
tariado pelo deputado Atila Lins (Adoc), acompanhando 
a pauta da convocação, qual seja o procedimento de 
votação da nova direção do Grupo Parlamentar, para 
o exercício 2007/2011, com a composição mantida da 
diretoria sendo mantida da seguinte forma: Presidente, 
Vice-Presidente; Secretário-Geral; Secretário-Adjunto; 
Tesoureiro; 2° Tesoureiro e 3 membros do conselho fis-
cal. O deputado Francisco Rodrigues após contatos an-
teriores com os deputados Édio Lopes, Angela Portela, 
Átila Lins, Aldo Rebelo, Efraim Filho, Moreira Mendes e 
José Rocha, sugeriu a composição de uma Chapa Úni-
ca, e tendo obtido a concordância resolveu colocar em 
votação na reunião, com a aprovação dos presentes, por 
aclamação. A chapa a que agora assume a direção do 
Grupo Parlamentar Brasil – Venezuela tem a seguinte 
composição: Presidente: Francisco Rodrigues DEM/RR; 
Vice-Presidente, Ângela Portela – TPT/RR; Secretá-
ria Geral: Vanessa Grazziotin – PcdoB/AM; Secretário 
Adjunto: Urzeni Rocha PSDB/RR, Tesoureiro: Moreira 
Mendes PPS/RO; 2° Tesoureiro: Willian Woo – DEM/SP, 
Membros do Conselho Fiscal: Neudo Campos – PP/RR, 
Átila Lins – PMDB/AM e Aldo Rebelo – PcdoB/SP. Foi 
então franqueada e palavras pelo Secretário Átila Lins, 
dela fazendo uso o deputado Édio Lopes, que por co-
nhecer as relações entre os dois países , mostrou-se 
preocupado, mas ao mesmo tempo, confiante na ca-
pacidade de negociação do governo brasileiro, além 
do que, afirma a Venezuela é um parceiro estratégico. 
A deputada Angela Portela também manifestou preo-
cupação com relação a dificuldade patrocinada pelo 
oposição no Congresso á entrada da Venezuela no 
MERCOSUL mas também compreende que só o diálogo 
será capaz de contornar os problemas enfrentados pe-
las manifestações do Presidente Hugo Chaves. Houve 
ainda manifestações contrárias à postura do Presidente 
Hugo Chaves, por parte dos deputados, Mendes Tha-

mes PSDB/SP, Sandra Rosado PSB/RN, José Carlos 
Vieira DEM/SC, que discordam da política empreendida 
naquele país, com nítido viés autoritário, mas reconhe-
cem a soberania de cada nação. O Presidente reeleito 
Francisco Rodrigues, usou da palavra, ocasião em que 
detalhou as duas viagens que realizou à Venezuela nos 
últimos 3 anos, tendo sido recebido em Caracas pelo 
embaixador brasileiro João Carlos de Souza Gomes, 
pela Presidente do Congresso Venezuelano deputado 
Nicolás Maduro Moros e deputados venezuelanos do 
Grupo Parlamentar Venezuela/Brasil, ocasião em que 
trocaram informações sobre o modelo unicamenal do 
parlamento daquele país, as eleições presidenciais, in-
clusive tendo sido observador internacional nas últimas 
eleições Brasil/Venezuela, também das relações dire-
tas da Venezuela com o estado de Roraima. O depu-
tado Francisco Rodrigues ainda informou o tratamento 
receptivo que teve do Presidente da Venezuela Hugo 
Chaves, quando acompanhou o grupo de empresários 
brasileiros ao Palácio de Miraflores/Caracas, onde fo-
ram discutidos e assinados acordos econômicos entre 
empresa venezuelanas e brasileiras. O deputados Fran-
cisco Rodrigues disse ainda que apesar da resistência 
do seu partido Democrata, à inclusão da Venezuela ao 
MERCOSUL, ele é absolutamente favorável pois ao for-
talecimento econômico do bloco sul-americano só se 
dará com a participação de todos os países com eco-
nomias complementares. A posição do Presidente Hugo 
Chaves, fundador do Partido Movimento da V Repúbli-
ca que não é propriamente um partido, mas uma vasta 
frente de movimentos sociais, grupos e organizações é 
o que tem mantido a liderança do presidente, portanto, 
segundo o deputado-presidente, deve ser respeitadas a 
decisão do povo venezuelanos em manter o seu líder. A 
função do Grupo Parlamentar agora, é mais forte do que 
antes pois, precisamos manter permanente contato com 
os parlamentares venezuelanos e auxiliar na formação 
de uma política que beneficie o Brasil e a Venezuela. 
Afinal, a liderança natural do Brasil na América Latina e 
no mundo; a riqueza petrolífera e de gás da Venezuela, 
aliados na complementaridade das duas economias não 
podem admitir dicotomias mas sim convivência em prol 
da América do Sul, concluiu o presidente. Não havendo 
mais quem fizesse uso da palavra, o senhor presidente 
agradece a todos, comprometendo-se a realizar reuniões 
de forma permanente, e sugeriu uma viagem ao parla-
mento venezuelano com membros do Grupo para tratar 
de questões sensíveis da atualidade, encerrando a reu-
nião. E, para concluir os trabalhos, foi lavrada a ATA que 
vai assinada pelo presidente, secretário e presentes.
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Ofício no 56/2007 – Gab. 225

Brasília (DF), 25 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho comuni-

car a V. Exª que a partir do dia 24-9-2007, desfiliei-me 
do Partido Progressista – PP, passando, desde então, 
a pertencer aos quadros do Partido Republicano Bra-
sileiro – PRB.

Solicito-lhe que referida informação seja enca-
minhada aos órgãos competentes da Casa para as 
providências necessárias.

Certo da atenção que dispensará ao assunto, 
antecipadamente agradeço.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Souza, 
PRB/AM.

Ofício nº 56/2007 – Gab. 225

Brasília (DF), 24 de setembro 2007

A Sua Excelência o Senhor
Senador Francisco Dornelles
Presidente da Executiva Nacional do Partido Progres-
sista
Brasília – DF 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha desfiliação 

do Partido Progressista a partir desta data, dia 24 de 
setembro de 2007, nos termos do artigo nº 22, pará-
grafo único, da Lei nº 9.096, de 19-9-1995.

Nesta mesma data estou comunicando minha 
decisão à Justiça Eleitoral do meu Estado.

Na oportunidade, por seu elevado intermédio, 
agradeço à Direção do Partido e aos meus caros e ca-
ras colegas, pela forma gentil e elevada consideração 
com que sempre fui tratado durante minha permanên-
cia no Partido Progressista.

Cordialmente, – Deputado Carlos Souza.

Oficio nº 57/2007 – Gab. 225

Brasília, 24 de setembro de 2007

A Sua Excelência, o Senhor
Dídimo Santana Barros Filho
Juiz de Direito da 1ª Zona Eleitoral
Av. André Araújo, S/N – Anexo, Bairro Aleixo
69.060-00 – Manaus – AM.

Senhor Juiz,
Carlos Alberto Cavalcante de Souza, Depu-

tado Federal, inscrito nessa Zona Eleitoral sob o nº 

49392322-91 Seção 170, vem respeitosamente comu-
nicar, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei 
nº 9.096 de 19 de setembro 1995 a sua desfiliação do 
Partido Progressista, PP, a partir de 24 de setembro 
de 2007, conforme cópia de documento que segue 
em anexo.

Brasília, 20 de setembro de 2007. – Deputado 
Carlos Souza.

Certidão

Certifico que, de acordo com os assentamentos 
do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res. – TSE 
nº 21.823/2004, o eleitor abaixo qualificado está quite 
com a Justiça Eleitoral na presente data.

Eleitor: Carlos Alberto Cavalcante de Souza
Inscrição: 004939232291 Zona: 1 Seção: 170
Município: 2550 – Manaus UF: AM
Data de nascimento: 17-8-1952 Domiciliado desde: 
18-9-1986
Filiação: Maria Odília Cavalcante Souza
Lucimar Portela de Souza
Endereço: Rua H 39 Conjunto Eldorado Parque 10
CEP: 69000-000 Telefone:

Em 25 de setembro de 2007. – Cláudia Lopes 
dos Santos, Analista Judiciário – Mat. 2.301.79/TRE/
AM.

Res. – TSE nº 21.823/2004:

“O conceito de quitação eleitoral reúne a 
plenitude do gozo dos direitos políticos, o re-
gular exercício do voto, salvo quando faculta-
tivo, o atendimento a convocações da Justiça 
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos 
ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, 
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e 
não remitidas, excetuadas as anistias legais, 
e a regular prestação de contas de campanha 
eleitoral, quando se tratar de candidatos.”

A plenitude do gozo de direitos políticos decorre 
da inocorrência de perda de nacionalidade; cancela-
mento de naturalização por sentença transitada em 
julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por 
improbidade administrativa; conscrição; inelegibilidade; 
e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.
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PROJETO DE LEI Nº 2.027, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre os créditos de carbono 
e os certificados de redução de emissões e 
a titularidade exclusiva deles em empreen-
dimentos para geração de energia elétrica 
a partir de fontes alternativas.

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Minas 
e Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os direitos ou benefícios financeiros pro-

venientes de créditos de carbono certificados por au-
toridades nacionais certificadoras e dos certificados de 
redução de emissões, originados por empreendimentos 
habilitados e contratados no âmbito de programas go-
vernamentais de incentivo ao uso de energia elétrica 
gerada por fontes alternativas, serão apropriados para 
comercialização exclusivamente pelo empreendedor, 
desde seu credenciamento e certificação.

Art. 2º. Fica autorizado ao órgão ou agente fi-
nanciador de projetos e empreendimentos de ener-

gia renovável receber ou vincular como garantia, total 
ou parcial, das operações de crédito e financiamento 
que contratarem com os empreendedores, os créditos 
de carbono certificados, os certificados de redução 
de emissões e os direitos ou benefícios financeiros 
deles derivados, originados pelos empreendimentos 
contratados.

Art. 3º. Consideram-se empreendimentos de 
energia renovável ou de produção de eletricidade 
por fontes alternativas os que utilizem o potencial de 
geração de eletricidade das fontes solares, eólicas, 
térmicas, de marés e das pequenas centrais hidre-
létricas (PCH), consideradas estas últimas como as 
que tiverem aproveitamento de potencial energéti-
co hídrico a fio d’água com capacidade de geração 
superior a 0,5 MW até 30 MW, quer a exploração 
seja para produção independente quer para auto-
produção.

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

Justificação

A presente proposição tem o objetivo de forta-
lecer e estimular o mercado de créditos de carbono 
provenientes de Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo – MDL, que se originem de projetos de gera-
ção de energia de fontes altenativas, como a solar, a 
eólica, a térmica, de marés e de pequenas centrais 
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hidrelétricas (PCH), ressalvando o direito, exclusivo 
dos empreendedores habilitados que contratem com 
o Poder Público a geração de energia elétrica por fon-
tes alternativas, de dispor, apropriar e comercializar os 
créditos de carbonos e os certificados de redução de 
emissões originados por seus empreendimentos.

Afasta, dessa forma, o desestímulo instituído, em 
2004, pela regra interna adotada pela ELETROBRÁS 
de reservar-se a fruição de direitos e benefícios finan-
ceiros derivados dos mecanismos de desenvolvimento 
limpos, no âmbito do PROINFA.

Sala de Sessões, 13 de setembro de 2007. – 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE LEI Nº 2.039, DE 2007 
(Do Sr. Nelson Trad)

Denomina “Aeroporto de Três Lagoas 
Ramez Tebet” o Aeroporto de Três Lagoas, 
no Estado de Mato Grosso do Sul.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Art.º 1º O Aeroporto de Três Lagoas, município 
de Mato Grosso do Sul, passa a ser denominado “Ae-
roporto de Três Lagoas – Ramez Tebet”. 

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

Justificação

Não é sem propósito cívico e muito menos his-
tórico a escolha do nome de um logradouro público 
para homenagear figuras de destaque na vida nacio-
nal e/ou regional. Nesta iniciativa, quando se intenta 
nomear o Aeroporto de Três Lagoas, no Mato Grosso 
do Sul, somos impelidos a sugerir o nome de Ramez 
Tebet pelos relevantes serviços que logrou realizar ao 
longo de sua vida. 

Nasceu em Três Lagoas e nela fez o seu curso 
primário e completando os seus estudos em Lins – SP. 
Buscou o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, até 
formar-se em 1.959, em ciências jurídicas e sociais 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal, 
antiga Nacional, para então regressar a Três Lagoas 
como advogado. Ingressou nos primeiros anos de 
1.960 no Ministério Público do então Mato Grosso 
com enorme proficiência e respeitabilidade. Com a 
divisão do Mato Grosso, Ramez Tebet já desligado do 
Ministério Público, militou intensamente na vida políti-
ca, elegendo-se, como campeão de votos, Deputado 
Estadual e com a missão de Relator da Constituição 

do novo Estado. Ramez Tebet ainda exerceu o car-
go de Superintendente da Sudeco e, em seguida, foi 
eleito, na primeira eleição direta pós 1.964, Vice- Go-
vernador de Mato Grosso do Sul. Por mais de 9 me-
ses concluiu o mandato de Wilson Barbosa Martins, 
com o mesmo espírito público que já o consagrara 
em seu estado natal. Por duas vezes foi eleito Sena-
dor da República, nos anos 90 e 2.000, alcançando 
a Presidência do Congresso Nacional como arguto 
e conciliador. 

Durante o exercício do mandato de Senador, no 
Governo de Fernando Henrique Cardoso, foi nome-
ado Ministro de Integração Nacional e com habilida-
de e competência deu mostras da sua reconhecida 
vocação para a vida pública. Faleceu em novembro 
de 2.006 em Campo Grande onde sempre recebeu 
respeito, carinho e reconhecimento. Deixou uma famí-
lia exemplar agora com a liderança da sua exemplar 
esposa – Fairte Nassar Tebet, e seus filhos Rames 
Nassar Tebet (advogado), Rodrigo Nassar Tebet (Pro-
fessor Universitário), Eduarda Nassar Tebet (Médica) 
e Simone Tebet (Advogada – UFRJ), hoje Prefeita de 
Três Lagoas.

Seu trabalho foi incensurável e infatigável e o 
seu talento político esteve, ao longo da sua vida, a 
serviço do seu estado natal e do País. Justo, portan-
to, conferir o seu nome ao Aeroporto de Três Lagoas 
como reverência e prova de reconhecimento dos seus 
conterrâneos. 

Pelos motivos exposto, solicitamos aos nobres 
Parlamentares o apoio para aprovação deste PL.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Nelson Trad.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 358, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 
MENSAGEM Nº 405/07 

AVISO Nº 540/2007 – C. Civil

Aprova o texto do Convênio entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Bolívia para o 
Estabelecimento de um Depósito Franco no 
Porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, 
em 15 de agosto de 1990.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (ART. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (ART. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Convênio entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Bolívia para o Estabelecimento de 
um Depósito Franco no Porto de Paranaguá, celebrado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Convênio, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, in-
ciso 1, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

MENSAGEM Nº 405, DE 2007 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 540/2007 – C. Civil

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Convênio entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Bolívia para o Estabele-
cimento de um Depósito Franco no Porto de 
Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 de 
agosto de 1990.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Convênio 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bolívia para o Estabelecimento 
de um Depósito Franco no Porto de Paranaguá, cele-
brado em Brasília, em 15 de agosto de 1990.

Brasília, 21 de junho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM N° 00112 DSF/DAIDAM-II/DECAS/MRE- PAIN-
ERAS-BOLI

Brasília, 2 de maio de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o 
anexo projeto de mensagem pela qual se subme-
te ao referendo do Congresso Nacional o texto do 

Convênio entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia para 
o Estabelecimento de um Depósito Franco no Por-
to de Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 de 
agosto de 1990.

Com o objetivo de aprofundar a ligação política 
e de transportes entre os dois países, o convênio as-
sinado é um instrumento que visa a fortalecer o rela-
cionamento Brasil-Bolívia no campo político, em geral, 
e de transporte marítimo, em particular. O Convênio 
considera a situação de mediterraneidade da Parte bo-
liviana e está de acordo com a determinação brasileira 
de desenvolver os melhores esforços para facilitar à 
Bolívia o acesso ao mar.

O Convênio facilitará o transporte de carga marí-
tima, especialmente para a Bolívia, que aumentou seu 
fluxo de comércio de US$1,6 bilhão, em 1990, para 
US$4,1 bilhões, em 2004. Tal aumento torna neces-
sária uma alternativa para o escoamento dos produtos 
bolivianos pelo Atlântico.

O Convênio, ao contribuir para resolução de pro-
blema logístico de transporte, está de acordo com uma 
prioridade da atual política externa brasileira, qual seja 
a integração física da América do Sul por meio de me-
lhorias na infra-estrutura da região.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Celso Luiz Nunes Amorim

CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA PARA O 
ESTABELECIMENTO DE UM DEPÓSITO FRANCO 

NO PORTO DE PARANAGUÁ 

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Bolívia, (doravante 

denominados “Partes”)
Inspirados na fraterna amizade e crescente co-

operação que animam as relações entre os dois pa-
íses;

Cônscios da atual situação de mediterranei-
dade da Parte boliviana e com a determinação, 
ratificada no mais alto nível, pela Parte brasileira, 
de desenvolver os melhores esforços tendentes a 
facilitar à nação irmã o acesso aos portos maríti-
mos brasileiros;

Tendo presente o espírito e a letra do Tratado da 
Bacia do Prata e dos demais documentos que regem 
o sistema de desenvolvimento harmônico e a integra-
ção física na região;

Considerando o disposto no Artigo II do Convê-
nio de Trânsito Livre, assinado pelos dois países em 
29 de março de 1958;
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Acordam o seguinte:

ARTIGO I 

A Parte brasileira compromete-se a conceder, 
no Porto de Paranaguá, para admissão, armazena-
gem e expedição de mercadorias de procedência 
e origem bolivianas, destinadas à exportação para 
terceiros países, assim como de mercadorias impor-
tadas pela parte

boliviana, procedentes de terceiros países e des-
tinadas aquele país, depósito franco, dentro do qual, 
para os efeitos aduaneiros, serão tais mercadorias 
consideradas em regime de suspensão de tributos, 
estando sujeitas apenas ao pagamento de taxas cor-
respondentes à prestação de serviços.

ARTIGO II 

Parte boliviana instalará o depósito franco, com-
prometendo-se a dotá-lo da capacidade indispensável 
ã armazenagem e movimentação das mercadorias ali 
recebidas. Na organização co depósito

franco, serão atendidas as exigências dos dois 
países, consideradas as disposições da legislação 
brasileira.

ARTIGO III 

A fiscalização do depósito franco ficará a cargo 
das autoridades aduaneiras brasileiras.

ARTIGO IV

A Parte boliviana poderá manter no depósito 
franco um ou mais delegados seus, os quais represen-
tarão os proprietários das mercadorias ali recebidas, 
em suas relações com as autoridades brasileiras res-
ponsáveis pelos aspectos operacionais de transporte, 
armazenamento, manipulação, venda ou embarque das 
mercadorias de exportação boliviana ou para o rece-
bimento de mercadorias importadas e sua expedição 
para o território boliviano.

ARTIGO V

A Parte brasileira regulamentará a utilização do 
depósito franco no Porto de Paranaguá, de modo a 
serem resguardadas as necessárias cautelas fiscais e 
atendidas as disposições legais vigentes sobre trânsito 
de mercadorias pelo território brasileiro. 

ARTIGO VI 

A Parte brasileira notificará a Parte boliviana do 
cumprimento das formalidades constitucionais ne-
cessárias à aprovação do presente Convênio, o qual 
entrará em vigor na data do recebimento da referida 
comunicação.

ARTIGO VII 

O presente Convênio poderá ser denunciado, 
por via diplomática, por qualquer uma das Partes 
Contratantes a qualquer tempo, cessando seus efei-
tos 1 (um) ano após a data de recebimento da Nota 
de denúncia.

Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de agosto 
de 1990, em dois exemplares originais, nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os textos igual-
mente autênticos.

Pelo Governo da República Pelo Governo da Re-
pública Federativa do Brasil – Francisco Rezek.

Pelo Governo da República Da Bolívia – Carlos 
Iturralde Balliviár 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Em conformidade com o artigo 49, inciso combi-
nado com o artigo 84, inciso VIII, da Constituição Fe-
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Congresso Nacional, por 
meio da Mensagem em epígrafe, instruída com Ex-
posição de Motivos do Exmo. Ministro das Relações 
Exteriores, o texto do Convênio entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Bo-
lívia para o Estabelecimento de um Depósito Franco 
no Porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 
de agosto de 1990.

Pelo referido Convênio, o Brasil se compromete 
a conceder à Bolívia um depósito franco no porto de 
Paranaguá, para a admissão, armazenagem e ex-
pedição de mercadorias de procedência boliviana, 
bem como daquelas oriundas de terceiros Estados 
e destinadas à Bolívia. De acordo com o artigo I do 
pactuado, não haverá incidência de tributos sobre 
tais mercadorias, que estarão sujeitas apenas ao 
pagamento de taxas correspondentes à prestação 
de serviços.

Nos termos do artigo II, a instalação do depósi-
to franco ficará sob a responsabilidade da Parte bo-
liviana, que se compromete a dotá-lo da capacidade 
indispensável à armazenagem e à movimentação das 
mercadorias ali recebidas.

A fiscalização do depósito estará sob a respon-
sabilidade da Parte brasileira (artigo III). Por força do 
artigo IV, a Parte boliviana poderá manter no local um 
ou mais delegados designados, os quais representarão 
os proprietários das mercadorias perante as autorida-
des brasileiras responsáveis pelo transporte, manipu-
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lação, venda ou embarque dos bens exportados ou 
importados pela Bolívia.

Consoante o artigo V, o Brasil deverá regulamentar 
a utilização do Porto de Paranaguá pela Bolívia, com a 
finalidade de resguardar as necessárias cautelas fiscais 
e de atender as disposições internas sobre o trânsito 
de mercadorias pelo território nacional.

O Convênio entrará em vigor tão logo a Parte 
brasileira notificar a boliviana do cumprimento das for-
malidades constitucionais, e poderá ser denunciado a 
qualquer tempo, por via diplomática, por qualquer das 
Partes. Nos temos do art. VII, os efeitos do pactuado 
cessarão 1 (um) ano após a data de recebimento da 
Nota de denúncia.

É o relatório.

II – Voto do Relator

As recentes ações unilaterais do Governo da 
Bolívia, que não se coadunam com as normas e prin-
cípios de direito internacional, como a ocupação das 
refinarias da Petrobrás situadas nesse País, por tro-
pas das forças armadas, as ameaças de restrição ao 
fornecimento do gás exportado ao Brasil, bem como a 
tentativa de expulsão de milhares de brasileiros que há 
anos lá trabalham, tiveram forte impacto negativo sobre 
a sólida e fraterna relação entre os dois Países.

Nesse cenário, onde os brasileiros e as empre-
sas nacionais vêm sendo sistemática e injustamente 
atacados, o encaminhamento ao Congresso Nacional 
do Convênio para o Estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Paranaguá, o qual permitirá incre-
mentar o fluxo comercial da Bolívia com terceiros pa-
íses, revela a maturidade e a postura cooperativa do 
Brasil em relação aos interesses bolivianos.

Como é de público conhecimento, o Estado boli-
viano não possui litoral e, em virtude disso, necessita 
utilizar instalações portuárias localizadas em países 
limítrofes para exportar seus produtos e importar mer-
cadorias destinadas ao seu mercado interno.

O referido compromisso internacional não destoa 
dos instrumentos congêneres anteriormente negocia-
dos, em particular do Convênio celebrado com o Pa-
raguai, em 1987, que autoriza esse país a manter um 
depósito franco no porto de Rio Grande, (cf. Dec. n° 
99.092, de 1990).

Nos termos do art. III do Convênio, ora analisado, 
a fiscalização do depósito boliviano no porto de Para-
naguá ficará sob a responsabilidade das autoridades 
aduaneiras brasileiras. Também caberá à Parte brasi-
leira regular a utilização do referido depósito, em con-
formidade com as disposições legais vigentes sobre 
trânsito de mercadorias pelo território nacional.

O presente compromisso internacional está em 
harmonia com a regra constante do art. 125 da Conven-
ção sobre Direito do Mar, de 1982, que determina que 
“os Estados sem litoral gozam de liberdade de trânsito 
através do território dos Estados de trânsito por todos 
os meios de transporte.” Cumpre ressaltar que o exer-
cício desse direito está condicionado a negociações 
prévias entre as Partes, sendo certo que “os termos 
e condições para o exercício da liberdade de trânsito 
devem ser acordados entre os Estados sem litoral e os 
Estados de trânsito interessados por meio de acordos 
bilaterais, sub-regionais ou regionais.” (art. 125, pará-
grafo 2, da Convenção sobre Direito do Mar).

Além disso, cumpre ressaltar que o objeto do 
Convênio está em conformidade com os princípios 
que regem as relações internacionais do Brasil, em 
particular o disposto no inciso IX, do art. 4°, da Cons-
tituição Federal.

Em face do exposto e a despeito das citadas 
ações inamistosas, que melindraram os históricos laços 
de amizade que unem os povos brasileiro e boliviano, 
nosso voto é pela aprovação do texto do Convênio 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Bolívia para o Estabelecimento de um 
Depósito Franco no Porto de Paranaguá, celebrado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990, nos termos do 
projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado 
Takayama, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°      , DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Convênio entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Bolívia para o Estabeleci-
mento de um Depósito Franco no Porto de 
Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 
de agosto de 1990.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Convênio entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da Bolívia para o Estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, 
em 15 de agosto de 1990.

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

Sala da Comissão, , Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
n° 405/2007, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado Takayama.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vieira da Cunha – Presidente, Marcondes Gade-

lha, José Mendonça Bezerra e Augusto Carvalho – Vice-
Presidentes, Aldo Rebelo, André de Paula, Antonio Car-
los Mendes Thame, Átila Lins, Augusto Farias, Carlito 
Merss, Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, 
Flávio Bezerra, Francisco Rodrigues, George Hilton, Íris 
de Araújo, Jair Bolsonaro, Laerte Bessa, Nilson Mou-
rão, Raul Jungmann, Takayama, William Woo, Arnaldo 
Madeira, Colbert Martins, Geraldo Resende, Leonardo 
Monteiro, Luiz Carlos Hauly e Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montoro, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 359, DE 2007 

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

TVR Nº 46/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o ato que declara a perempção 
da permissão outorgada à Rádio Cidade 
de Pedreira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, de 
âmbito local, na cidade de Pedreira, Estado 
de São Paulo.

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

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 774, de 15 de dezembro de 2000, que declara a 
perempção da permissão outorgada à Rádio Cidade 
de Pedreira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, de âmbito local, na cidade de 
Pedreira, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

TVR Nº 46, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 188, DE 2007)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Porta-
ria nº 774, de 15 de dezembro de 2000, 
que declara a perempção da permissão 
outorgada à Rádio Cidade de Pedreira 
Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, de âmbito 
local, na cidade de Pedreira, Estado de 
São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 223, da Constituição 
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato que declara a perempção da outorga da Rádio 
Cidade de Pedreira Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média.

A Rádio Cidade de Pedreira Ltda. recebeu a ou-
torga para o mencionado serviço, por intermédio da 
Portaria nº 126, de 10 de junho de 1980. No entanto, 
o Poder Executivo declarou a perempção da permis-
são pelo fato da entidade não ter apresentado pedido 
de renovação, além de ter cometido diversas irregu-
laridades.

Atendendo ao disposto no § 2º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação 
do Congresso Nacional, em 28 de julho de 2006, por 
solicitação do Ministério das Comunicações, em de-
ferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 de 
junho de 2006.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao seu exa-
me, nos termos do inciso III, alínea “h”, do art. 32 do 
Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

Como a Rádio Cidade de Pedreira Ltda. não cum-
priu a determinação legal de solicitar a renovação da 
outorga, conforme prevê o art. 4º da Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, entendemos correta a aplicação 
ao caso do inciso II do art. 7º do Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que assim dispõe:

“Art. 7º a perempção da concessão ou 
permissão será declarada quando, terminado 
o prazo:

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

II – verificar-se que a interessada não 
cumpriu as exigências legais e regulamenta-
res aplicáveis ao serviço..... .........................”.”

Ademais, a entidade cometeu extensa lista de 
irregularidades, apontadas em laudo de vistoria reali-
zada em suas instalações, em 19 de agosto de 1999, 
e encontrava-se, há dois anos, em débito com o Fistel, 
quando foi emitido parecer jurídico propondo a decla-
ração de perempção da outorga pelo Ministério das 
Comunicações. 

Por esses motivos, somos pela homologação do 
ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. Deputado 
Bilac Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº         , DE 2007

Aprova o ato que declara a perempção 
da permissão outorgada à Rádio Cidade 
de Pedreira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, de 
âmbito local, na cidade de Pedreira, Estado 
de São Paulo.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 774, de 15 de dezembro de 2000, que declara a 
perempção da permissão outorgada à Rádio Cidade 
de Pedreira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, de âmbito local, na cidade de 
Pedreira, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Bilac Pinto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente o parecer favorável do Relator, 

Deputado Bilac Pinto, à TVR nº 46/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha e Bilac Pin-
to – Vice-Presidentes, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernan-
des, Enio Bacci, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, 
Gustavo Fruet, Jorginho Maluly, Leandro Sampaio, Lui-
za Erundina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, 
Nazareno Fonteles, Paulo Henrique Lustosa, Roberto 
Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, Sandes 
Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, 
Walter Pinheiro, Carlos Zarattini, Eduardo Cunha, Júlio 
Cesar, Lobbe Neto, Rafael Guerra, Rebecca Garcia e 
Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 361, DE 2007 

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

TVR Nº 60/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Empresa de Radiodifusão Ka-
randá Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Naviraí, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

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

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

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

2025, de 08 de outubro de 2002, que renova, a partir 
de de 10 de agosto de de 1998, a permissão outor-
gada à Empresa de Radiodifusão Karandá Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Naviraí, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.
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TVR Nº 60, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 188, DE 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 2025, 
de 08 de outubro de 2002, que renova a per-
missão outorgada à Empresa de Radiodifu-
são Karandá Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Naviraí, 
Estado de Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fe-
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato que renova a permissão outorgada à Empresa de 
Radiodifusão Karandá Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

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

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

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Empresa de Radiodifusão Karandá Ltda., execu-
tante de serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal 
e documental atinente ao processo renovatório e os 
documentos juntados aos autos indicam a regularidade 
na execução dos serviços de radiodifusão.

Cumpre ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação 
do Congresso Nacional em 28 de julho de 2006 por 
solicitação do Ministério das Comunicações, em de-
ferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 de 
junho de 2006. 

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01, de 
2007, desta Comissão, foram atendidas e os docu-

mentos juntados aos autos indicam a regularidade na 
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2007. 
– Deputado Jorginho Maluly, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº      , DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Empresa de Radiodifusão Ka-
randá Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Naviraí, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

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

2025, de 08 de outubro de 2002, que renova, a partir 
de de 10 de agosto de de 1998, a permissão outor-
gada à Empresa de Radiodifusão Karandá Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Naviraí, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2007. 
– Deputado Jorginho Maluly, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Jorginho Maluly, à TVR nº 60/2007, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha e Bilac Pin-
to – Vice-Presidentes, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernan-
des, Enio Bacci, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, 
Gustavo Fruet, Jorginho Maluly, Leandro Sampaio, Lui-
za Erundina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, 
Nazareno Fonteles, Paulo Henrique Lustosa, Roberto 
Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, Sandes 
Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, 
Walter Pinheiro, Carlos Zarattini, Eduardo Cunha, Júlio 
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Cesar, Lobbe Neto, Rafael Guerra, Rebecca Garcia e 
Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 362, DE 2007 

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

TVR Nº 70/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Litorânea de Rádio Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de João Pessoa, Estado da Paraíba.

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

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 262, de 19 de março de 2002, que renova, a partir 
de 27 de fevereiro de 1997, a permissão outorgada à 
Rede Litorânea de Rádio Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de João Pessoa, Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

TVR Nº 70, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 188, DE 2007)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
262, de 19 de março de 2002, que renova a 
permissão outorgada à Rede Litorânea de 
Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de João Pessoa, 
Estado da Paraíba.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a permissão outorgada à Rede Litorânea 
de Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada.

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

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

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Rede Litorânea de Rádio Ltda., executante de 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, encontra-se de acordo com a prática legal e 
documental atinente ao processo renovatório e os do-
cumentos juntados aos autos indicam a regularidade 
na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01, de 
2007, desta Comissão, foram atendidas e os docu-
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na 
execução dos serviços.

Cumpre ressaltar que a tramitação do processo 
em exame foi interrompida em 28 de julho de 2006, em 
deferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 
de junho de 2006, tendo sido retomada com o envio, 
pelo Poder Executivo, dos documentos requeridos por 
esta Comissão, por meio da Mensagem Presidencial 
em referência

O ato de renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Ratinho Junior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº       , DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Litorânea de Rádio Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de João Pessoa, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional Decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 
nº 262, de 19 de março de 2002, que renova, a partir 
de 27 de fevereiro de 1997, a permissão outorgada à 
Rede Litorânea de Rádio Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de João Pessoa, Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Ratinho Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ratinho Junior, à TVR nº 70/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Julio 
Semeghini – Presidente, José Rocha e Bilac Pinto – Vice-
Presidentes, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão 
Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, 
Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo Fruet, Jor-
ginho Maluly, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Nazareno Fonteles, Paulo 
Henrique Lustosa, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, 
Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico 
Pinto, Valadares Filho, Walter Pinheiro, Carlos Zarattini, 
Eduardo Cunha, Júlio Cesar, Lobbe Neto, Rafael Guerra, 
Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. – 
Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 363, DE 2007 

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

TVR Nº 105/2007 
MSC Nº 223/2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária para o 
Desenvolvimento de Santana dos Garrotes 
– PB a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Santana 
dos Garrotes, Estado da Paraíba.

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

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 729, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a As-

sociação de Radiodifusão Comunitária para o Desen-
volvimento de Santana dos Garrotes – PB a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santana dos Garrotes, Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

TVR Nº 105, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 223, DE 2007)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
729, de 23 de outubro de 2006, que autori-
za a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária para o Desenvolvimento de Santana 
dos Garrotes – PB a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Santana dos Garrotes, Esta-
do da Paraíba.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a As-
sociação de Radiodifusão Comunitária para o Desen-
volvimento de Santana dos Garrotes – PB a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Radiodifusão Comunitá-
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ria para o Desenvolvimento de Santana dos Garrotes 
– PB atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Jorginho Maluly, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº       , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária para o 
Desenvolvimento de Santana dos Garrotes 
– PB a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Santana 
dos Garrotes, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 729, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a As-
sociação de Radiodifusão Comunitária para o Desen-
volvimento de Santana dos Garrotes – PB a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santana dos Garrotes, Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Jorginho Maluly, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Jorginho Maluly, à TVR nº 105/2007, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Julio 
Semeghini – Presidente, José Rocha e Bilac Pinto – Vice-
Presidentes, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão 
Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, 
Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo Fruet, Jor-
ginho Maluly, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Manoel 

Salviano, Maria do Carmo Lara, Nazareno Fonteles, Paulo 
Henrique Lustosa, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, 
Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico 
Pinto, Valadares Filho, Walter Pinheiro, Carlos Zarattini, 
Eduardo Cunha, Júlio Cesar, Lobbe Neto, Rafael Guerra, 
Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 364, DE 2007 

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

TVR Nº 106/2007 
MSC Nº 225/2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
Alternativa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Urubici, Estado de Santa Catarina.

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

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

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

585, de 15 de setembro de 2006, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura Alterna-
tiva a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Urubici, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

TVR Nº 106, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 225, DE 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 585, 
de 15 de setembro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Alternativa a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Urubici, Estado de Santa 
Catarina.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Alternativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regu-
lada pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 
No processo em questão, a Associação Comunitá-
ria de Comunicação e Cultura Alternativa atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu 
autorização para executar serviço de radiodifusão 
comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no 
Ato Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Ve-
rificada a documentação, constatamos que foram 
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo-
ma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2007. 
– Deputado Jader Barbalho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº       , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 

Alternativa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Urubici, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 585, de 15 de setembro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Alternativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Urubici, Estado de Santa 
Catarina.

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

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2007. 
– Deputado Jader Barbalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Jader Barbalho, à TVR nº 106/2007, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha e Bilac 
Pinto – Vice-Presidentes, Cristiano Matheus, Dr. Ne-
char, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel 
Fernandes, Enio Bacci, Eunício Oliveira, Guilherme 
Menezes, Gustavo Fruet, Jorginho Maluly, Leandro 
Sampaio, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Maria 
do Carmo Lara, Nazareno Fonteles, Paulo Henrique 
Lustosa, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rô-
mulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico 
Pinto, Valadares Filho, Walter Pinheiro, Carlos Zarat-
tini, Eduardo Cunha, Júlio Cesar, Lobbe Neto, Rafael 
Guerra, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia, Presidente em exer-
cício.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 761, DE 2007 

(Do Sr. Juvenil Alves e outros)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Fazenda a respeito de procedimentos 
administrativos de fiscalização do recolhi-
mento e repasse de IOF.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal 

e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno 
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da Câmara dos Deputados, requeremos que, ouvida 
a Mesa Diretora, sejam solicitadas informações ao 
Senhor Ministro da Fazenda no sentido de esclarecer 
esta Casa sobre os quesitos arrolados na justificação 
que segue.

Justificação

Muitos questionamentos surgem neste Parla-
mento quanto à existência de fiscalização dos proce-
dimentos de recolhimento e repasse do Imposto sobre 
Operações Financeiras – IOF.

Necessário, portanto, o encaminhamento do pre-
sente requerimento de informações ao Sr. Ministro da 
Justiça, especialmente para que responda, de forma 
circunstanciada, às seguintes indagações:

Sobre a eficácia da fiscalização do recolhimento 
e repasse do IOF à União:

(a) Quais os órgãos responsáveis pela 
fiscalização dos bancos públicos e privados? 
Dentre tais órgãos, quais os agentes públicos 
ou privados competentes para tal atribuição? 
Há possibilidade de especificar-se os nomes 
desses agentes e respectiva lotação?

(b) De que forma é realizada a fiscaliza-
ção e sob qual periodicidade?

Já houve autuação de algum banco, privado ou 
público, em razão de não recolhimento e/ou repasse 
do tributo à União?

Em caso de liquidação, recuperação judicial ou 
falência de um banco, qual o procedimento adotado para 
que sejam efetivados os repasses do IOF à União?

Há registros individuais, por banco, do recolhi-
mento e repasse de IOF? Em caso positivo, solicita-
mos que os mesmos sejam enviados aos signatários 
do presente requerimento.

Em caso de correntista bancário com saldo deve-
dor, de que forma se dá o recolhimento do IOF?

De que forma é realizada a cobrança do IOF 
não recolhido por insuficiência de saldo em conta 
bancária?,

Sala das Sessões, de setembro de 2007. – Depu-
tado Juvenil Alves Deputado Tatico.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 831, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Vander Loubet)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Justiça sobre os recursos 
do PRONASCI a serem aplicados no Mato 
Grosso do Sul.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a V.Exª. seja encami-
nhado ao Sr. Ministro de Estado da Justiça o pedido de 
informações sobre os recursos do Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) a 
serem aplicados no Mato Grosso do Sul.

Foi amplamente divulgado pela imprensa o lança-
mento do PRONASCI, com previsão de investimentos 
de R$ 4,8 bilhões para ações que visem a integração 
de políticas de segurança pública com ações sociais 
nas 11 regiões mais violentas do País. 

A razão que justifica a presente solicitação e 
que, até o presente momento, as fontes de informa-
ção têm sido a imprensa nacional e algumas palestras 
que estão sendo proferidas pela equipe técnica do 
Ministério da Justiça. No entanto, a ação parlamentar 
não pode prescindir do acesso a documentos técnicos 
mais robustos e informações mais elaboradas sobre 
o PRONASCI.

Considerando que, segundo a imprensa, o pro-
grama tem previsão de início no mês de setembro do 
corrente solicito informação sobre:

qual é o montante de recursos previstos para 
serem aplicados no Estado de Mato Grosso do Sul 
no programa?

qual é o conteúdo completo das ações previstas 
para o programa no Mato Grosso do Sul?

quais são os critérios a serem empregados para 
a definição da quantidade de habitações para os poli-
ciais entre as 11 regiões inicialmente previstas?

quais são os critérios a serem utilizados para 
a seleção dos candidatos às unidades habitacionais 
mencionadas no item anterior?

será construída uma penitenciária feminina e ou-
tra para jovens no Mato Grosso do Sul?
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existe cronograma previsto para a realização 
das ações previstas no Mato Grosso do Sul? Caso 
positivo, qual?

Sala das Sessões,     de            de 2007. – Depu-
tado Vander Loubet, Relator.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                     2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 931, DE 2007 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro das Comu-
nicações informações sobre a internet de 
banda larga no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério das Comunicações, o se-
guinte pedido de informação:

Foi publicada na imprensa local pesquisa realiza-
da pela Associação Brasileira de Prestadoras de Ser-
viços de Telecomunicações Competitivas (TelComp), 
que dispõe sobre o custo da internet de banda larga 
no Brasil. 

De acordo com os dados da pesquisa, foi cons-
tatado que Manaus tem a banda larga de internet mais 
cara do país e do mundo. Na capital do Amazonas, 
o valor do Megabyte por segundo (Mpbs) é de R$ 
716,50, enquanto que em São Paulo, o Mpbs custa 
R$ 39,95.

A TelComp justifica que o motivo principal para 
as operadoras oferecerem uma das maiores taxas de 
banda larga é a pouca competitividade no mercado. 
Para a TelComp, a competitividade só será possível 
se houver uma significativa otimização da rede públi-
ca e diversificação do controle das plataformas, para 
assim, aumentar a quantidade de soluções disponí-

veis aos consumidores, o que teria efeito direto nos 
custos do Mbps. 

Considerando que a Constituição Federal, no Art 
21, XI, estabelece que é de competência da União “ex-
plorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos 
termos da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais”;

Considerando que o alto custo da internet banda 
larga tem impedido o desenvolvimento de Manaus;

Diante do exposto, solicito o seguinte pedido de 
informação:

Se há algum estudo e/ou proposta elaborada por 
este Ministério para corrigir as distorções existentes 
entre as tarifas de internet banda larga no Brasil;

Se há previsão para a efetivação do cabeamento 
ótico da cidade de Manaus.

Sala das Sessões, 10 de Setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 932, DE 2007 

(Da Sra. Perpétua Almeida)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Justiça, Tarso Genro, sobre a Operação 
Selo da Polícia Federal.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 50, $2º, da Consti-

tuição Federal e no artigo 115, Inciso I, do Regimento 
Interno, que seja encaminhado ao Sr. Ministro da Jus-
tiça, Tarso Genro, requerimento de informações, sobre 
a Operação Selo.

Considerando que a Operação Selo, um suposto 
esquema de fraudes milionárias em licitações na em-
presa dos Correios, é a segunda parte da investigação 
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que causou a primeira e talvez a maior crise política do 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Considerando que foram presas cinco pessoas, 
25 mandados de busca e apreensão foram expedidos 
e 120 agentes federais participaram da operação.

Considerando que o presidente dos Correios, 
Carlos Henrique Custódio, acredita que pode haver 
motivação política na Operação Selo.

Solicitamos um resumo da Operação Selo e Das 
acusações a cada acusado, bem como, os indícios e 
as provas das ilicitudes.

Este requerimento busca subsidiar este manda-
to parlamentar de informações relevantes para sua 
atuação. 

Perpétua Almeida, Deputada Federal PCdoB/
AC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 933, DE 2007 

(Da Sra. Perpétua Almeida)

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Patrus Ananias, sobre a terceira edição do 
Relatório Anual de Acompanhamento dos 
Objetivos do Milênio.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 50, $2º, da Consti-

tuição Federal e no artigo 115, Inciso I, do Regimen-
to Interno, que seja encaminhado ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus 
Ananias, requerimento de informações, sobre a ter-
ceira edição do Relatório Anual de Acompanhamento 
dos Objetivos do Milênio.

Segundo reportagem da assessoria de comunica-
ção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, o Brasil atingiu o menor índice de pobreza das 

últimas décadas, ultrapassando as metas da ONU para 
o Brasil, constantes dos objetivos do milênio.

Com o objetivo de subsidiar as ações deste man-
dato parlamentar, solicitamos a íntegra do referido re-
latório de acompanhamento.

Brasília,        de             de 2007. – Perpétua Al-
meida, Deputada Federal, PCdoB/AC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,              2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 934, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o programa de SA-
NEAMENTO em relação ao município de 
Alvarães no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Alvarães no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de            de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.



50500 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Primeira Vice-Presidência,                 2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 935, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ama-
tura no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Amatura do Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de             de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 936, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-

AMENTO em relação ao município de Ana-
mã no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Anamã no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,               2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 937, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Anori 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Anori no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,             2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 938, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Apuí 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, 
no que tange o Programa de SANEAMENTO, em rela-
ção ao município de Apuí no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 939, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da Saúde no 
que tange o programa de SANEAMENTO em rela-
ção ao município de Atalaia do Norte no Estado 
do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Atalaia do Norte no Esta-
do do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 940, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Au-
tazes no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Autazes no Estado 
do Amazonas.
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Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 941, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Bar-
celos no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Barcelos no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de             de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 942, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Bar-
reirinha do Estado no Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Barreirinha no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de             de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,               2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 943, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ben-
jamim Constant no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
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Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Benjamim Constant no 
Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,              2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 944, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Beruri 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Beruri no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de             de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-

terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 945, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Boa 
Vista do Ramos no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Boa Vista do Ramos no 
Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                 2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 946, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Boca 
do Acre no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Boca do Acre no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,        de                 de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 947, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Borba 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-

TO, em relação ao município de Borba no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,         de              de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 948, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Caa-
piranga no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Caapiranga no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.
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Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 949, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ca-
nutama no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Canutama no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse programa, 
e quais destes recursos já foram aplicados neste muni-
cípio.

Sala da Sessões,      de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 950, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ca-
rauari no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Carauari no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                 de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 951, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANEA-
MENTO em relação ao município de Careiro 
da Várzea no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no que 
tange o Programa de SANEAMENTO, em relação ao mu-
nicípio de Careiro da Várzea no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de             de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 952, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ca-
reiro no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Careiro no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de               de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 953, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Coari 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, 
no que tange o Programa de SANEAMENTO, em rela-
ção ao município de Coari no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de               de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                     2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 954, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Co-
dajás no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Codajas no Estado do Amazonas.
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Quais são os recurso destinados a esse programa, 
e quais destes recursos já foram aplicados neste muni-
cípio.

Sala da Sessões,       de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                 2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 955, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Eiru-
nepé no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Eirunepé no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município. Sala da Sessões,        de               de 
2007. – Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 956, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Envira 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Envira no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de             de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 957, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Fonte 
Boa no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
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gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Fonte Boa no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados a este 
município.

Sala da Sessões,      de                de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 958, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Gua-
jará no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação ao 
município de Guajará no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                 2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 959, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Hu-
maitá no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Humaitá no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência, em / / 2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 960, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ipi-
xuna no Estado do Amazonas. 
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Ipixuna no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de              de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 961, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Iran-
duba no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Iranduba no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                 de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Primeira Vice-Presidência,        2007. – Deputado 
Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” o encaminha-
mento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 962, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ita-
coatiara no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Itacoatiara no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 963, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ita-
marati no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
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TO, em relação ao município de Itamarati no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 964, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANEA-
MENTO em relação ao município de Japurá 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Japurá no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 965, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Juruá 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Juruá no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 966, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Jutaí 
no Estado do Amazonas – AM . 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, 
no que tange o Programa de SANEAMENTO, em rela-
ção ao município de Jutaí no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 967, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANEA-
MENTO em relação ao município de Lábrea 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Lábrea no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,       de                 de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                 2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 968, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ma-
nacapuru no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação ao 
município de Manacapuru no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 969, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ma-
naquiri no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Manaquiri no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados a este 
município.

Sala da Sessões,      de                     de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 970, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ma-
naus no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Manaus no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                    de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 971, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Ma-
nicoré no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Manicoré no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
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ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 972, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Maraã 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Maraã no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                 de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara PSC/AM.

Despacho
O presente requerimento de informação está de 

acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 973, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANEA-
MENTO em relação ao município de Maués 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Maués no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                    de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 974, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Nha-
mundá no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
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em relação ao município de Nhamundá no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                     de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                       2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 975, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Nova 
Olinda do Norte no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Nova Olinda do Norte no 
Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                   de 2007.
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                     2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlindo China-
glia, “ad referendum” da Mesa, do relatório do Dep. 
Narcio Rodrigues, pelo encaminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 976, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Novo 
Airão no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Novo Airão no Estado do 
Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                     de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 977, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Novo 
Aripuanã no Estado do Amazonas. 
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Novo Aripuanã no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                    de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                     2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 978, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Pa-
rintins no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Novo Parintins no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                  de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 979, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Pauini 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Novo Pauini no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                  de 2007. – 
Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 980, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Presi-
dente Figueiredo do Estado no Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita solici-
tação de informações ao Ministro da Saúde, no que tange 
o Programa de SANEAMENTO, em relação ao município 
de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                     2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 981, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Rio 
Preto da Eva do Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Rio Preto da Eva no Es-
tado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                     de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 982, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SA-
NEAMENTO em relação ao município de 
Santa Izabel do Rio Negro do Estado do 
Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Santa Izabel do Rio Negro no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                     de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
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Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 983, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de San-
to Antônio do Içá no do Estado do Ama-
zonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita solici-
tação de informações ao Ministro da Saúde, no que tange 
o Programa de SANEAMENTO, em relação ao município 
de Santo Antônio do Içá no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse programa, 
e quais destes recursos já foram aplicados neste muni-
cípio.

Sala da Sessões,      de                    de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 984, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SA-
NEAMENTO em relação ao município de 

São Gabriel da Cachoeira no Estado do 
Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de São Gabriel da Cachoeira 
no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse programa, 
e quais destes recursos já foram aplicados neste muni-
cípio.

Sala da Sessões,       de                   de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 985, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SA-
NEAMENTO em relação ao município de 
São Paulo de Olivença no Estado do Ama-
zonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no que 
tange o Programa de SANEAMENTO, em relação ao mu-
nicípio de São de Olivença no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse programa, 
e quais destes recursos já foram aplicados neste muni-
cípio.

Sala da Sessões,     de                 de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 986, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SA-
NEAMENTO em relação ao município de 
São Sebastião do Uatumã no Estado do 
Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita solicita-
ção de informações ao Ministro da Saúde, no que tange o 
Programa de SANEAMENTO, em relação ao município de 
São Sebastião do Uatumã no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                  de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 987, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Silves 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Silves no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                     de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 988, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Taba-
tinga no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Tabatinga no Estado do Amazonas.



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50519 

Quais são os recurso destinados a esse programa, 
e quais destes recursos já foram aplicados neste muni-
cípio.

Sala da Sessões,     de                 de 2007. – Depu-
tado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                       2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 989, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Tefé 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, 
no que tange o Programa de SANEAMENTO, em rela-
ção ao município de Tefé no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,      de                    de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 990, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Uarini 
no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Re-
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja 
feita solicitação de informações ao Ministro da Saúde, no 
que tange o Programa de SANEAMENTO, em relação 
ao município de Uarini no Estado do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                   de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 991, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Uru-
cará no Estado do Amazonas – AM . 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, 
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do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência 
que seja feita solicitação de informações ao Ministro 
da Saúde, no que tange o Programa de SANEAMEN-
TO, em relação ao município de Urucará no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados a este 
município.

Sala da Sessões,     de                   de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 992, DE 2007 

(Do Sr. Deputado Silas Câmara)

Solicita informações ao Ministro da 
Saúde no que tange o programa de SANE-
AMENTO em relação ao município de Uru-
curituba no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministro da 
Saúde, no que tange o Programa de SANEAMENTO, 
em relação ao município de Urucurituba no Estado 
do Amazonas.

Quais são os recurso destinados a esse progra-
ma, e quais destes recursos já foram aplicados neste 
município.

Sala da Sessões,     de                    de 2007. 
– Deputado Silas Câmara, PSC/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 993, DE 2007 

(Do Sr. Márcio França)

Requer do Senhor Ministro de Esta-
do de Minas e Energia informações sobre 
denúncia apresentada pela empresa Lito-
ral Coque Ltda à Ouvidoria da Petrobrás 
a respeito de recusa de venda de Coque 
Verde de Petróleo “in natura” a empresas 
de calcinação e beneficiamento.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral, e dos arts. 115, inciso I e 116, do Regimento 
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência seja 
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener-
gia, Nelson Hubner, pedido de informações detalhadas 
sobre denúncia apresentada pela empresa Litoral Coque 
Ltda. à Ouvidoria da Petrobrás a respeito de recusa de 
venda de Coque Verde de Petróleo in natura a empresas 
de calcinação e beneficiamento, assim como o favore-
cimento no fornecimento exclusivo em favor da Unime-
tal – Indústria e Comércio Ltda, subsidiária de um dos 
acionistas da Petrobrás, o Grupo Universal.

Justificação

A Petrobrás, por intermédio de sua empresa de 
distribuição – BR Distribuidora, é a detentora única da 
distribuição e comercialização do coque verde de pe-
tróleo (cvp), matéria prima fundamental a indústrias de 
calcinação e beneficiamento deste produto. 

A Petrobrás, a fim de garantir o livre desenvolvi-
mento das atividades econômicas ligadas à especifida-
de industrial em questão, deve prover o fornecimento 
do cvp em condições de igualdade a todos os poten-
ciais compradores.

Entretanto tal situação não tem sido observada, 
o que vem gerando repetidos prejuízos a diversas em-
presas atuantes no setor, e até mesmo causando o 
encerramento das atividades de algumas delas.

Mediante denúncia da empresa Litoral Coque 
Ltda. tornou-se de nosso conhecimento diversas irre-
gularidades, citadas a seguir, no comércio do cvp, por 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50521 

parte da Petrobrás, que têm gerado manipulação do 
mercado de coque calcinado de petróleo. São elas:

recusa na venda do produto, cvp, a empresas que 
não fossem a Unimetal – Ind.e Com.Ltda, empresa cuja o 
diretor é filho do principal controlador da empresa Univer-
sal S.A., uma das principais acionistas da Petrocoque S.A. 
(subsidiária da Petrobrás). Tal fato tem causado desequi-
líbrio nas atividades de calcinação e beneficiamento, pois 
o favorecimento no fornecimento exclusivo de matéria-
prima essencial às atividades industriais, caracteriza-se 
como promoção de concorrência predatória; 

contratação sem licitação da empresa Unimetal 
para execução de atividades de peneiramento na usi-
na de cvp na refinaria de Paulínia, apesar do interesse 
de diversas outras empresas do setor em participar de 
processo licitatório;

recusa na venda de cvp em detrimento à expor-
tação com preços inferiores aos praticados no mer-
cado interno.

Diante do exposto e por acreditar que a Petrobrás 
deve primar pela livre concorrência e reprimir o abuso 
do poderio econômico, por se tratar de empresa estatal 
que controla um segmento de mercado protegido pela 
reserva de mercado, solicito, portanto, do Senhor Ministro 
Nelson Hubner que requeira da Petrobrás informações 
mais detalhadas e precisas sobre as denúncias supra-
citadas, garantindo que oportunidades econômicas pos-
sam ser aproveitadas, com igualdade de condições, por 
todos, de maneira que, no mais breve prazo possível, 
alcancemos um desenvolvimento econômico realmente 
harmônico e sustentado para o país e mais prosperida-
de e melhores condições de vida para todos os nossos 
cidadãos. Assim como, também, sejam tomadas as me-
didas cabíveis no caso de apuração de irregularidades 
no processo de comercialização do cvp.

Sala das Sessões,     de setembro de 2007. 
– Deputado Márcio França, PSB/SP.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 994 , DE 2007 

(Do Sr. Dep. Rodrigo Rollemberg)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
a respeito da situação do Cargo de Admi-
nistrador de provimento efetivo. 

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal e na forma dos artigos 115 e 116, do 
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão no sentido de esclarecer a esta Casa à situação 
do Cargo de Administrador de provimento efetivo.

Quantitativo por classe/padrão do Cargo Admi-
nistrador acima referido;

Por situação: Ativo, Aposentado e Instituidor de 
Pensão; e

O impacto financeiro em moeda corrente, ocor-
rendo o ingresso desses Administradores no Grupo 
Gestão – Tabela de Remuneração n.º 37 julho/2007, 
publicada no endereço eletrônico www.planejamento.
gov.br.

Justificação

Tendo em vista a necessidade de conhecer a 
situação em que se encontra o Cargo de Administra-
dor de provimento efetivo, pertencente ao Plano de 
Classificação de Cargos – PCC, instituído pela Lei nº 
5.645, de 10 de dezembro de 1970 e do Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo – PGPE, instituído pela 
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006 e dos planos 
correlatos das Autarquias e Fundações Públicas, não 
integrantes de Carreiras Estruturadas, regidos pela Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, solicito de Vossa 
Excelência as informações supra citadas.

Sala das sessões, Rodrigo Rollemberg, Depu-
tado Federal, PSB/DF.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. O parecer, dispensado o rela-
tório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da 
Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 995, DE 2007 

(Do Senhor Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior a respeito do número de 
celulares exportados pelo Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado pedido 
de informações ao Senhor Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior nos seguintes termos:

Qual a quantidade de celulares exportados pelo 
Brasil nos últimos cinco anos?

Quais as principais indústrias exportadoras?
Quais os mercados importadores dos celulares 

brasileiros?

Justificação

O mercado de celulares é um dos mais competitivos 
do mundo. Os constantes lançamentos de novos modelos 
e tecnologias aquecem este setor em todo o mundo.

No Brasil, vivemos uma guerra fiscal que vem pre-
judicando frontalmente a Zona Franca de Manaus e con-
sequentemente os nossos empregos. A falta de uma po-
lítica fiscal dura faz com que as empresas de São Paulo 
ataquem freqüentemente a indústria instalada na PIM.

Precisamos debater este problema e buscarmos 
as soluções urgentemente sob pena de vermos a ex-
tinção deste setor em Manaus.

Para que possamos conhecer melhor o assunto, 
é que as informações são de fundamental importância 
neste momento.

Sala das Sessões,       de                 de 2007. 
– Deputado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 996, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações à Senhora Minis-
tra do Meio Ambiente, no âmbito do IBA-
MA, a respeito da presença de urubus nas 
imediações do aeroporto do município de 
Parintins no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado pedido 
de informações à Senhora Ministra do Meio Ambiente 
o seguinte pedido de informações: 

1) É de conhecimento desse órgão que o aero-
porto Júlio Belém, na cidade de Parintins, está sofrendo 
com a presença de urubus nas suas proximidades?

2) É de conhecimento desse órgão que a presen-
ça destes animais naquela região se deve a suposta 
presença de árvores frutíferas cujo os frutos servem 
de alimentos para essas aves?

3) É de conhecimento desse instituto que as árvo-
res ainda não foram retiradas do local pela intervenção 
de órgãos ambientalistas?

4) O IBAMA tem consciência da gravidade do 
fechamento desse aeroporto para a economia do mu-
nicípio de Parintins?

5) O IBAMA poderia marcar uma inspeção no 
local para averiguarmos a veracidade dos fatos?

Justificação

O Município de Parintins tem como sua principal 
vocação econômica o turismo. Durante todo ano a ci-
dade se movimenta em decorrência da riqueza cultural 
daquele povo. Recentemente, o aeroporto municipal 
Júlio Belém vem sofrendo com a presença de urubus 
nas suas imediações, o que pode comprometer não 
apenas a segurança dos vôos, mas também, a sua 
regularidade no município.

Se o caso em questão estiver realmente relacio-
nado com a não permissão do corte de árvores pelos 
órgãos ambientais, temos que urgentemente tomar 
as providências cabíveis. Não podemos mensurar o 
tamanho dos prejuízos para o município de Parintins 
caso esse aeroporto venha a ser fechado.

O IBAMA tem que mostrar o seu compromisso 
com o desenvolvimento daquela cidade. Temos que 
encontrar soluções urgentes para este grave problema 
sob pena de vermos a cidade mais rica em termos 
de cultura em nosso estado, amargar o isolamento 
por conta de uma política equivocada dos órgãos 
ambientais.
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Para que possamos conhecer melhor o assunto, 
é que as informações são de fundamental importância 
neste momento.

Sala das Sessões,    de                     de 2007. 
– Deputado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 997, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
no âmbito do IBGE, a respeito dos números 
preliminares do Censo do IBGE no Estado 
do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado pedido 
de informações ao Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão o seguinte pedido de informa-
ções: 

1) Quais os números preliminares do censo do 
IBGE no estado do Amazonas?

2) Quais os municípios que tiveram redução po-
pulacional pelos dados preliminares do IBGE? Qual a 
previsão e qual a encontrada?

3) Quais as formas de contestação destes da-
dos?

4) São utilizados parâmetros para atestar a ve-
racidade dos dados como, por exemplo, o número 
de crianças matriculadas nas escolas e o número de 
eleitores?

Justificação

Os municípios da região amazônica vivem mo-
mentos de intensa preocupação. O Censo do IBGE 
que deveria significar um alívio para as prefeituras 
que teriam, finalmente, as suas populações corrigidas 
e consequentemente melhores condições financeiras 
para gerir estes municípios, estão sendo surpreendidas 
com os dados preliminares do Censo do IBGE.

Várias cidades que visivelmente tiveram aumento 
populacional, aparecem nos dados preliminares com 
reduções drásticas de suas populações o que inviabi-
lizaria de certa forma as suas gestões.

Precisamos urgentemente debater essa proble-
mática, sob pena de vermos novamente os nossos mu-

nicípios sofrendo com as drásticas reduções de recur-
sos que o Censo pode proporcionar. O IBGE tem que 
ter responsabilidade neste momento, pois a Amazônia 
se mobilizará para evitar os prejuízos anunciados.

Para que possamos conhecer melhor o assunto, 
é que as informações são de fundamental importância 
neste momento.

Sala das Sessões,      de                    de 2007. 
– Deputado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                      2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 998, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, acerca de alimentos orgânicos 
produzidos no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, §2º da Constituição Federal e na forma dos 
arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento o seguinte pedido de 
informações:

Qual a atual produção de alimentos orgânicos 
do Brasil?

Quais os principais produtos produzidos em nos-
so país?

Justificação

O produto orgânico vem ganhando força em 
todo o mundo e no Brasil não poderia ser diferen-
te. No entanto, estes produtos ainda são caros e 
ficam longe do poder aquisitivo de grande parte da 
população. 
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Todos nós sabemos dos benefícios que estes 
produtos produzem não apenas para o ser humano, 
mas também para a natureza, precisamos portanto 
ter atenção especial nas políticas que incentivem 
este tipo de produção, pois a escada poderá fazer 
com que os preços sofram reduções e passem 
desta forma a fazer parte do cardápio de nossa 
população.

Para que possamos conhecer melhor o assunto, 
é que as informações são de fundamental importância 
neste momento.

Sala das Sessões,     de                de 2007. – 
Deputado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 999, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Saúde acerca das estatísticas da 
dengue no Brasil.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, §2º da Constituição Federal e na forma dos 
arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o 
seguinte pedido de informações:

Quais as estatísticas da dengue, por estado, nos 
últimos 5 anos em nosso país?

Quantos casos de dengue hemorrágica foram 
notificados?

Quantos pacientes foram a óbito por causa da 
doença nos últimos cinco anos?

Justificação

A dengue tem sido uma das principais preocu-
pações do ministério da saúde e das secretarias es-

taduais e municipais nos últimos tempos. Por todo o 
mundo a caça ao mosquito Aedes aegypti vira uma 
das prioridades de saúde pública.

No Brasil isso não é diferente. Desde os primei-
ros casos notificados da doença, a preocupação do 
Ministério cresce a cada ano. No entanto, o que pre-
senciamos é o aumento do número de casos e de 
óbitos pela doença.

Precisamos discutir políticas públicas na área 
de infra-estrutura sanitária de forma urgente para que 
possamos ver essas estatísticas diminuídas rapida-
mente.

Para que possamos ajudar de forma consistente, 
é que as informações são de fundamental importância 
neste momento.

Sala das Sessões,     de               de 2007. – Depu-
tado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.000, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro do Desenvolvimento Agrário, no âmbi-
to do INCRA, acerca de conflito existente 
no sul do município de Lábrea, Estado do 
Amazonas.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 50, §2º da Constituição Federal e na forma dos 
arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro do Desenvol-
vimento Agrário o seguinte pedido de informações:

É de conhecimento do INCRA o conflito exis-
tente entre agricultores e latifundiários por terras lo-
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calizadas no sul do município de Lábrea, Estado do 
Amazonas? 

Quais as providências tomadas para amenizar a 
violência que existe no local?

Justificação

O sul de Lábrea vive um momento de grande 
tensão. Infelizmente, não estamos presenciando ati-
tudes enérgicas que possam resolver o problema que 
assola aquela região. 

O conflito é tão grande que no feriado de sema-
na da pátria havia a promessa de que sete agricul-
tores do local seriam assassinados por latifundiários 
de terra.

Não podemos presenciar calados tamanho des-
prezo com o sul do Amazonas. O Incra tem que ur-
gentemente se posicionar para evitar que vidas sejam 
perdidas naquela região. As denúncias já são antigas, 
mas ao que parece, as providências porventura ado-
tadas ainda não amenizaram os problemas daquela 
região.

No sentido de realizar um trabalho visando a re-
solução desse conflito é que as informações ora soli-
citadas são de vital importância.

Sala das Sessões,      de                  de 2007. 
– Deputado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                    2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N° 1.001, DE 2007 

(Do Deputado Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa a respeito de vôos ilegais na 
região amazônica feito por aviões militares 
da Venezuela.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2º, e 115, inciso I, 

do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja 
encaminhado ao Senhor Ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, o seguinte pedido de informações acerca de 
aviões militares da Venezuela que estão fazendo so-
brevôo ilegal na Amazônia, e que teriam feito pousos 
em aldeia indígena Ianomamis, no Estado de Roraima, 
conforme os questionamentos a seguir:

1 – É do conhecimento deste ministério as gra-
ves notícias veiculadas pela mídia amazonense de que 
aviões militares da Venezuela estão fazendo sobrevôo 
ilegal na Amazônia, e que teriam feito pousos em aldeia 
indígena Ianomamis, no Estado de Roraima?

2 – Também é do conhecimento desse ministério 
que a denúncia foi feita por lideranças do povo Iano-
mami, em carta endereçada às autoridades brasileiras, 
manifestando preocupação, porque acreditam que os 
militares do país vizinho estão apoiando garimpo den-
tro da área indígena?

3 – Se é do conhecimento desse egrégio minis-
tério os itens 1 e do 2 deste requerimento, que provi-
dências estão sendo tomadas ou se tomou em relação 
aos fatos?

4 – Na carta, os indígenas informam que a ação 
das Forças Armadas do país vizinho foi presenciada 
por autoridades eclesiásticas e do Ministério Público 
Federal. O que nos motiva a querer saber se o MPF co-
municou o fato a este ministério, ou se o próprio órgão 
tomou alguma providência em seu próprio âmbito? Em 
caso positivo que providências foram adotadas?

5 – Sabemos que o Exército Brasileiro está pre-
sente na terra-floresta Ianomami; mas, segundo os 
Ianomamis, a instituição tem sido omissa com este 
problema. É procedente tal informação? E porque ela 
tem sido omissa? O Exército tem controle dessa área? 
Quando os habitantes da Venezuela entram no Brasil 
o Exército Brasileiro faz exatamente o quê? Existe um 
controle de estrangeiros nessas áreas?

6 – Estamos sugerindo uma força-tarefa composta 
por este ministério, o Ministério da Justiça, o Ministério 
de Relações Exteriores e o MPF, além de uma Comis-
são de parlamentares da Câmara dos Deputados, para 
conhecer de perto o problema e solucioná-lo. O que 
este ministério tem a dizer sobre tal sugestão?

Justificação

Algo grave está acontecendo na Região Ama-
zônica. Chegou-nos a informação de que aviões mili-
tares da Venezuela estão fazendo sobrevôo ilegal na 
Amazônia, e que teriam feito pouso em aldeia indígena 
Ianomamis, no Estado de Roraima.

A denúncia foi feita por lideranças do povo Iano-
mami, em carta endereçada às autoridades brasileiras. 
Os líderes manifestam sua preocupação porque acre-
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ditam que os militares do país vizinho estão apoiando 
garimpo dentro da área indígena.

Segundo a denúncia, a violação do espaço aé-
reo, seguido do pouso do helicóptero das Forças Ar-
madas da Venezuela aconteceu na aldeia de Xitei e 
foi presenciada por representantes do Ministério Pú-
blico Federal e da Diocese de Roraima que estavam 
em visita aos índios.

É grave a situação. Até porque esta não é a 
primeira vez que o exército venezuelano invade 
o Brasil e áreas indígenas. Eles são reincidentes. 
Em 2003, soldados da Venezuela chegaram a per-
noitar na aldeia Poimopë no alto Mucajaí, quando 
intimidaram uma funcionária da organização Urihi 
Saúde Ianomami. Na mesma época, um outro gru-
po de venezuelanos ocupou uma pista de pouso de 
um garimpo clandestino no rio Catrimani, dentro do 
território brasileiro.

Não podemos ficar a mercê do país do presidente 
Hugo Chavez que tem, nos últimos tempos, demons-
trado desprezo por nós brasileiros e que começa aos 
poucos, em ações das Forças Armadas daquele país, 
a violar o espaço aéreo, e a fazer pousos e decolagens 
ilegais, tornado a situação de extrema gravidade.

Sala das Sessões, em de setembro de 2007. 
– Deputado Federal Marcelo Serafim, PSB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N° 1.002, DE 2007 

(Do Deputado Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Relações Exteriores a respeito de 
vôos ilegais na região amazônica feito por 
aviões militares da Venezuela.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 
Federal e nos arts. 24, inciso V e §2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência 
seja encaminhado ao Senhor Ministro de Relações 
Exteriores, Celso Amorim, o seguinte pedido de in-
formações acerca de aviões militares da Venezuela 
que estão fazendo sobrevôos ilegais na Amazônia, 
e que teriam feito pousos em aldeia indígena Iano-
mamis, no Estado de Roraima, conforme os questio-
namentos a seguir:

1 – É do conhecimento deste ministério as gra-
ves notícias veiculadas pela mídia amazonense de que 
aviões militares da Venezuela estão fazendo sobrevôos 
ilegais na Amazônia, e que teriam feito pousos em al-
deia indígena Ianomamis, no Estado de Roraima?

2 – Também é do conhecimento desse ministério 
que a denúncia foi feita por lideranças do povo Iano-
mami, em carta endereçada às autoridades brasileiras, 
manifestando preocupação, porque acreditam que os 
militares do país vizinho estão apoiando garimpo den-
tro da área indígena?

3 – Se é do conhecimento desse egrégio minis-
tério os itens 1 e do 2 deste requerimento, que provi-
dências estão sendo tomadas ou se tomou em relação 
aos fatos?

4 – Na carta, os indígenas informam que a ação 
das Forças Armadas do país vizinho foi presenciada 
por autoridades eclesiásticas e do Ministério Público 
Federal. O que nos motiva a querer saber se o MPF co-
municou o fato a este ministério, ou se o próprio órgão 
tomou alguma providência em seu próprio âmbito? Em 
caso positivo, que providências foram adotadas?

5 – Estamos sugerindo uma força-tarefa composta 
por este ministério, o Ministério da Justiça, o Ministério 
da Defesa e o MPF, além de uma Comissão de parla-
mentares da Câmara dos Deputados, para conhecer 
de perto o problema e solucioná-lo. O que esse minis-
tério tem a dizer sobre tal sugestão?

Justificação

Algo grave está acontecendo na Região Amazô-
nica. Chegou-nos a informação de que aviões milita-
res da Venezuela estão fazendo sobrevôos ilegais na 
Amazônia, e que teriam feito pouso em aldeia indígena 
Ianomamis, no Estado de Roraima.

A denúncia foi feita por lideranças do povo Iano-
mami, em carta endereçada às autoridades brasileiras. 
Os líderes manifestam sua preocupação porque acre-
ditam que os militares do país vizinho estão apoiando 
garimpo dentro da área indígena.

Segundo a denúncia, a violação do espaço aéreo, 
seguido do pouso do helicóptero das Forças Armadas da 
Venezuela aconteceu na aldeia de Xitei e foi presencia-
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da por representantes do Ministério Público Federal e da 
Diocese de Roraima que estavam em visita aos índios.

É grave a situação. Até porque esta não é a pri-
meira vez que o exército venezuelano invade o Brasil 
e áreas indígenas. Eles são reincidentes. Em 2003, 
soldados da Venezuela chegaram a pernoitar na al-
deia Poimopë no alto Mucajaí, quando intimidaram 
uma 0mesma época, um outro grupo de venezuelanos 
ocupou uma pista de pouso de um garimpo clandestino 
no rio Catrimani, dentro do território brasileiro.

Não podemos ficar a mercê do país do presidente 
Hugo Chavez que tem, nos últimos tempos, demons-
trado desprezo por nós brasileiros e que começa aos 
poucos, em ações das Forças Armadas daquele país, 
a violar o espaço aéreo, e a fazer pousos e decolagens 
ilegais, tornado a situação de extrema gravidade.

Sala das Sessões,     de setembro de 2007. – 
Deputado Federal Marcelo Serafim, PSB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.003, DE 2007 

(Do Sr. Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, acerca da plantação de cana-de-açúcar 
em áreas degradadas da Amazônia.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 50, §2º da Constituição Federal e na forma dos arts. 
24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que, ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento o seguinte pedido de informações:

Qual a posição desse ministério em relação à 
plantação de cana-de-açúcar em áreas degradadas 
da Amazônia?

Quantas áreas na Amazônia já trabalham com a 
cultura da cana-de-açúcar?

Existe algum estudo de viabilidade dessa cultura 
em nossa Região?

Justificação

A Amazônia possui uma extensa área degrada-
da pela irresponsabilidade humana. Neste momento, 
começamos a travar um importante debate sobre a 
plantação de cana-de-açúcar em nossa região.

O que para alguns pode parecer a salvação des-
ta região, para outros significa um perigoso passo no 
sentido inverso.

É bem verdade que hoje possuímos em nossa re-
gião uma extensa área degradada. No entanto, permitir 
que exista o plantio de cana-de-açúcar nessas áreas pelo 
simples fato de já estarem degradadas pode parecer para 
alguns um prêmio invertido, ou seja, os que já destruíram 
a Amazônia serão premiados com a possibilidade do 
plantio em detrimento daqueles que a preservam.

Temos que discutir formas de premiar a preser-
vação da Amazônia e diversas correntes de nossa 
sociedade considera perigosa esta investida de al-
guns setores. 

Para que possamos formar uma opinião consis-
tente sobre o assunto, é que as informações são de 
fundamental importância neste momento.

Sala das Sessões,     de               de 2007. – Depu-
tado Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N° 1.004, DE 2007 

(Do Deputado Marcelo Serafim)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Justiça a respeito de vôos ilegais na 
região amazônica feito por aviões militares 
da Venezuela.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência 
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seja encaminhado ao Senhor Ministro da Justiça, Tar-
so Genro, o seguinte pedido de informações acerca 
de aviões militares da Venezuela que estão fazendo 
sobrevôos ilegais na Amazônia, e que teriam feito 
pousos em aldeia indígena Ianomamis, no Estado de 
Roraima, conforme os questionamentos a seguir:

1 – É do conhecimento deste ministério as gra-
ves notícias veiculadas pela mídia amazonense de 
que aviões militares da Venezuela estão fazendo 
sobrevôos ilegais na Amazônia, e que teriam feito 
pousos em aldeia indígena Ianomamis, no Estado 
de Roraima?

2 – Também é do conhecimento desse ministério 
que a denúncia foi feita por lideranças do povo Iano-
mami, em carta endereçada às autoridades brasileiras, 
manifestando preocupação, porque acreditam que os 
militares do país vizinho estão apoiando garimpo den-
tro da área indígena?

3 – Se é do conhecimento desse egrégio minis-
tério os itens 1 e do 2 deste requerimento, que provi-
dências estão sendo tomadas ou se tomou em relação 
aos fatos?

4 – Na carta, os indígenas informam que a ação 
das Forças Armadas do país vizinho foi presenciada por 
autoridades eclesiásticas e do Ministério Público Federal. 
O que nos motiva a querer saber se o MPF comunicou o 
fato a este ministério, ou se o próprio órgão tomou alguma 
providência em seu próprio âmbito? Em caso positivo que 
providências foram adotadas pela instituição?

5 – A Polícia Federal está presente na terra-
floresta Ianomami? Se atua na área, porque ela tem 
sido omissa? A PF tem controle dessa área? Quando 
os habitantes da Venezuela entram no Brasil a Polícia 
Federal faz exatamente o quê? Existe um controle de 
estrangeiros nessas áreas?

6 – Estamos sugerindo uma força-tarefa composta 
por este ministério, o Ministério da Defesa, o Ministério 
de Relações Exteriores e o MPF, além de uma Comis-
são de parlamentares da Câmara dos Deputados, para 
conhecer de perto o problema e solucioná-lo. O que 
esse ministério tem a dizer sobre tal sugestão?

Justificação

Algo grave está acontecendo na Região Amazô-
nica. Chegou-nos a informação de que aviões milita-
res da Venezuela estão fazendo sobrevôos ilegais na 
Amazônia, e que teriam feito pouso em aldeia indígena 
Ianomamis, no Estado de Roraima.

A denúncia foi feita por lideranças do povo Iano-
mami, em carta endereçada às autoridades brasileiras. 
Os líderes manifestam sua preocupação porque acre-
ditam que os militares do país vizinho estão apoiando 
garimpo dentro da área indígena.

Segundo a denúncia, a violação do espaço aé-
reo, seguido do pouso do helicóptero das Forças Ar-
madas da Venezuela aconteceu na aldeia de Xitei e 
foi presenciada por representantes do Ministério Pú-
blico Federal e da Diocese de Roraima que estavam 
em visita aos índios.

É grave a situação. Até porque esta não é a pri-
meira vez que o Exército venezuelano invade o Brasil 
e áreas indígenas. Eles são reincidentes. Em 2003, 
soldados da Venezuela chegaram a pernoitar na aldeia 
Poimopë no alto Mucajaí, quando intimidaram uma 
funcionária da organização Urihi Saúde Ianomami. Na 
mesma época, um outro grupo de venezuelanos ocu-
pou uma pista de pouso de um garimpo clandestino 
no rio Catrimani, dentro do território brasileiro.

Não podemos ficar a mercê do país do presidente 
Hugo Chavez que tem, nos últimos tempos, demons-
trado desprezo por nós brasileiros e que começa aos 
poucos, em ações das Forças Armadas daquele país, 
a violar o espaço aéreo, e a fazer pousos e decolagens 
ilegais, tornado a situação de extrema gravidade.

Sala das Sessões,     de setembro de 2007. – 
Deputado Federal Marcelo Serafim, PSB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum’’ da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.005, DE 2007

Requer ao Ministério da Fazenda, in-
formações sobre recursos financeiros in-
vestidos na Amazônia Brasileira pelo Ban-
co do Brasil.

Requeiro, nos termos regimentais, sejam soli-
citadas ao Ministério da Fazenda informações relati-
vas ao montante dos volumes financeiros investidos 
e repassados aos Estados da Amazônia nos anos de 
2005, 2006 e primeiro semestre de 2007 pelo Banco 
do Brasil.
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Justificação

A Comissão da Amazônia, Integração Nacio-
nal e de Desenvolvimento Regional articula com 
órgãos governamentais e instituições públicas a 
realização do I Simpósio Amazônia e Desenvolvi-
mento Nacional.

Na atividade serão debatidas, sob a luz do Plano 
Amazônia Sustentável, ações públicas que possam dar 
sustentabilidade à ações de macro e micro-desenvolvi-
mento nas localidades amazônidas, tendo como foco 
as características sócio-ambientais.

As informações requeridas subsidiarão ações 
parlamentares que visem discutir as prioridades de 
investimento das instituições financeiras públicas nas 
unidades federativas da região amazônica.

Deputada Perpétua Almeida, PCdoB/AC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.006, DE 2007

Requer ao Ministério da Fazenda, in-
formações sobre recursos financeiros in-
vestidos na Amazônia Brasileira pelo Banco 
da Amazônia.

Requeiro, nos termos regimentais, sejam soli-
citadas ao Ministério da Fazenda informações relati-
vas ao montante dos volumes financeiros investidos 
e repassados aos Estados da Amazônia nos anos de 
2005, 2006 e primeiro semestre de 2007 pelo Banco 
da Amazônia.

Justificação

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional articula com órgãos 
governamentais e instituições públicas a realização do 
I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento Nacional.

Na atividade serão debatidas, sob a luz do Plano 
Amazônia Sustentável, ações públicas que possam dar 
sustentabilidade à ações de macro e micro-desenvolvi-
mento nas localidades amazônidas, tendo como foco 
as características sócio-ambientais.

As informações requeridas subsidiarão ações 
parlamentares que visem discutir as prioridades de 
investimento das instituições financeiras públicas nas 
unidades federativas da região amazônica.

Deputada Perpétua Almeida, PCdoB/AC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, “ad referendum” da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.007, DE 2007

Requer ao Ministério da Fazenda, in-
formações sobre recursos financeiros in-
vestidos na Amazônia Brasileira pela Caixa 
Econômica Federal.

Requeiro, nos termos regimentais, sejam solicitadas 
ao Ministério da Fazenda informações relativas ao mon-
tante dos volumes financeiros investidos e repassados aos 
Estados da Amazônia nos anos de 2005, 2006 e primeiro 
semestre de 2007 pela Caixa Econômica Federal.

Justificação

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional articula com órgãos 
governamentais e instituições públicas a realização do 
I Simpósio Amazônia e Desenvolvimento Nacional.

Na atividade serão debatidas, sob a luz do Plano 
Amazônia Sustentável, ações públicas que possam 
dar sustentabilidade à ações de macro e micro-de-
senvolvimento nas localidades amazônidas, tendo 
como foco as características sócio-ambientais.

As informações requeridas subsidiarão ações 
parlamentares que visem discutir as prioridades de 
investimento das instituições financeiras públicas nas 
unidades federativas da região amazônica.

Deputada Perpétua Almeida, PCdoB/AC.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.008, DE 2007 

(Sr. Deputado Chico Alencar)

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
de Estado do Ministério das Comunicações 
a respeito de certames licitatórios que te-
riam contratado empresa para os serviços 
de publicidade da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT, empresa pú-
blica vinculada a este Ministério.

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 
50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 
e 116 do Regimento Interno, que, após consulta a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministro de 
Estado do Ministério das Comunicações, no sentido 
de enviar a esta Casa cópia integral de processo 
de licitação que teria contratado empresa para os 
serviços de propaganda institucional da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e onde 
conste, dentre outras: cópia da ata de julgamento, 
cópia da decisão de homologação; cópia do edi-
tal; cópia das propostas apresentadas e cópia de 
eventuais recursos administrativos interpostos, bem 
como outras informações que se façam necessá-
rias para identificar quem venceu o certame e por 
quais razões.

Justificação

A imprensa nacional denunciou na última sema-
na possíveis irregularidades praticadas pelo Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa 
pública diretamente vinculada ao Ministério das Co-
municações.

Reportagem do jornal “Folha de São Paulo” do 
dia 05 de setembro traz as seguintes denúncias:

Correios Escolhem Agência Que Trabalhou Para 
Ministro

Empresa ocupava o 6º lugar no ranking de notas 
e acabou em 1º após revisão

Assessoria de Hélio Costa diz que outra empre-
sa do mesmo publicitário fez sua campanha em 2002, 
mas não existe registro no TSE. – Rubens Valente da 
Reportagem Local

A agência de publicidade Casablanca, que ven-
ceu a disputa técnica para a propaganda institucional 
dos Correios, trabalhou na campanha ao Senado, 
em 2002, do atual ministro das Comunicações, Hélio 
Costa (PMDB-MG). Os Correios são estatal vinculada 
à pasta de Costa, que a controla e acompanha seu 
desempenho.

A assessoria do ministro informou, no início da 
noite de ontem, que a agência que trabalhou para 
a campanha eleitoral foi a Setembro Propaganda, 
pertencente ao presidente da Casablanca, Almir 
Sales.

Informada de que há duas notas fiscais em nome 
da Casablanca na prestação de contas entregue à 
Justiça Eleitoral e nenhuma da Setembro, o ministé-
rio ficou de explicar a contradição – o que não havia 
acontecido até as 19h30 de ontem.

A Casablanca, de Belo Horizonte (MG), ficou 
em primeiro lugar na disputa pelo lote três da licitação 
dos Correios, avaliado em R$ 23 milhões, depois que 
a comissão de licitação revisou o primeiro resultado e 
desclassificou concorrentes.

A agência ficara em sexto lugar no ranking das 
melhores notas técnicas divulgado no início de julho 
-a empresa diz que ocupara o terceiro lugar. Com as 
alterações, concluídas no dia 31 e reveladas ontem pelo 
“Painel”, a Casablanca passou ao primeiro lugar.

Os Correios informaram ontem, em nota, que “even-
tuais equívocos de interpretação” no primeiro processo de 
avaliação foram “muito bem explorados” pelas agências 
que recorreram do primeiro resultado (leia texto acima).

A revisão também alterou o resultado dos outros 
dois lotes, destinados às propagandas com Sedex 
e telegramas, avaliados em R$ 45 milhões e R$ 22 
milhões anuais. Foram excluídas a agência Nova S/
B, de João Roberto Vieira da Costa, que chefiou a 
Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República) em 2002, sob gestão do PSDB, e a 
agência MPM, do publicitário Nizan Guanaes, mar-
queteiro do ex-candidato à Presidência José Serra 
(PSDB) em 2002.

A Setembro, do presidente da Casablanca, Almir 
Sales, trabalhou também na campanha vitoriosa de 
Fernando Collor à Presidência, em 89.

O diretor administrativo da Casablanca, Ju-
liano Sales, filho de Almir, disse que seu pai atuou 
na campanha de 2002 “possivelmente com planeja-
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mento e assessoramento” de Hélio Costa. “Alguma 
coisa de planejamento, assessoria de comunicação, 
planejamento de comunicação”, disse Juliano.

Indagado se Almir Sales ou a agência mantiveram 
contatos com Costa depois que ele assumiu o ministério, 
Juliano respondeu: “Não sei, a empresa creio que não. 
Do Almir, não sei do relacionamento pessoal dele [com 
o ministro]”.

A princípio, o diretor negou que a Casablanca tives-
se trabalhado na campanha de Costa. Ao ser informado 
sobre os gastos registrados no TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) de R$ 2,66 mil com “serviços de propaganda”, 
Juliano reconheceu: “Desculpe, mas não estou lembrado, 
se tem nota fiscal, é porque trabalhou”. 

A fase técnica é a mais importante numa licitação 
para serviços de publicidade, mas a disputa dos Correios 
ainda não acabou. Restam prazos para novos recursos e 
o julgamento do melhor preço (quase sempre a agência 
que ganha na técnica e perde no preço por fim aceita 
realizar o mesmo serviço por um preço inferior).

O teor das denúncias colocam sob suspeita o 
processo de uma licitação pública, aventam a prática 
de crimes e fraudes contra a administração pública e 
contra o erário, assim destacando a exigência de fis-
calização parlamentar.

Requer, portanto, o encaminhamento da cópia 
integral do público certame licitatório, sem prejuízo de 
outras informações pré-existentes que importem ao 
entendimento da escolha da empresa vencedora.

Nestes termos, requer-se as providências no en-
caminhamento da presente solicitação.

Brasília, 12 de setembro de 2007. – Chico Alen-
car, Lider do Partido Socialismo e Liberdade na Câ-
mara dos Deputados.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N° 1.009, DE 2007 

(Do Sr. Osmar Serraglio)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Saúde acerca do Ofício nº 1691/2003/
ANVISA/GADIP, de 17/11/2003 e assuntos 
correlatos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do 
Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa Excelên-
cia seja encaminhado ao Ministro de Estado da Saúde 
pedido de informações sobre o ofício em epígrafe, no 
qual o então Diretor-Presidente da ANVISA informa que 
“o produto ÁGUA OCEÂNICA PURIFICADA – QUINTON 
ISOTONIC E QUINTON HIPERTONIC não se enquadra 
em nenhuma categoria dos produtos registrados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 
Atualmente, não é possível, sob o ponto de vista legal, 
que esta água do mar preparada para consumo huma-
no, objeto do referido ofício, entre no Brasil. 

Assim, indaga-se:
O que impede a entrada do referido produto no 

Brasil?
Se a ANVISA não tem como enquadrar a água 

do mar purificada em nenhuma categoria, por que não 
dispensa o produto de registro, considerando seus cla-
ros benefícios reconhecidos em todo o mundo?

Justificação

Embora a Diretoria da ANVISA emita declarações 
como: “reconhece-se também o direito constitucional às 
diferentes opções terapêuticas”, ou, referindo-se às ativi-
dades regulatórias, “a decisão deve ser tomada com base 
nas melhores evidências científicas”, ou ainda, a agência 
deve “seguir em sua busca por garantir a segurança de 
produtos e serviços...”, a ANVISA insiste em privar os bra-
sileiros dos benefícios, reconhecidos no resto do mundo, 
que a água do mar preparada para consumo humano 
pode proporcionar. 

Usuários que vinham mantendo o equilíbrio de 
sua saúde pela ingestão dos nutrientes contidos na 
água do mar estão agora privados de consumi-la e, 
em alguns casos, correndo sérios riscos, como no 
caso específico de pessoas com déficit nutricional 
em conseqüência de cirurgia bariátrica.

Por fim, convém registrar que em 46 países (Brasil 
incluído) existem 996 “preparados” para os quais não 
existe uma justificativa medicinal. Segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde – OMS, somente 27% dos 
“preparados” ofertados à população são considerados 
essenciais. Vivemos no Brasil esta realidade mas, ape-
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sar disso, em cada frasco há um número com registro 
e autorização da ANVISA.

Sala das Sessões,     de                    2007. – Depu-
tado Osmar Serraglio, PMDB/PR.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                  2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.010, DE 2007 

(Dos Senhores Deputados Max Rosenmann, 
André Vargas e Ângelo Vanhoni)

Solicitam informações ao Senhor Mi-
nistro da Fazenda, a respeito da enorme di-
ferença que se vai verificando, mês a mês, 
entre os valores projetados para compor os 
valores de face do Contrato nº 017/PGFN/
CAF, firmado, em maio de 2000 – pelo qual 
o Estado do Paraná cedeu e transferiu à 
União os seus direitos de crédito referentes 
à totalidade da sua participação obrigatória 
no aproveitamento dos recursos hídricos do 
seu território para fins de geração de energia 
elétrica -, e a execução do mesmo Contrato, 
conforme dados divulgados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. 

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

art. 50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 
115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda o 
seguinte pedido de informações:

Justificação

CONSIDERANDO que o Estado do Paraná firmou 
com a União, em 10 de maio de 2000, o Contrato nº 017/
PGFN/CAF, pelo qual cedeu e transferiu os seus direitos 
de crédito referentes à totalidade da participação governa-
mental obrigatória, originária do aproveitamento de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica;

CONSIDERANDO que o valor de face do referido 
Contrato foi encontrado mediante projeções para o período 
compreendido entre maio de 2000 e dezembro de 2020;

CONSIDERANDO que tais projeções deveriam ter 
sido realizadas conforme disposto no artigo 16 – caput 
e § 1º – da Medida Provisória nº 1.985-271 , ou seja, 
a responsabilidade pelos critérios a serem adotados 
para tais projeções foram atribuídos, em lei, à Agência 
Nacional de Energia Elétrica, ANEEL;

§ 1º. A autorização de que trata o caput é limitada 
ao valor devidamente projetado pela Agência Nacional

CONSIDERANDO que, conforme teor do OFÍCIO 
Nº 201/2006-SER/ANEEL, com relação às projeções 
constantes do Contrato nº 017/PGFN/CAF, referentes à 
compensação financeira paga pelas quinze usinas então 
em operação no Estado do Paraná, a ANEEL admite, 
expressamente, que “(...) no caso específico da projeção 
realizada para a cessão de créditos em foco, o histórico 
verificado apresentou distorções em relação ao valor de 
geração adotado (valor de janeiro de 2000)”; 

CONSIDERANDO, que, no mesmo documento, 
a ANEEL, com relação aos valores projetados para os 
royalties pagos pela Itaipu Binacional, afirma: “Assim, 
os valores apresentados na previsão para o Estado 
do Paraná foram informados por aquela Empresa por 
ocasião de processo de estimativa, realizado a pedido 
dessa Secretaria, para efeito de cessão de créditos”; 

CONSIDERANDO, portanto, que, em face dessa 
manifestação da ANEEL no expediente acima referido, 
fica evidente que: 

1º – Com relação às projeções referentes à com-
pensação financeira, cujo valor no Contrato foi de R$ 
679.799.944,32 (seiscentos e setenta e nove milhões, 
setecentos e noventa e nove mil, novecentos e qua-
renta e quatro reais e trinta e dois centavos), a ANEEL 
reconhece que se verificaram distorções em relação ao 
valor de geração adotado (valor de janeiro de 2000);

2º – Com relação aos royalties pagos pela Itaipu Bi-
nacional, a ANEEL reconhece que não cumpriu o disposto 
no artigo 16 da Medida Provisória nº 1.985-27, de 04 de 
maio de 2000, eis que afirma, textualmente, que o valor 
constante no Contrato – R$ 2.399.412.141,44 (dois bilhões, 
trezentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e doze 
mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro cen-
tavos) – foi apresentado pela própria Itaipu Binacional.

1Art. 16. Fica a União autorizada, até 31 de dezembro de 2000, a 
adquirir dos Estados e do Distrito Federal créditos relativos à par-
ticipação governamental obrigatória nas modalidades de royalties, 
participações especiais e compensações financeiras, relativos à 
exploração de recursos hídricos para fins de energia elétrica, pe-
tróleo e gás natural. do Petróleo – ANP - ou pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, conforme o caso, descontada toda 
e qualquer vinculação orçamentária ou transferência obrigatória.”  
(destacamos)



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50533 

CONSIDERANDO que uma análise do período 
já executado do Contrato – maio de 2000 até agosto 
de 2007 – evidencia que, certamente em razão de as 
projeções terem sido feitas ou mediante adoção de 
parâmetros equivocados ou em desatendimento à Lei, 
de fato, há uma considerável distorção entre os valores 
projetados e os valores efetivamente realizados, senão 
vejamos:

a) Conforme FLUXO MENSAL DE PA-
GAMENTOS PELO PARANÁ À UNIÃO (Ane-
xo I do Contrato, valores de abril de 2000), o 
menor valor projetado mensalmente foi de R$ 
10.961.103,87 (dez milhões, novecentos e ses-
senta e um mil, cento e três reais e oitenta e 
sete centavos)2 e o maior valor projetado foi de 
R$ 13.528.806,34 (treze milhões, quinhentos e 
vinte e oito mil, oitocentos e seis reais e trinta e 
quatro centavos)3 .

b) Exatamente por isso, a soma dos valores 
projetados – e inseridos no Contrato – apontam 
para uma média mensal – durante os 248 meses 
de vigência da avença -, da ordem de apenas 
R$ 12.415.322,00 (doze milhões, quatrocen-
tos e quinze mil, trezentos e vinte e dois reais), 
relativos à soma da compensação financeira, 
paga pelas quinze usinas situadas no território 
paranaense, com os royalties, pagos pela Itaipu 
Binacional.

c) Todavia, segundo dados contidos no sí-
tio da ANEEL, durante os 86 (oitenta e seis) me-
ses de execução do Contrato, as quinze usinas 
referidas e Itaipu pagaram à União uma média 
mensal de R$ 18.137.510,00 (dezoito milhões, 
cento e trinta e sete mil e quinhentos e dez re-
ais), portanto, uma média mensal superior em 
R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil 
reais) à média projetada, o que evidencia uma 
distorção entre o projetado e o executado na faixa 
de 46% (quarenta e seis por cento)!

d) No entanto, se levarmos em conta apenas 
a média relativa à soma dos valores dos meses 
de junho, julho e agosto do corrente ano, também 
disponíveis no sítio da ANEEL na Internet, vemos 
que a média mensal sobe para R$ 18.533.984,00 
(dezoito milhões, quinhentos e trinta e três mil, no-
vecentos e noventa e quatro reais), o que deixa 
evidente a possibilidade da distorção aumentar, 
ainda mais, até dezembro de 2020.

2 - Valor projetado para o mês de agosto de 2004, no qual, 
no entanto, a soma dos valores pagos à União foi de R$ 
20.261.641,77 (vinte milhões, duzentos e sessenta e um mil, 
seiscentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos). 
3 - Valor projetado para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 
novembro e dezembro de 2020!

e) Interessante notar que de maio de 2000 
até agosto de 2007, o menor valor mensal apu-
rado foi de R$ 12.095.240,55 (doze milhões, 
noventa e cinco mil, duzentos e quarenta reais 
e cinqüenta e cinco centavos)4 , portanto, supe-
rior em mais de 10% (dez por cento) à menor 
média mensal projetada, conforme explicitado 
na letra “a”, acima.

f) Em decorrência dessas distorções, a di-
ferença entre o montante projetado, conforme 
o Anexo I do Contrato, e o valor efetivamente 
pago pelas quinze usinas mais a Itaipu Binacio-
nal, de acordo com os valores divulgados pela 
ANEEL, já supera, em números absolutos, a R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). 
Contudo, uma atualização monetária de ambos 
os valores, ou seja, do montante projetado e do 
montante executado, vai, necessariamente, apon-
tar para uma diferença ainda maior, em prejuízo 
do Estado do Paraná e, conseqüentemente, em 
favor da União.

g) Se projetarmos para os meses restan-
tes para o termo do Contrato – até dezembro 
de 2020 -, a mesma diferença média mensal 
até aqui verificada, fica evidente que o Estado 
do Paraná terá, ao final da execução da avença 
um prejuízo superior a um bilhão e quatrocen-
tos milhões de reais, a valores de agosto/2007. 
Porém, tudo indica que a diferença média men-
sal, como tem ocorrido de maio de 2000 até 
agosto de 2007, irá aumentar significativamen-
te, o que aponta para um valor ainda maior em 
desfavor do Estado do Paraná. 

CONSIDERANDO que, por intermédio do Pa-
recer PGFN/CAF/Nº 438/2003, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional manifestou-se favoravelmente à 
celebração de aditivo ao Contrato nº 055/PGFN/CAF, 
celebrado com o Estado do Mato Grosso do Sul, cujo 
objeto é exatamente o mesmo, embora com valores 
diferentes, do Contrato 017/PGFN/CAF, celebrado en-
tre o Estado do Paraná e a União;

CONSIDERANDO que ambos os contratos foram 
firmados entre entes da Federação e que, por isso mes-
mo, devem ser, prioritariamente, regidos pelas normas 
de Direito Constitucional e Direito Administrativo ati-
nentes à questão, e, apenas suplementarmente, pelas 
normas de Direito Civil;

CONSIDERANDO, por isso mesmo, que a exe-
cução de avenças dessa natureza jurídica não pode 
resultar em vantagem financeira para uma das partes 
e conseqüente prejuízo para a outra;
4 - Verificado no mês de agosto de 2000.
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CONSIDERANDO que, como acima explicitado, 
executado apenas um terço do período de vigência da 
avença, a distorção entre os valores projetados e exe-
cutados aponta, já, para um prejuízo financeiro para 
o Estado do Paraná da ordem de mais de quarenta e 
seis por cento;

CONSIDERANDO, finalmente, que isso caracteri-
za desequilíbrio financeiro o qual, mesmo sob a égide 
das normas de Direito Civil ensejaria uma revisão con-
tratual, tanto mais o sendo quando, como já referido, se 
trata de pacto firmado entre entes da Federação, 

REQUEREM as seguintes informações:
1ª) Por que, embora com tramitação já superior 

a um ano, um pleito do Estado do Paraná, no sentido 
de obter uma revisão contratual, não obteve, até esta 
data, qualquer manifestação, por escrito, tanto da Se-
cretaria do Tesouro Nacional, STN, quanto da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, de forma 
a se dar ao Estado do Paraná tratamento isonômico 
ao dado ao Estado do Mato Grosso do Sul ?

2ª) Qual o óbice legal para que seja autorizada a 
revisão do Contrato nº 017/PGFN/CAF e, em conseqü-
ência, determinado à ANEEL que refaça os cálculos, 
conforme disposto no acima mencionado artigo 16 da 
Medida Provisória nº 1.985-27, de 04.05.2000 ?

Estas as razões para o presente requerimento 
de informações.

Sala das Sessões,    de                    de 2007. 
– Max Rosenmann, Deputado Federal; André Var-
gas, Deputado Federal; Ângelo Vanhoni, Deputado 
Federal.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 13-9-07

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 1.011, DE 2007 

(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Solicita informações ao Ministro de 
Estado da Saúde.

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e na forma dos arts. 115, inciso I e 116 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Saúde, as 
seguintes informações:

I – número total de pacientes, atendidos pelo Sis-
tema Único de Saúde / SUS, portadores de doenças 
causadas ou agravadas pelo consumo de cigarro;

II – número total de internações pelo SUS de pa-
cientes portadores de doenças causadas ou agravadas 
pelo consumo de cigarro;

III – número total de óbitos ocasionados por do-
enças causadas ou agravadas pelo consumo de ci-
garro;

IV – total dos dispêndios efetuados pelo SUS no 
atendimento e no tratamento de pacientes portadores 
de doenças causadas ou agravadas pelo consumo de 
cigarro;

V – recursos alocados pelo Ministério da Saúde 
na promoção de campanhas educativas e na realiza-
ção de pesquisas com vistas à prevenção de patologias 
provocadas ou agravadas pelo tabagismo.

Justificação

Tem sido crescente, nos últimos anos, o núme-
ro de atendimentos ambulatoriais e de internações, 
em unidades hospitalares, de pacientes portadores 
de doenças causadas ou agravadas pelo tabagismo, 
demandando para isso o comprometimento de eleva-
das dotações de recursos do já reduzido orçamento 
do Sistema Único de Saúde / SUS.

Tramita, na Câmara dos Deputados, o Projeto de 
Lei Complementar nº 161, de 2000, que cria o Fundo 
de Reparação Civil, constituído de recursos repassados 
pela indústria fumageira instalada no País, de dotações 
orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual, 
de doações, legados e outras rendas eventuais.

Os recursos que compõem o Fundo de Reparação 
Civil serão utilizados, prioritariamente, para ressarcir 
o SUS, para promover campanhas educativas e para 
fomentar pesquisas com vistas à prevenção de patolo-
gias provocadas ou agravadas pelo tabagismo.

Na maioria dos países desenvolvidos já é farta-
mente reconhecida a culpa da indústria do fumo pelo 
danosos males à saúde com a venda dos seus vician-
tes produtos e com as estratégias agressivas adotadas 
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para conquistar consumidores, escondendo os males 
do hábito destrutivo de fumar.

A Constituição do Fundo de Reparação Civil, 
objeto do Projeto de Lei Complementar nº 161, de 
2000, é uma iniciativa em defesa do direito à saúde e 
envolve uma parceria entre o Poder Público e a inicia-
tiva privada. É o caminho da Responsabilidade Social 
na solução deste grave problema que aflige o País e 
que vem representando uma enorme sobrecarga no 
sistema público de saúde.

Com o presente Requerimento, objetivamos ob-
ter informações precisas do Ministério da Saúde que 
possam subsidiar o trabalho de análise e de aprecia-
ção do Projeto de Lei Complementar nº 161, de 2000, 
que já recebeu parecer favorável das Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
de Seguridade Social e Família.

Sala das Sessões,     de                 de 2007. – 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 13-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 1.012, DE 2007 

(Do Sr. Eduardo Sciarra)

Solicita informações a Sra. Ministra 
de Estado do Meio Ambiente a respeito das 
ações do IBAMA nos eventos referentes à 
invasão, ocupação e danos ambientais ocor-
ridos na estação de pesquisas genéticas da 
empresa Syngenta Seeds, estabelecida em 
Santa Tereza do Oeste, Paraná.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, §2º, da 

Constituição Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, 
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli-
citadas informações a Sra. Ministra de Estado do Meio 
Ambiente no sentido de esclarecer esta Casa a respeito 

das ações do IBAMA nos eventos referentes à invasão, 
ocupação e danos ambientais ocorridos na estação de 
pesquisas genéticas da empresa Syngenta Seeds, es-
tabelecida em Santa Tereza do Oeste, Paraná.

Diante da incumbência de relatar a PFC n° 125/06, 
cabe-nos contribuir com sua função fiscalizatória para 
a elucidação dos fatos. Assim sendo, solicitamos a 
esse Ministério que se pronuncie quanto aos seguintes 
questionamentos:

1. Qual o entendimento da procuradoria especia-
lizada do IBAMA acerca da alegação de que o plantio 
experimental de OGMs realizado pela Syngenta esta-
ria localizado na zona de amortecimento do Parque 
Nacional do Iguaçu, representando risco de conta-
minação e degradação ambiental a esta unidade de 
conservação?

2. Existe uma rotina a ser seguida pelo setor de 
fiscalização do IBAMA quando vai realizar notificação 
que permita à comunidade corrigir possíveis ações 
questionadas pela fiscalização, ou é prática rotineira 
que as notificações e embargos do IBAMA iniciem-se 
sem prévio aviso ou qualquer outra forma de partici-
pação à comunidade? 

3. Quais providências foram tomadas pelo IBAMA 
acerca dos crimes ambientais cometidos pelos invaso-
res, e já constatados pelo próprio órgão? Haja vista o 
fato de que além de considerar o embargo realizado 
pelo IBAMA indevido, a Promoção de arquivamento exa-
rada pelo Ministério Público Federal, por meio do Pro-
curador da República Fernando Lacerda Dias, referente 
ao inquérito civil público n° 1.25.002.000081/2006-05, 
instaurado com vistas a apurar a legalidade das ativida-
des de pesquisa e manuseio em geral de organismos 
geneticamente modificados – OGM -, cita a existência 
de documentos sobre a situação da área invadida da 
Syngenta, com notícias sobre desmatamento em área 
de reserva legal e preservação permanente; além de 
outros danos ambientais que configuram a prática de 
crime ambiental passível de apuração.

4. Existe algum entrave legal à notificação por 
crime ambiental cometido por movimentos sociais que 
possa ser sanado por meio de propostas legislativas a 
serem apresentadas como resultado desta PFC?

5. Acerca da possível relação entre o embargo 
feito pelo IBAMA e a invasão da área, gostaríamos de 
saber de onde partiu a ordem para a fiscalização e 
embargo e qual a motivação da mesma? 

6. Diante da posterior publicação da Medida Pro-
visória n° 327, de 31/10/2006, que dispôs especifica-
mente sobre a questão do plantio de OGM no interior 
de unidades de conservação e nas suas respectivas 
zonas de amortecimento, e do arquivamento do inqué-
rito movido pelo Ministério Público, que considerou a 
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atuação do IBAMA incorreta frente às normas existen-
tes à época, o que segundo o parecer se confirmaria 
com a futura edição do art. 57 da referida MP, cujo texto 
explicita que o Poder Executivo estabelecerá os limites 
para o plantio de OGMs nas áreas que circundam as 
unidades de conservação, até que seja fixada sua zona 
de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano 
de Manejo, o que o órgão tem a dizer? Continua exis-
tindo por parte do corpo técnico e jurídico a convicção 
de que o embargo foi corretamente aplicado? 

Enfim, são esses os questionamentos que neces-
sitamos sejam satisfeitos para que possamos produzir 
um relatório à altura das graves denúncias apresentadas 
perante o Congresso Nacional e dos problemas sobe-
jamente constatados por todos os atores envolvidos.

Justificação

Como membro da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 
Câmara dos Deputados, fui designado relator da Pro-
posta de Fiscalização e Controle n° 125, de 2006, 
aprovada nesse órgão técnico em 27 de junho de 
2006, que “Propõe que a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
adote as medidas necessárias para que seja realizado 
ato de fiscalização e controle dos procedimentos ad-
ministrativos e eventual omissão por parte do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, no que diz respeito ao embargo 
de 12 hectares de soja RR, e sua possível vinculação 
à invasão, depredação e posse da empresa Syngenta 
Seeds Ltda, no município de Santa Tereza do Oeste 
– PR, bem como relativamente aos procedimentos de 
reintegração de posse dela.” .

A proposição do ato de fiscalização e controle 
deve-se, entre outras razões, à necessidade ingente 
de se avaliar o embargo feito pelo IBAMA; a possível 
vinculação do embargo com a invasão e depredação 
das instalações e posse do imóvel em que se situa a 
área embargada; e a omissão do IBAMA quanto aos 
danos ambientais ocorridos após a invasão da área 
pela Via Campesina e MST.

Buscar os elementos e dados relativos ao fato 
objeto desta Proposta de Fiscalização e Controle é 
obrigação que se impõe a esta Comissão para que 
possa contribuir objetivamente para o mantenimento da 
ordem e justiça no campo, pressupostos básicos para 
o desenvolvimento econômico e social desse setor que 
é a mola propulsora do desenvolvimento nacional.

Com tal propósito, foi solicitada reiteradas ve-
zes audiência com o Sr. Presidente do IBAMA, para 
subsidiar com elementos da parte a elaboração do 
Relatório Final. As diversas tentativas foram frustra-

das e não foi recebida nenhuma justificativa plausível. 
Mantendo este mesmo intento, encaminhamos em 11 
de julho de 2007 carta à Presidência do IBAMA, soli-
citando manifestação da direção do IBAMA sobre os 
fatos tratados na PFC. De igual forma, até a presente 
data, não recebemos resposta. 

Diante da constatação de que o IBAMA se re-
cusa, reiterada e deliberadamente, a colaborar com 
esta Relatoria e, em razão da necessidade de colher 
subsídios e informações indispensáveis à conclusão 
do nosso relatório, nos resta lançar mão do Requeri-
mento de Informações ao Ministério do Meio Ambiente, 
instrumento que a Constituição Federal (art. 50, §2º, e 
arts. 115, inciso I e 116) coloca à disposição dos mem-
bros do Congresso Nacional para o cumprimento das 
suas suas funções legislativas.

Sala das Sessões,     de                 de 2007. – 
Deputado Eduardo Sciarra, Relator da Proposta de 
Fiscalização e Controle n° 125, de 2006 

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 13-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.013, DE 2007 

( Do Sr. Lobbe Neto )

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Previdência Social sobre 
medidas que abreviem os prazos de inters-
tício no agendamento de atendimentos, jun-
to às Agências da Previdência Social, em 
processos de aposentadorias por idade e 
tempo de contribuição, de modo a reduzir a 
duração total da etapa instrução e entrada 
dos requerimentos desses benefícios. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a mesa, sejam 
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solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social acerca da adoção de medidas 
que abreviem os prazos de interstício no agendamen-
to de atendimentos, junto às Agências da Previdência 
Social, em processos de aposentadorias por idade e 
tempo de contribuição, de modo a reduzir a duração 
total da etapa instrução e entrada dos requerimentos 
desses benefícios. 

Justificação

A solicitação busca aferir a observância dos prin-
cípios de racionalidade e eficiência, que, segundo a 
Carta Magna, deve obedecer a Administração Públi-
ca ( art. 37, caput, e o cumprimento da garantia de 
prioridade, concedida pelo Estatuto do Idoso ( art. 3º, 
parágrafo único, I ), em órgãos públicos, a quem tem 
sessenta anos de idade ou mais.

Inúmeras reclamações estão chegando ao Ga-
binete deste Parlamentar, dando conta do transcurso 
de até um ano ou mais, entre a data de solicitação do 
primeiro agendamento de entrevista para contagem do 
tempo de contribuição e a data do último agendamento 
para entrada do requerimento de aposentadoria. 

Por razões inexplicáveis, tais providências não 
vem ocorrendo numa única oportunidade, obrigando 
a marcação de mais de um atendimento, o que não 
somente depõe contra a qualidade dos serviços pres-
tados à população, como impõe ainda sacrifícios, des-
pesas e perda de tempo injustificáveis ao segurados 
da Previdência, depois de toda uma vida de ativida-
de laboral.

Situações como essas não somente desrespei-
tam os preceitos constitucionais e constitucionais e 
legais normalmente aplicáveis a matéria, como ofen-
dem aos mais comezinhos cuidados no trato com a 
pessoa humana, e que deveriam obter atenção ainda 
maior, no que se refere aos idosos, que representam 
a maior parcela daqueles que se sujeitam a esse pa-
drão de atendimento. 

Face ao exposto, o requerimento em pauta, nada 
mais faz do que corresponder ao exercício da atribui-
ção de fiscalização, que as normas jurídicas cometem 
ao Congresso Nacional, e que se pretende realizar, 
honrando o mandato de representação do Signatário 
e de seus pares. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Lobbe Netto.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.014, DE 2007 

( Do Sr. Lobbe Neto )

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Previdência Social sobre 
mudanças nos critérios procedimentais de 
perícia médica, em situações de renovação 
de auxílio-doença, determinando aumento 
na proporção de indeferimentos nas solici-
tações de prorrogação desses benefícios, 
extensiva a eventuais pedidos de reconsi-
deração.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a mesa, sejam 
solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social acerca de mudanças nos crité-
rios procedimentais de perícia médica, em situações de 
renovação de auxílio-doença, determinando aumento 
na proporção de indeferimentos nas solicitações de 
prorrogação desses benefícios, extensiva a eventuais 
pedidos de reconsideração. 

Justificação

A alteração, percebida por inúmeros segurados, 
tem levado muitos segurados a retomar suas ativida-
des laborais, antes de alcançar o estado de higidez, 
considerado desejável, o que contraria não somente a 
integração de ações da Seguridade Social, que integra 
ações de previdência, saúde e assistência, com tam-
bém fere aos próprios objetivos da Previdência Social 
de funcionar como mecanismo de reposição de renda 
em situação de perda de capacidade de trabalho.

Neste particular, chama atenção a constatação, 
segundo dados da própria Previdência Social em seu 
Boletim Estatístico Anual, que recentemente vem de-
monstrando, uma redução maior na quantidade de be-
nefícios de auxílio-doença concedidos do que na de 
benefícios emitidos, o que indica algum contraste. 

Semelhante constatação, associada aos rela-
tos de que se tem notícia, fazem supor a adoção de 
tratamento diferenciados, que não condizem com os 
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princípios de equidade e justiça social que devem 
presidir as políticas públicas, particularmente no que 
respeita aos programas sociais, o que no mínimo se 
traduz em desconforto e insegurança junto à massa 
de segurados em geral.

Certo de que não são estes os objetivos da Pre-
vidência Social e pretendendo não apenas aferir o 
que está efetivamente acontecendo, para dispor das 
condições de prestar o melhor esclarecimento sobre 
a matéria, o Signatário animou-se a apresentar o pre-
sente requerimento, com o qual quer obter informações 
cabais acerca dos critérios periciais, envolvendo auxí-
lio-doença, eliminando tal nível de incertezas. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Lobbe Netto.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi-
dente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.015 , DE SETEMBRO DE 2007 

(Do Senhor Valdir Colatto)

Solicita informações à Mesa da Câ-
mara e ao Ministro do Meio Ambiente, in-
formações contidas no último relatório de 
avaliação global da situação das unidades 
de conservação federais do País, previsto 
no art. 51 da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de 
julho de 2000. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Cons-

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno, que ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
informações ao senhor Ministro do Meio Ambiente, 
no sentido de fornecer cópia do último Relatório de 
Avaliação Global das Unidades de Conservação Fe-
derais do País, conforme disposto no art. 51 da Lei 
Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, com a de-
vida certificação de que o referido relatório é o último 
apresentado.

Justificação

Considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal 
n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõem:

“Art. 51. O Poder Executivo Federal sub-
meterá à apreciação do Congresso Nacional, 
a cada dois anos, um relatório de avaliação 
global da situação das unidades de conser-
vação federais do País.”

Considerando a problemática da comprovação da 
delimitação das áreas de conservação e preservação 
ambientais brasileiras previstas em lei, 

Ante ao exposto, venho pelo presente requerer a 
essa Mesa Diretora, o fornecimento de cópia do último 
Relatório de Avaliação Global das Unidades de Con-
servação Federais do País, conforme disposto no art. 
51 da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, 
com a devida certificação de que o referido relatório é 
o último apresentado.

Sala de Sessões, 13 de setembro de 2007. – 
Deputado Valdir Colatto.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.016, DE 2007 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Edu-
cação informações sobre o repasse de re-
cursos do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (PNATE) ao município de 
Rio Preto da Eva, estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério da Educação o seguinte 
pedido de informação:
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O Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE), instituído pela Lei nº 10.880/2004, 
consiste na transferência automática de recursos fi-
nanceiros, em caráter sumplementar para os Estados, 
Distrito Federal e municípios, no sentido de custear 
despesas relativas ao transporte escolar de estudan-
tes da área rural dos municípios.

Contudo, de acordo com informações de mora-
dores da área rural do município de Rio Preto da Eva, 
estado do Amazonas, os alunos não têm prosseguido 
em seus estudos devido à falta de transporte escolar. 
A Prefeitura do supracitado município teria informado 
às comunidades que o Governo Federal, através do 
Ministério da Educação, não estaria repassando os re-
cursos regularmente e, por isso o município estaria com 
dificuldades para comprar combustível aos veículos. 

No portal do Ministério da Educação, consta que 
3.095 alunos de Rio Preto da Eva são atendidos pelo 
PNATE, sendo repassados R$ 97,49 por aluno/ano.

Nesse sentido, solicito as seguintes informa-
ções: 

Se o repasse dos recursos tem sido efetuado 
regularmente por este Ministério. Em caso afirmativo, 
enviar demonstrativo da transferência de recursos;

O montante de recursos a ser suplementado 
pela Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva para o 
transporte escolar.

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.017, DE 2007 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro das Minas 
e Energia informações sobre a Tarifa Social 
de Energia Elétrica.

Senhor Presidente: 
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério das Minas e Energia o se-
guinte pedido de informação:

Recebemos em nosso Gabinete, documento 
expedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, sec-
cional São Paulo, cujo teor refere-se à Tarifa Social 
de Energia Elétrica, regulamentada pela Lei Federal 
nº 10.438/02.

De acordo com a legislação supracitada, para ob-
tenção da tarifa social foram criadas duas categorias 
de consumidores de baixa renda, a saber:

os que consomem até 80kWh/mês e que pos-
suem em suas unidades consumidoras o sistema 
monofásico;

os que consomem entre 80 a 220 kWh/mês, tam-
bém monofásico, e que comprovem renda per capita 
mensal máxima de meio salário mínimo definido pelo 
Governo Federal, além de estar inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo.

Considerando que muitos consumidores de bai-
xa renda não estão inscritos em programas sociais do 
governo e, por esta razão, não poderiam ser enqua-
drados no critério da tarifa social;

Considerando que somente uma mudança na 
legislação poderia incluir os consumidores de baixa 
renda não inscritos no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo;

Solicitamos deste Ministério a seguinte infor-
mação:

* Há um estudo no Ministério das Minas e Energia, 
que refira-se a uma possível modificação dos critérios 
estabelecidos pela legislação em vigor, para a adesão 
à tarifa social por parte dos consumidores não inscritos 
no Cadastro Único para Programas Sociais? Em caso 
afirmativo, enviar estudo prévio.

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal 
e com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o re-
latório, em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato 
da Mesa nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 1.019 , DE 2007 

(Do Sr. Deputado João Dado)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2º 

da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 115 e 
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda 
Guido Mantega, no sentido de esclarecer esta Casa 
quanto a existência ou não, no âmbito daquele Mi-
nistério, de estudos visando a tributação de Cruzei-
ros Marítimos.

Justificação

O Turismo Náutico, representado pelos Cruzei-
ros Marítimos, é atualmente, uma das atividades eco-
nômicas que mais crescem em todo mundo, inclusive 
no Brasil. 

O fato é que esse crescimento vertiginoso, susten-
tado por um vasta e abastada clientela, está causando 
prejuízos significativos à rede de hotéis e resorts nos 
portos de destino aqui no Brasil.

Tais embarcações, via de regra registradas fora 
da jurisdição brasileira e em especial em paraísos 
fiscais não pagam nada de tributos, enquanto os ho-
téis suportam carga tributária elevada. Ingressam em 
território brasileiro amparadas em Regime Especial 
de Admissão Temporária, nos termos dos artigos 
303 a 323 do Decreto nº 4.543/2002 (Regulamento 
Aduaneiro) que garantem a suspensão de todos os 
tributos durante o período de três meses, prorrogá-
veis até dois anos.

Trata-se, portanto, de uma concorrência des-
leal que está desorganizando o setor hoteleiro e, 
em função disso e das atribuições daquela Pasta, 
gostaríamos de saber se já existe alguma providên-
cia normativa em andamento naquele Ministério no 
sentido de tornar a concorrência entre os Cruzeiros 
Marítimos e os Hotéis e Resorts, mais justa e iso-
nômica.

O assunto em tela deve ser classificado como 
matéria tributária, por conseguinte, tendo em vista a 
tramitação nesta Casa de várias Medidas Provisórias 
de natureza tributária, nos termos do art. 116, II, a, do 
Regimento Interno, podemos dizer que trata-se de in-
formação relacionada com matéria em tramitação no 
Congresso Nacional.

Assim, dada a relevância destas informações para 
o setor hoteleiro como um todo, esperamos contar com 
o apoio de nosso Pares na Mesa desta Casa para a cé-
lere aprovação da proposta que ora apresentamos.

Sala das Sessões,     de                  de 2007. 

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.020, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Fazenda sobre os quinhentos maiores 
devedores da contribuição incidente na 
folha de pagamentos de empresas em prol 
do Instituto Nacional do Seguro Social no 
Distrito Federal. 

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Consti-

tuição Federal e na forma dos 115 e 116 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas 
informações ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de 
esclarecer esta Casa acerca dos quinhentos maiores 
devedores no Distrito Federal da contribuição incidente 
sobre a folha de pagamentos, destinada ao financia-
mento da previdência social, arrecadada pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, em prol do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.

Justificação

Segundo a Constituição Federal, art. 201, caput, 
a Previdência Social deve ser organizada sob a for-
ma de regime geral de caráter contributivo e deve ser 
baseada em critérios que preservem seu equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

O art. 81, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, prevê a divulgação trimestral da lista atualiza-
da dos devedores das contribuições previdenciárias, 
bem como relatório circunstanciado das medidas ad-
ministrativas e judiciais adotadas para a cobrança e 
execução da dívida, o que não vem ocorrendo desde 
abril do corrente ano, em função da Lei nº 11.457, de 
16 de março de 2007,que dispõe sobre a criação da 
chamada Super Receita.
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De acordo com o § 3º do art. 2º da Lei nº 11.457, 
de 2007, as obrigações previstas na Lei nº 8.212, de 
1991, relativas às contribuições sociais previstas no 
caput do artigo, ou seja, das empresas, incidentes 
sobre a remuneração paga ou creditada aos segura-
dos a seu serviço, dos empregadores domésticos e 
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-
contribuição, serão cumpridas perante a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

Além disso, de acordo com o art. 16 da Lei nº 11.457, 
de 2007, constitui dívida ativa da União o débito original 
e seus acréscimos legais, além de outras multas previs-
tas em lei, relativos às contribuições sociais de que trata 
essa lei, a partir do primeiro dia do segundo mês subse-
qüente ao da publicação da lei referida.A dívida ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, atualmente, 
ultrapassa os R$ 130 bilhões. O Tribunal de Contas da 
União – TCU estimou que a sonegação no INSS é de 
30% da receita e que a dívida cresce a uma taxa de 24% 
ao ano, enquanto a recuperação de crédito é baixíssima, 
de apenas 0,58%. As dívidas mais altas estão concen-
tradas em um grupo menor de empresas.

A sociedade precisa saber quem são os verda-
deiros responsáveis pelo déficit da Previdência Social 
no País. A divulgação da lista é também uma forma de 
recuperação do crédito porque é um estímulo para a 
adimplência da empresa junto à Previdência Social. 

Sala das Sessões,    de                 de 2007. – 
Deputado Rodovalho.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07
Gabinete da Deputada Manuela d’Ávila

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.021, DE 2007 

(Da Sra. Manuela d’Ávila)

Solicita informações ao Ministério da 
Educação, acerca do programa Programa 
Pró-Licenciaturas. 

Senhor Presidente:
Com fulcro no art. 50, § 2º da Constituição Federal, 

e nos termos dos arts. 119, I e 116 do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência que sejam requeridas ao Sr. 
Ministro da Educação as seguintes informações:

Qual o número de capacitados pelo Programa 
Pró-Licenciaturas?

Qual o número de capacitados nas respectivas 
unidades que ofereciam o programa?

Existe ou há previsão de algum tipo de capaci-
tação ou pós-graduação nos mesmos moldes do Pro-
grama Pró-licenciatura?

Outras informações pertinentes sobre o Progra-
ma.

Sala das Sessões,     de                de 2007. – 
Deputada Manuela d’Ávila.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 1.022, DE 2007 

(Do Sr. Roberto Rocha )

Requer ao Sr. Ministro de Estado da 
Defesa informações sobre a arrecadação 
total do Adicional de Tarifas Aeroportuárias 
(ATAERO), desde a sua criação, em 1989.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da Cons-

tituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor-
mações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa relativas 
à arrecadação total do Adicional de Tarifas Aeroportuá-
rias, ano a ano, desde a sua criação, pela Lei nº 7.920, 
de 12 de dezembro de 1989, até o presente ano.

Justificação

Nestes últimos anos, a história da aviação brasi-
leira vem sendo marcada por série de eventos trágicos, 
que enlutaram diversas famílias brasileiras e revelaram 
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problemas estruturais e de manutenção no Sistema de 
Controle de Tráfego Aéreo brasileiro. 

É recorrente, nas explicações dadas pelas auto-
ridades responsáveis pelo setor, a falta de alocação 
de recursos orçamentários para fazer frente às neces-
sidades de modernização, ampliação e manutenção 
dos sistemas de controle do tráfego aéreo e de aper-
feiçoamentos nos nossos aeroportos.

No entanto, essa falta de recursos é inexplicável 
em face da existência da Lei nº 7.920, de 12 de de-
zembro de 1989, que criou o Adicional de Tarifa Aero-
portuária, cuja destinação é, nos termos do § 1º, do 
seu art. 1º:

Art. 1º ............................... ....................
§ 1º. O adicional de que trata este artigo destina-

se à aplicação em melhoramentos, reaparelhamento, 
reforma, expansão e depreciação de instalações ae-
roportuárias e da rede de telecomunicações e auxílio 
à navegação aérea. (colocamos em negrito)

Assim, em face do grave problema que ora vive 
o Brasil no seu sistema aéreo, que inclusive deram 
fundamento para instalação de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito, a informação solicitada permitirá 
que se possa ter uma visão mais precisa da real ne-
cessidade de alocação de recursos complementares 
e se o montante arrecado com o Adicional de Tarifa 
Aeroportuária foi efetivamente aplicado em sua des-
tinação legal.

Sala das Sessões,     de                      de 2007. 
– Deputado Roberto Rocha.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.023/2007 

(Da Sra. Perpétua Almeida)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Patrus Ananias, sobre o Programa 
Carteira Indígena.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 50, $2º, da Consti-

tuição Federal e no artigo 115, Inciso I, do Regimento 
Interno, que seja encaminhado ao Sr. Ministro do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ana-
nias, requerimento de informações, sobre o Programa 
Carteira Indígena.

O Programa Carteira Indígena do governo Federal 
é uma ação desenvolvida por meio de parceria entre o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e o Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de exe-
cutar projetos estruturantes voltados para a segurança 
alimentar e nutricional e desenvolvimento sustentável 
de comunidades indígenas, respeitando a autonomia 
das comunidades e suas identidades culturais. 

Desejamos saber:
Regras para participação no programa e docu-

mentação exigida;
Associações indígenas contempladas de 2003 a 

2007 e recursos liberados por associação;
Perspectiva de aplicação até 2010;
Sala das Sessões,             de              de 2007. 

– Perpétua Almeida, Deputada Federal PCDOB/AC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.024, DE 2007 

(Da Sra. Perpétua Almeida)

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Patrus Ananias, sobre o Programa de im-
plantação de restaurantes populares.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 50, $2º, da Constitui-

ção Federal e no artigo 115, Inciso I, do Regimento 
Interno, que seja encaminhado ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus 
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Ananias, requerimento de informações, sobre o Pro-
grama de implantação de restaurantes populares.

Desejamos saber:
Restaurantes populares implantados no Brasil 

por região administrativa até 2007;
Custo médio de implantação;
Quantidade de refeições ofertas a nível nacio-

nal por dia;
Sala das Sessões,      de                  de 2007. 

– Perpétua Almeida, Deputada Federal PCDOB/AC.

Justificação

Nobres colegas, o Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome realiza uma importante 
política de segurança alimentar e nutricional apoiando 
a instalação de Restaurantes Populares através do fi-
nanciamento de construção, reforma e adaptação de 
instalações prediais, aquisição de equipamentos per-
manentes, móveis e utensílios novos.

Esta ação é desenvolvida em parceria com os 
municípios e governos estaduais. Com o objetivo de 
subsidiar este mandato popular com informações rela-
tivas ao desenvolvimento e receptividade do programa 
pelas comunidades beneficiadas, apresentamos este 
requerimento ao qual solicitamos apoio dos parlamen-
tares desta casa de leis.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,                   2007. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlin-
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relatório do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en-
caminhamento.

Em 27-9-07

INDICAÇÃO Nº 1.157, DE 2007 
(Do Sr. Armando Abílio)

Sugere a instalação de quatro fingers 
(pontes de embarque) no Aeroporto Inter-
nacional Presidente Castro Pinto, em João 
Pessoa, no Estado da Paraíba. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa:

O Aeroporto Internacional Presidente Castro 
Pinto, em João Pessoa, no Estado da Paraíba, ad-
ministrado pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura 
Aeroportuária – Infraero, atende aos tráfegos domés-
tico, regional e de aviação geral. Em 2006, foram aí 
processados 6.318 movimentos de aeronaves e aten-
didos 415.648 passageiros.

Desde o ano de 2004, encontra-se em obras, que 
foram orçadas em cerca de R$ 52 milhões de reais, 
para reforço de pistas e pátio e ampliação do terminal 
de passageiros. Essa reforma dotará suas instalações 
de maior conforto, permitindo o atendimento da de-
manda prevista até o ano de 2015, correspondente a 
860.000 pessoas por ano,. O trabalho realizado pela 
Infraero está praticamente concluído, restando apenas 
alguns detalhes para a sua inauguração, que poderá 
ocorrer a qualquer momento. 

Não obstante reconhecermos o esforço realizado 
pela Infraero para dotar a capital do Estado da Paraíba 
de um aeroporto decente, o empreendimento pecou 
contra o que consideramos de fundamental importân-
cia para o conforto dos viajantes: a falta de instalação 
das pontes, conhecidas como fingers, para embarque 
e desembarque de passageiros, interligando o terminal 
de passageiros às aeronaves.

Não podemos entender como essa reforma, em 
vias de inauguração, não tenha previsto em seu projeto 
a instalação desses fingers. É no mínimo incoerente 
que a Infraero tenha descartado essas instalações nas 
obras de um aeroporto de moderna concepção arqui-
tetônica. Todo o esforço empreendido para a melhoria 
do terminal aeroportuário pode, a nosso ver, resultar 
incipiente diante dos transtornos e insegurança que 
continuarão a ocorrer nos deslocamentos dos passa-
geiros no pátio, sob chuva ou sol escaldante do litoral 
paraibano.

A decisão é mais incompreensível ainda se con-
siderarmos que em outras capitais da Região Nor-
deste, com vocação turística como João Pessoa, os 
aeroportos foram contemplados com tais equipamen-
tos, como Maceió, Natal e São Luiz, para não falar de 
Recife, Fortaleza e Salvador onde eles foram há muito 
tempo instalados.

Diante dessa situação, solicitamos o empenho de 
Vossa Excelência no sentido de viabilizar a implantação 
de quatro pontes de embarque no Aeroporto Interna-
cional de João Pessoa. 

Pelo exposto, e confiante na sensibilidade polí-
tica e social de Vossa Excelência, contamos com que 
nossa sugestão seja bem acolhida. 

Sala das Sessões, 25 de setembo de 2007. – 
Deputado Armando Abílio.
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INDICAÇÃO Nº 1.158, DE 2007 
(Do Sr. Armando Abílio)

Sugere que o Ministério da Integração 
Nacional dë continuidade à execução de 
convënios com o Exército Brasileiro, me-
diante os quais é feita distribuição emer-
gencial de água potável em Municípios do 
Estado da Paraíba.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional, 

A região situada a noroeste do Estado da Paraíba 
enfrenta atualmente um longo período de seca severa, 
que impede a recarga dos aqüíferos que alimentam 
as várias nascentes que abastecem de água potável 
a população ali residente. Essa região, onde estão lo-
calizados, entre outros, os Municípios de Cuité, Nova 
Floresta, Picui e Frei Martinho, na divisa com o Estado 
do Rio Grande do Norte, é uma das mais carentes de 
recursos hídricos do semi-árido, pois a maioria abso-
luta de seus cursos de água é intermitente.

A falta de água potável tem sido suprida pela ação 
do Exército Brasileiro, que faz a distribuição com carros 
pipas, ação esta custeada com recursos advindos de 
convênios com o Ministério da Integração Nacional. A 
notícia de que o Exército não mais faria a distribuição 
de água, devido à falta de recursos financeiros para 
dar continuidade à execução dos convênios deixou 
as autoridades locais e a população geral alarmada, 
pois não existem alternativas imediatas para suprir as 
modestas demandas locais de abastecimento humano 
para dessedentação, alimentação e higiene.

A falta de água de qualidade confiável, como 
sabe V. Exa., faz com que a população utilize fontes 
contaminadas ou poluídas, com graves riscos à saúde 
pública. Ela prejudica, também, a prestação de serviços 
públicos essenciais como a educação e a assistência 
médico-hospitalar.

Isto posto, Senhor Ministro, estamos sugerindo 
que o Ministério da Integração Nacional não interrompa 
a execução dos convênios com o Exército Brasileiro 
para a distribuição de água potável para a população 
do semi-árido paraibano. Sugerimos, ainda, que a in-
terrupção só seja feita após a constatação in loco, por 
técnicos deste Ministério, de que os mananciais locais 
serão capazes de suprir as demandas de água para 
abastecimento humano.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2007. 
– Deputado Armando Abílio.

INDICAÇÃO Nº 1.159, DE 2007 
(Do Sr. Elismar Prado)

Sugere ao Presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça a realização dos esforços 
necessários para a criação de três de novas 
Varas Federais na Subseção Judiciária de 
Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
É publica e notória a necessidade de criação 

de novas Varas Federais, destinadas sobretudo à in-
teriorização da Justiça Federal de primeiro grau e à 
implantação dos Juizados Especiais Federais no país, 
sendo este, inclusive, objeto do projeto de lei n° 5.829, 
de 2005, em tramitação nesta Casa Legislativa.

Especialmente na Subseção Judiciária de Uber-
lândia, no Estado de Minas Gerais, esta ampliação do 
número de Varas tem se tornado cada vez mais im-
prescindível para o regular desenvolvimento da função 
jurisdicional. 

O município de Uberlândia/MG, conforme dados 
estatísticos do IBGE de 01 de julho de 2006, possui 
população estimada em 600.368 (seiscentos mil tre-
zentos e sessenta e oito) habitantes e produto interno 
bruto (PIB) em 2004 de R$7.904.608 (sete milhões 
novecentos e quatro mil seiscentos e oito reais). A 
Subseção Judiciária instalada nesta localidade possui 
03 (três) Varas Federais e 01 (um) Juizado Especial. 
Tramitam, atualmente, nestas Varas, 28.130 (vinte oito 
mil cento e trinta) processo, os quais somam 33.484 
(trinta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro) pro-
cessos quando se considera também os que aguar-
dam julgamento nas instâncias superiores. No Juizado 
Especial, por sua vez, há efetivamente 7.460 (sete mil 
quatrocentos e sessenta) processos em andamento e, 
considerados aqueles em grau de recurso, estes che-
gam a 9.216 (nove mil duzentos e dezesseis). Desta-
ca-se, ademais, que o Juizado, em funcionamento há 
três anos não tem estrutura própria, ou seja, estrutura 
de Vara, atuando de forma precária.

Vale ressaltar, ainda, que a Subseção Judiciária 
de Ribeirão Preto, instalada em município de 559.650 
(quinhentos e cinqüenta e nove mil e seiscentos e 
cinqüenta) habitantes e PIB de R$5.553.392 (cinco 
milhões quinhentos e cinqüenta e três mil trezentos 
e noventa e dois reais), portanto, com população e 
desenvolvimento econômico semelhante a Uberlân-
dia, conta com 07 (sete) Varas Federais e 02 (dois) 
Juizados Especiais Federais, tendo ambos estrutura 
própria. Nestas Varas, tramitam, efetivamente, 33.365 
(trinta e três mil trezentos e sessenta e cinco) proces-
sos e nos Juizados Especiais, 27.706 (vinte e sete 
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mil setecentos e seis), desconsiderando aqueles em 
grau de recurso.

Comparando as duas Subseções Judiciárias, a 
de Uberlândia e a de Ribeirão Preto, não se justifica 
tamanha disparidade quanto ao número de Varas Fe-
derais em funcionamento frente a similitude de reali-
dades, seja em relação ao número de habitantes, seja 
em referência ao volume de processos em andamento 
em cada uma delas. 

Por fim, citamos algumas outras Subseções com 
população bastante inferior à registrada para o município 
de Uberlândia e que possuem, proporcionalmente, maior 
número de Varas Federais. Nesta situação encontram-se 
as Subseções de Uberaba/MG, com 285.094 (duzentos 
e oitenta e cinco mil e noventa e quatro) habitantes e 02 
(duas) Varas Federais; Divinópolis/MG, com 207.983 (du-
zentos e sete mil novecentos e oitenta e três) habitantes 
e 02 (duas) Varas Federais; Governador Valadares/MG, 
com 259.983 (duzentos e cinqüenta e nove novecentos 
e oitenta e três) habitantes e com 02 (duas) Varas Fe-
derais; São José do Rio Preto/SP, com 415.508 (quatro-
cento e quinze mil quinhentos e oito) habitantes com 06 
(seis) Varas Federais; e Marília/SP com população de 
224.093 (duzentos e vinte e quatro mil e noventa e três) 
habitantes e com 03 (três) Varas Federais.

Dessa forma, Senhor Presidente, pela importân-
cia da matéria aludida, sugerimos a realização dos es-
forços necessários para criação de três novas Varas 
Federais na Subseção Judiciária de Uberlândia, no 
Estado de Minas Gerais.

Sala das Sessões, 25 setembro de 2007. – Elis-
mar Prado, Deputado Federal – PT/ MG.

INDICAÇÃO Nº 1.160, DE 2007 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Sugere ao Senhor Ministro de Esta-
do da Saúde que sejam estabelecidas, no 
âmbito do SAMU / 192, condições de tra-
balho apropriadas para os motoristas de 
ambulâncias.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

Com pouco mais de três anos de existência, o Ser-
viço Médico de Atendimento de Urgência (SAMU192) 
já faz parte da vida dos brasileiros. A eficiente e rápida 
prestação de socorro têm ajudado a salvar vidas em todo 
o País, reduzindo óbitos e seqüelas decorrentes do aten-
dimento tardio.

O sucesso do programa, entretanto, depende não 
apenas do número de Municípios conveniados ou dos 
equipamentos colocados à disposição da população. 

Um fator essencial para a excelência do atendimento 
são as condições de trabalho dos profissionais que 
participam do socorro.

Nesse sentido, são preocupantes as condições 
sob as quais trabalham os motoristas-socorristas, uma 
vez que estão expostos duplamente aos riscos decor-
rentes do trabalho.

Por um lado, são trabalhadores sujeitos ao stress 
e à violência do trânsito, assim como às más condições 
de ruas e estradas. Tudo isso agravado pela pressão 
sob a qual conduzem o veículo, que deve chegar o 
mais rápido possível ao local do socorro.

Por outro lado, estão também sujeitos à insalubrida-
de típica das profissões da saúde, expostos a agentes quí-
micos e biológicos capazes de causar-lhes doenças.

Um importante estudo sobre a questão foi feito 
pela Doutora Elisabete Takeda, na tese de Doutorado 
que defendeu junto à Escola de Enfermagem de Ri-
beirão Preto da Universidade de São Paulo. Em seu 
trabalho, relata a ilustre Doutora:

Os motoristas de ambulâncias lidam regularmente 
com o hipoclorito de sódio ao efetuarem a desinfecção 
concorrente desse veículo e, além disso, inalam os agen-
tes químicos provenientes da combustão dos automóveis, 
o que lhes pode ocasionar problemas de saúde.

Freqüentemente os motoristas de ambulância estão 
expostos aos agentes anti-ergonômicos, provenientes de 
freqüente levantamento de peso para movimentação e 
transporte de pacientes e equipamentos; posturas pro-
longadas e inadequadas; flexões da coluna vertebral em 
atividades de organização e assistência. Além disso, rea-
lizam rodízios de turnos e trabalho noturno. Essas ações 
podem causar problemas posturais, fadiga, hérnias, fra-
turas, torções, contusões, lombalgias e varizes. 5

Mais adiante, continua:
Os motoristas socorristas não têm o hábito de 

considerar todo paciente como potencialmente conta-
minado; dessa forma, em sua rotina de trabalho, en-
contram-se mais expostos a possíveis contaminações, 
agravadas pela ausência de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), essenciais para o cuidado ao paciente 
como luva, máscara, gorro e óculos. (...)

O agravante da situação é que o profissional deste 
estudo é o motorista de ambulância e não um profis-
sional com envolvimento direto na área de saúde, com 
competências técnico-científicas específicas para cuidar 
do paciente e se proteger. Sendo assim, o motorista, 
obviamente, não tem conhecimentos adequados para 
diferenciar quais doenças são contagiosas ou não.6 

5 Disponível em http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd49/moto-
ristas.pdf, p. 41. (acesso em 5/9/2007)

6 Disponível em http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd49/moto-

ristas.pdf, p. 103. (acesso em 5/9/2007)
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Diante do exposto, sugerimos a Vossa Excelência 
que sejam estabelecidas, no âmbito do SAMU/192, 
melhores condições de trabalho para os motoristas-
socorristas, especialmente no que diz respeito a trei-
namento adequado, fornecimento de Equipamentos 
de Proteção Individual e jornada de trabalho.

Estamos certos, Senhor Ministro, de que medida 
neste sentido certamente converter-se-á em benefício 
não só para a categoria, mas para toda a população 
usuária do Serviço.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2007. 
– Deputado Eudes Xavier.

INDICAÇÃO Nº 1.161, DE 2007 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Educação que 
sejam tomadas providências no sentido de 
equipar as escolas localizadas nos municí-
pios do interior do Amazonas com Nobreaks 
e geradores de energia. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
Como é de conhecimento público, o estado do 

Amazonas, em sua vastidão territorial, cria algumas 
dificuldades para os moradores dos municípios do in-
terior do estado. A questão energética ainda é delicada 
nessas cidades, ocorrendo constantes interrupções no 
fornecimento de energia. Os estudantes dessas loca-
lidades não podem ficar reféns dessas oscilações no 
fornecimento, prejudicando enormemente o rendimento 
escolar dos mesmos. O nobreak é um equipamento de 
fundamental importância nessas cidades pelo mes-
mo motivo: com tantas oscilações no fluxo de energia 
elétrica, os equipamentos eletro-eletrônicos sempre 
terminam danificados, e no caso de computadores e 
televisões, o dano quase sempre é irremediável. 

Nestes termos é que sugiro ao Senhor Ministro 
da Educação que sejam tomadas providências no sen-
tido de equipar as escolas do interior do estado com 
geradores de energia e nobreaks, para o bem dos es-
tudantes dessas localidades. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 1.162, DE 2007 
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere que sejam tomadas providên-
cias com o objetivo de garantir a expedi-
ção do registro de armas nos municípios 

acreanos de Marechal Thaumaturgo, Assis 
Brasil e Cruzeiro do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhor Ministro da Justiça:
Os município de Marechal Thaumaturgo, Assis 

Brasil e Cruzeiro do Sul são municípios interioranos do 
Estado do Acre que apresentam diversos obstáculos 
naturais que dificultam o acesso a capital, Rio Branco. 
Para brevemente descrever a situação, citamos, como 
exemplo, o município de Marechal Thamauturgo. Para 
um cidadão deste município chegar a capital do estado, 
na maior parte do ano, precisa enfrentar três dias de 
barco até o município de Cruzeiro do Sul e depois pegar 
um avião até a capital do estado, onde encontram-se 
os serviços de expedição de registro de armas.

Vejam que é muito difícil, netas condições, garantir 
o cumprimento do estatuto do desarmamento, particular-
mente para as categorias contempladas no §5, artigo 6º, 
da lei 10.826/2003, que protege ao trabalhadores rurais, 
como seringueiros e ribeirinhos, permitindo a expedição 
do registro de armas de forma especial.

Desta forma, apresentada nossas breves argu-
mentações, e certa que a medida colaborará para ga-
rantir maior efetividade ao Estatuto do Desarmamento, 
solicitamos que sejam tomadas providências no sentido 
de expedir o registro de armas nos municípios supraci-
tados para as categorias listadas no §5, artigo 6ª da lei 
nº 10.826/2003 .

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2007. – 
Perpétua Almeida, Deputada Federal PCdoB – AC.

INDICAÇÃO Nº 1.163, DE 2007 
(Do Sr. Juvenil Alves)

Sugere ao Ministério do Meio Ambien-
te a inclusão dos Rios Itapecerica, Pará, 
Jequitinhonha e Paraibuna, todos no Es-
tado de Minas Gerais, em programas de 
revitalização de bacias hidrográficas deste 
Ministério.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do 
Meio Ambiente:

Dirijo-me a V.Ex.a. para expor os seguinte argumen-
tos e reivindicar inclusão dos Rios Itapecerica, Pará, Jequi-
tinhonha e Paraibuna, todos no Estado de Minas Gerais, 
em programas de revitalização de bacias hidrográficas 
deste Ministério, pelos motivos que seguem:

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que ins-
titui a Política Nacional de Recursos Hídricos, deter-
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mina a bacia hidrográfica como unidade territorial de 
planejamento;

A água é um bem de domínio público dotado de 
valor econômico;

A gestão dos recursos hídricos deve ser descen-
tralizada e contar com a participação do Poder Público, 
dos usuários e das comunidades;

Um dos objetivos da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos é assegurar à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibilidade de água, em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos; 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 prevê 
que a articulação da União com os Estados, tendo 
em vista o gerenciamento dos recurso hídricos de in-
teresse comum;

Os planos de recursos hídricos configuram-se 
como pedra angular da gestão de bacias hidrográficas 
traçando metas de longo prazo, com medidas a serem 
tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos 
a serem implantados;

Os planos de recursos hídricos são elaborados 
por bacia hidrográfica, por Estado e para o País;

Nesse diapasão, os Rios Itapecerica, Pará e Pa-
raibuna estão localizados na bacia do rio São Francisco. 
O “Velho Chico”, como sabemos, carece de investimen-
tos para sua revitalização. Sendo um afluente do Velho 
Chico, o rio Itapecerica nasce no Morro do Calado, 
município de Itapecerica, onde recebe o nome de rio 
Vermelho, passando a ser conhecido por Itapecerica 
apenas na junção entre os rios Gama e Santo Antô-
nio. Esse rio, que banha três Municípios, ao chegar 
no município de Divinópolis, ganha projeção, tanto no 
aspecto físico da metrópole, como também no aspecto 
de maior degradação ambiental. 

Entendemos que as iniciativas da sociedade or-
ganizada, bastante sedimentada em Divinópolis, bem 
como do governo local, não serão suficientes para 
resolver os impactos ambientais negativos sobre o 
rio, embora seja necessário reconhecer o esforço de 
todos os envolvidos.

Torna-se imperiosa a participação do Governo 
Federal na busca de soluções para a revitalização 
desse importante corpo d’água. Saliente-se também 
que o rio Itapecerica descarrega toda a sua poluição 
no Rio Pará, que por ser afluente do Velho Chico cor-
robora nesse circulo nefasto de degradação ambiental 
da bacia do São Francisco. 

O Rio Pará, que nasce na serra das Vertentes, 
possui uma extensão de cerca de 300 quilômetros e 
a área da bacia hidrográfica compreende 12.300 km², 
onde se situam 38 municípios, num total de 700 mil 

habitantes, dos quais menos de 20% permanecem nas 
áreas rurais. A principal cidade da região é Divinópolis, 
com mais de 171 mil habitantes, seguida de Itaúna e 
Pará de Minas. Quase a metade dos municípios ligados 
à bacia tem uma população menor que 10 mil habi-
tantes, dos quais apenas nove apresentam uma taxa 
de urbanidade inferior da 50%. Como podemos notar 
a antropia da região é alta, o que facilita e fomenta a 
poluição desse corpo d’água. 

Ainda na bacia do Velho Chico temos o rio Pa-
raibuna, que está ligado ao pioneirismo da utilização 
dos rios brasileiros para a geração de energia. Nele 
foi construída, em 1889, próximo a Juiz de Fora, a Usi-
na de Marmelos, primeira hidrelétrica da América do 
Sul. Esse Rio nasce na Serra da Mantiqueira a 1.200 
metros de altitude, no Município de Antônio Carlos e 
tem como principais afluentes os rios Peixe, Cágado e 
Preto, antes de desaguar a 166 quilômetros a jusante 
o rio Paraíba do Sul, a 250 metros de altitude, no es-
tado do Rio de Janeiro. 

Com o desenvolvimento das cidades ribeirinhas 
e, principalmente, de Juiz de Fora, houve aumento da 
carga poluente do rio Paraibuna, levando a situação 
atual. Com efeito, esse é o rio que recebe a maior carga 
de esgoto in natura no Estado de Minas Gerais. Nes-
se curso d’água, são lançados, em Juiz de Fora, 921 
litros de esgotos domésticos por segundo. Por ano, o 
número chega a 28,6 milhões de metros cúbicos, além 
dos efluentes industriais despejados diariamente. Tais 
efluentes, fruto da irresponsabilidade da indústria lo-
cal, encontram-se saturados de produtos químicos e 
derivados, tais como: corantes para tingimento, soda 
cáustica, cloro, sódio, mercúrio, fósforo, detergentes, 
fixadores, óleos, graxas, dentre outros. Os agrotóxicos 
também não ficam de fora. Destarte, é certo que os 
peixes das margens do rio Paraibuna não devem ser 
consumidos, sob o risco de morte por intoxicação de 
cádmio, chumbo ou outros metais pesados lançados 
no rio diariamente, prejudicando especialmente a so-
brevivência da população, seja na irrigação de suas 
hortas, seja na pesca, seja para lazer.

Saindo da Bacia do Rio São Francisco, temos 
o rio Jequitinhonha, localizado na Bacia do Atlântico, 
trecho leste. Esse rio nasce na Serra do Espinhaço, 
no município de Diamantina, nas proximidades da lo-
calidade de Capivari, a uma altitude aproximada de 
1.200 metros, e percorre 920 quilômetros até chegar 
a sua foz, no Oceano Atlântico. A sua bacia totali-
za uma área de 70.315 km², limitando-se ao norte 
com a bacia do rio Pardo; ao sul, com a bacia do rio 
Doce; a sudeste, com os divisores do Mucuri e de 
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várias bacias independentes; a oeste, com o maciço 
do Espinhaço, que a divide da bacia do São Francis-
co; e a leste, com o Oceano Atlântico. Os principais 
afluentes do Jequitinhonha são, pela margem direi-
ta, os rios Araçuaí, Piauí e São Miguel. Pela margem 
esquerda, tem-se os rios Itacambiruçu, Salinas, São 
Pedro e São Francisco. A bacia do rio Jequitinhonha 
abrange grande parte do nordeste do estado de Mi-
nas Gerais (94%) e pequena porção do sudeste do 
estado da Bahia (6%).

O Vale do Jequitinhonha tem um índice de po-
breza que coloca a região entre as mais carentes do 
Brasil, ocasionando o êxodo rural para os grandes cen-
tros urbanos e um esvaziamento demográfico persis-
tente. Com mais de dois terços da população vivendo 
na zona rural, ela tem sido caracterizada em vários 
estudos como “região deprimida”, onde os índices de 
pobreza, miséria, desnutrição, mortalidade, analfabe-
tismo, desemprego e infra-estrutura sócio-econômica 
denigrem a comunidade ali residente.

Vários diagnósticos convergem ao apontar as 
restrições hídricas e as secas periódicas como agen-
tes relevantes para o baixo desempenho da agro-
pecuária na bacia, que ainda responde por 30% do 
PIB regional. Esses fatores, somados à carência 
de investimentos públicos e privados, corroboram a 
tese de que a região possui o maior índice de êxo-
do populacional.

O rio Jequitinhonha e seus maiores afluentes 
tiveram na ocupação humana do centro-sul do Brasil 
um reconhecido papel. Somando-se a outros eixos 
fluviais do povoamento e de expansão econômica, o 
Jequitinhonha permitiu o avanço da fronteira coloniza-
dora rumo a distintas regiões do interior da América 
portuguesa. Nesse processo o rio e seus tributários 
funcionaram como eixo de ocupação, reservas de mi-
nerais preciosos, canais de circulação mercantil e base 
hídrica para as atividades agropastoris.

A navegação no rio Jequitinhonha, que já foi im-
portante na circulação mercantil do Vale, encontra-se 
quase extinta. O rebaixamento das águas, conseqüên-
cia da degradação ambiental, tem tornado impraticá-
vel a circulação de embarcações pelo rio e pelos seus 
afluentes. Apesar da sensível redução da ictiofauna, 
ainda se pratica a pesca em alguns trechos do rio e 
dos seus tributários, mostrando que ainda há vida e 
esperança para o Vale do Jequitinhonha.

Ante o exposto, sugerimos a Vossa Excelência 
que determine a inclusão dos Rios Itapecerica, Pará 
e Paraibuna no Programa de revitalização da bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco, bem como a in-

clusão do rio Jequitinhonha (e a bacia do atlântico 
trecho leste), no Programa de revitalização de bacias 
hidrográficas. 

Não obstante esta indicação, apresentaremos 
emenda parlamentar ao PPA 2008/2011, visando criar 
ações necessárias no Programa de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas bem como alocar recursos orça-
mentários para os 4 anos de vigência do Programa. 

Essas, Senhora Ministra, são as sugestões que 
mui respeitosamente apresentamos e que entendemos 
totalmente pertinentes.

Sugerimos, pois, sejam as considerações aqui 
expostas tomadas como fundamento para a revitali-
zação dos supracitados rios, com o seleto objetivo de 
pôr fim à degradação de tão importantes cursos d’água 
do Estado de Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2007. 
– Juvenil Alves, Deputado Federal/MG; Leonardo 
Monteiro, Deputado Federal PT/MG; Paulo Teixeira, 
Deputado Federal PT/SP.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO  
E CONTROLE Nº 28, DE 2007 

(Do Sr. Sandro Mabel)

Propõe que a Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União 
– TCU, fiscalize a aplicação de todos os em-
penhos e contratos celebrados pelo Policia 
Federal, cujas obras estiveram a cargo da 
Construtora Gautama Ltda., referentes aos 
exercícios financeiros de 1998 a 2004, para 
verificar a regularidade na aplicação e uso 
de verbas públicas, diante de inúmeras de-
núncias veiculadas na imprensa.

Despacho: À Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 70 e 71, da Cons-

tituição Federal, e nos artigos 60, I e II, e 61, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, proponho 
que esta Comissão realize fiscalização, com recurso 
à colaboração do Tribunal de Contas da União, nas 
transferências financeiras do Governo Federal no 
território nacional, nos exercícios de 1998 a 2004, 
para todos os contratos e obras da Polícia Federal, 
cuja execução esteve a cargo da Construtora Gau-
tama Ltda.
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Justificação

Considerando ser a alocação de recursos um 

dos instrumentos básicos de formulação e implemen-

tação de políticas públicas e, que o uso de tais verbas 

é definido pelas leis orçamentárias, integradas pelo 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

Lei Orçamentária Anual, tal Proposta de Fiscalização 

e Controle se faz extremamente necessária e urgen-

te em face das graves denúncias de irregularidades 

veiculadas na imprensa referentes ao mau uso do di-

nheiro público, objetivando o uso da verba pública de 
maneira correta e planejada.

Assim, creio fundamental que se proceda à fisca-
lização na forma como todos os gastos com a constru-
ção de prédios e realização de obras foram executados, 
para esclarecimento de quaisquer dúvidas existentes 
com relação à construção de prédios da Polícia Federal 
em alguns estados do país.

Consultando o SIAFI – Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira do Governo Federal, verifica-
se a existência de vários empenhos relativos a obras 
realizadas pela Construtora Gautama, tais como:
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Essa auditoria se faz necessária e urgente uma 
vez que foi desarticulado pela própria Polícia Federal 
um suposto esquema que poderia estar favorecendo 
a Construtora Gautama em nove estados e no Distri-
to Federal.

Segundo informações na mídia, o suposto es-
quema identificado na chamada “Operação Navalha”, 
aponta a Construtora Gautama como a principal bene-
ficiada do esquema de fraude em licitações de obras 
públicas, com possibilidade de desvios em mais de 
R$100 milhões de recursos públicos em um ano.

Isto posto, fica patente a necessidade de apro-
vação desta Proposta de Fiscalização e Controle com 
auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU com vis-
tas a verificar a ocorrência de tais acusações e, caso 
necessário, propor as devidas providências saneado-
ras para tais contratos.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Sandro Mabel, PR/GO.

RECURSO Nº 105, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Contra a devolução do Projeto de Lei 
nº 1.856, de 2007, pela Presidência da Câ-
mara dos Deputados. 

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenário.

Senhor Presidente:
Com base no art. 137, § 2º, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, recorro ao Plenário desta 
Casa contra a devolução do Projeto de Lei nº 1.856, 
de 2007, de minha autoria, que cria o Serviço Volun-
tário de Capelania em todas as sedes de Embaixadas 
e Consulados do Brasil, por entendê-lo devidamente 
formalizado e em termos e versar matéria de com-
petência da Câmara, claramente constitucional, sem 
qualquer violação das normas regimentais.

A indicação imprecisa da suposta inconstituciona-
lidade tida como presente na proposição devolvida, com 
base no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, não 
se sustenta diante de exame mais acurado do Projeto 
de Lei nº 1.856, de 2007, uma vez que o mesmo não 
dispõe sobre a criação de cargos, funções ou empre-
gos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração, mas tão-somente cria 
um serviço voluntariado e não remunerado de capela-
nia nos postos diplomáticos brasileiros, à semelhança 
de outros projetos de teor assemelhado, quanto a esse 
mesmo serviço, no âmbito de hospitais e penitenciá-
rias, que tramitam normalmente nesta Casa, a exemplo 
dos Projetos de Lei de nº 5.224/2005 e 5.225/2005, 
respectivamente.

Diante disso, confiamos que o Plenário defira o 
presente recurso, de forma a que proposição tenha o 
devido trâmite regimental.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Rodovalho. 

PROJETO DE LEI Nº 1.856, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Cria o Serviço Voluntário de Capelania 
em todas as sedes de Embaixadas e Con-
sulados do Brasil.

Despacho: Devolva-se a Proposição, 
Por Contrariar o Disposto no Artigo 61, § 1º, 
Inciso II, Alínea “A”, da Constituição Federal 
(Art. 137, § 1º, Inciso II, Alínea “B”, do RICD). 
Oficie-se ao Autor, Sugerindo-lhe a Forma de 
Indicação. Publique-se.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado em todas as sedes de Embai-

xadas e Consulados Brasileiros o Serviço Voluntário 
de Capelania, objetivando o atendimento espiritual e 
emocional dos seus próprios funcionários, do público 
que freqüenta as suas instalações e dos demais cida-
dãos brasileiros residentes nas respectivas localidades 
ou em trânsito por elas.

Art. 2º Considera-se Serviço Voluntário de Cape-
lania, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 
prestada por pessoa física à unidade do corpo diplo-
mático brasileiro, que tenha objetivos de assistência 
espiritual e emocional.

Parágrafo único. O serviço voluntário disposto no 
caput não gera vínculo empregatício, nem obrigação 
de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

Art. 3º O Serviço Voluntário de Capelania estará 
afeto e subordinado à Administração do corpo diplo-
mático brasileiro da localidade e deverá ser exercido 
por capelães voluntários, mediante a assinatura de 
termo de adesão entre a Administração e o prestador 
do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto 
e as condições do seu exercício.

Art. 4º O prestador do serviço voluntário de ca-
pelania poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das ativi-
dades voluntárias.

Parágrafo único. As despesas a serem ressar-
cidas deverão estar expressamente autorizadas pela 
Administração do corpo diplomático a que for prestado 
o serviço voluntário.

Art. 5º O candidato ao Serviço Voluntário de Ca-
pelania deverá preencher os seguintes requisitos, de 
caráter obrigatório:
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I – contar, pelo menos, com vinte e cinco anos 
de idade;

II – ser brasileiro nato ou naturalizado;
III – estar em situação regular quanto aos dis-

positivos legais que regem à imigração do País onde 
prestará o serviço de capelania;

IV – possuir formação específica em capelania, 
reconhecida, certificada ou credenciada por instituição 
idônea de capelania de abrangência internacional. 

Art. 6º As atividades de capelania dispostas nes-
ta Lei serão realizadas, rigorosamente, dentro dos 
horários estabelecidos pela Administração do corpo 
diplomático da localidade.

Art. 7º A Administração do corpo diplomático 
deverá disponibilizar o espaço físico necessário aos 
serviços de capelania, de forma a garantir um local 
apropriado para os atendimentos requeridos.

Art. 8º O serviço de capelania somente poderá 
ser ministrado se houver manifesta opção dos interes-
sados nesse sentido.

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

Justificação

Trata-se, com a presente proposição, de buscar 
suprir a necessidade vital de assistência espiritual e 
emocional dos funcionários, do público que freqüenta 
as suas instalações e dos demais cidadãos brasileiros 
residentes nas respectivas localidades das sedes das 
Embaixadas e Consulados brasileiros ou em trânsito 
por elas.

Observa-se, desde há muito, que muitos dos 
nossos compatriotas, inclusive funcionários de nossas 
Embaixadas e Consulados, passam por um período di-
fícil de adaptação quando se deslocam para residir em 
outros países, sofrendo, principalmente, com a falta de 
calor humano e de reconhecimento, período esse em 
que necessitam intensamente de todo apoio espiritual 
e emocional que puder ser disponibilizado.

Da mesma forma, é notório que muitos brasileiros 
residentes ou em trânsito no exterior são acometidos 
por desventuras significativas, que agravadas pela au-
sência de familiares no local, tornam essas pessoas 
extremamente frágeis e vulneráveis a pensamentos 
depressivos, suicidas e afins, requerendo um aten-
dimento espiritual e emocional de parte de pessoas 
que detenham a devida capacitação profissional e que 
possam comunicar-se com elas na sua própria língua 
e com o mesmo referencial de valores num momento 
tão crítico de suas vidas.

Ademais, é oportuno ressaltar que, diferente-
mente dos funcionários do corpo diplomático brasileiro 
lotados em sedes de Embaixadas e Consulados em 

diversas partes do mundo, os militares brasileiros em 
missão no exterior, mesmo as de curta duração, con-
tam, praticamente desde a origem da instituição das 
Forças Armadas Brasileiras, com o apoio permanente 
de um serviço de capelania institucional.

Assim sendo, para resolver de uma forma defi-
nitiva e isonômica a questão da disponibilização de 
serviços de assistência espiritual e emocional a todos 
os cidadãos brasileiros que se encontram no exterior, 
entendemos submeter este projeto à apreciação dos 
nobres parlamentares com a convicção de que esta-
mos contribuindo para a promoção dos ideais demo-
cráticos de solidariedade e fraternidade tão caros ao 
nosso País. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rodovalho, Relator.

RECURSO N° 110, DE 2007 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Recorre, nos termos do Art. 95, § 8°, 
contra decisão do Presidente na Questão 
de Ordem n° 183, de 2007.

Despacho: Submeta-se ao Plenário, após 
ter sido ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça e de cidadania, nos termos do art. 95. 
§ 8º, do Regimento Interno. Publique-se. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, com base no art. 163 do Regimento Interno, 
que trata de prejudicialidade, a partir do momento em 
que o Deputado Beto Albuquerque admite que, no re-
latório do Tribunal de Contas da União, está inclusa 
nesta medida provisória matéria liberando recursos 
para a construtora Gautama, que havia, anteriormente, 
inclusive posto em dúvida a informação do Deputado 
Líder Antonio Carlos Pannunzio... Agora, todos acom-
panhamos a manifestação digna, e quero comentar, do 
Deputado Beto Albuquerque e, depois, a observação 
do Deputado Líder Antonio Carlos Pannunzio.

Pela prejudicialidade, essa parte da medida provi-
sória não pode nem ser votada. Não podemos aprovar 
o destaque da Emenda n° 7 para suprimir. A Mesa, de 
plano, deve declarar sua prejudicialidade. O Regimento 
Interno o permite. Não é a primeira vez. Já houve outra 
medida provisória que tratava também de crédito na 
qual foi incluída matéria relativa à Construtora Gauta-
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ma. Novamente aparece uma emenda da "Gaturama". 
Parece algo sistemático, constante e permanente.

Sr. Presidente, a questão de ordem que apre-
sento a V. Exª é com base no art. 163, que trata de 
prejudicialidade em relação a essa parte da medida 
provisória.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V. Exª a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Relatório do Tribunal de Contas da União é posterior 
a essa medida provisória. Obviamente, os Deputados 
não podem prever o que vai pensar o Tribunal de Con-
tas da União.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Res-
pondo a questão de ordem levantada pelo Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

O art. 163 lista as possibilidades referentes à pre-
judicialidade que V. Exª questiona, para que a Mesa 
possa tomar essa atitude referente a essa parte. Ocor-
re que nenhuma dessas previsões caracteriza parecer 
de tipo do Tribunal de Contas da União. Ele não tem 
esse poder.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Tribunal de Contas 
da União é um órgão auxiliar da nossa Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu sei, 
mas o parecer do Tribunal de Contas da União não tem 
esse poder de interferir.

Portanto, o caminho natural e aconselhável é que, 
na forma do destaque já apresentado, ele seja apro-
vado. O que ocorreu é que, quando o Vice-Líder do 
Governo, no exercício da Liderança, reconheceu que 
o alerta feito pelo Líder do PSDB, Deputado Antonio 
Carlos Pannunzio, estava correto, S. Exª se compro-
meteu, naturalmente – creio que tenha verbalizado 
isso – a acatar o destaque formulado, parece-me, pela 
bancada do PSDB.

Portanto, essa questão vai ser resolvida por de-
liberação do Plenário.

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 – Sr. Presiden-
te, respeitosamente, vou recorrer da decisão de V. Exª, 
até porque a decisão do Deputado Beto Albuquerque. 
Quero uma decisão técnica, porque entendo que não 
podemos reincidir no erro de continuar liberando di-
nheiro para a Gautama.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V. Exª 
tem direito de fazê-lo, mas reitero que, do ponto de vis-
ta da decisão, cabe à Casa e não a um órgão externo. 
Mas é regimental. (Pausa.)

[...]
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento do seguinte teor: Requeiro a V. 
Exª, nos termos do inciso I, § 2°, do art. 161, combinado 
com o inciso IX do art. 117, todos do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para a votação 
em separado da Dotação n° 2678106311F530016, 
Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aero-
porto Internacional de Macapá, no Estado do Amapá, 
no valor de R$6.890.000,00 do Programa de Trabalho 
n° 52.212, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aero-
portuária – INFRAERO, com redução do crédito global 
no mesmo montante.

[...]
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que forem pela manutenção do item 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO O ITEM.

RECURSO Nº 112, DE 2007 
(Do Sr. Silvinho Peccioli)

Recorre do ato da Presidência que in-
deferiu a desapensação do Projeto de Lei 
nº 1.158, de 2007, ao Projeto de Lei nº 215, 
de 2007, no dia 17-9-2007.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
ao Plenário.

Senhor Presidente,
O Deputado abaixo assinado, com fulcro no art. 

142, inciso I, do Regimento Interno, recorre contra a 
decisão de V. Exª que indeferiu a desapensação do 
Projeto de Lei nº 1.158, de 2007, que “Dispõe sobre a 
posse responsável de animais domésticos” ao Projeto 
de Lei n° 215, de 2007, que “Institui o Código Federal 
de Bem-Estar Animal”.

Embora os indigitados projetos tratem de matérias 
consideradas correlatas parcialmente, entendemos que 
o PL nº 215/07, de autoria do nobre Deputado Ricardo 
Tripoli, esteja voltado para a criação de animais em es-
cala, direcionada para atividades econõmicas, como a 
bovinocultura, suinocultura, avicultura, rodeios, e até 
experiências científicas. Enquanto o PL nº 1.158/07, 
de nossa autoria, pretende, sem maior complexidade, 
resolver problemas relacionados à criação de animais 
domésticos, como ataques de cães ferozes que ocor-
rem com freqüência nas cidades brasileiras.
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Pelas precedentes razões, recorre ao Plenário 
para o reexame da matéria, dando-se o devido trâmite 
às referidas proposições.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Silvinho Peccioli.

RECURSO Nº 113, DE 2007 
(Dos Srs. Fernando Coruja e Ronaldo Caiado)

Recorre, nos termos do Art. 98, § 8º, 
da decisão da Presidência da Câmara dos 
Deputados, nº 185, de 2007, que indeferiu 
requerimento de preferência apresentado 
à PEC nº 558, de 2006 (CPMF).

Despacho: Submeta-se ao Plenário, 
após ter sido ouvida a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, nos termos 
do art. 95, § 8º, do Regimento Interno. Publi-
que-se.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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, 
aproveito para anunciar ao Deputado Silvio Costa que, 
em mim, não confie porque votarei contra a CPMF.

Sr. Presidente, V. Exª decidiu sobre um recurso 
que apresentei embasado numa decisão do eminente 
Deputado já falecido Luís Eduardo Magalhães dizendo 
que aquela decisão valia.

Apresentamos há pouco um requerimento de 
preferência, indeferido pelo eminente Secretário da 
Mesa, Dr. Mozart, sob a alegação de que não poderia 
ser apresentado. Teria de ser um destaque de prefe-
rência em função do art. 161. O nosso requerimento de 
preferência não está embasado no art. 161, mas, sim, 
nos arts. 158 e 117, que fala sobre a preferência.

Relendo a Questão de Ordem n° 10.293, que é 
exatamente a mesma questão, o Deputado Arnaldo 
Faria de Sá questionou a regimentalidade do requeri-
mento de preferência para votação do DVS n° 21, das 
Emendas Aglutinativas n°s 31, 27 e 28 ao Substitutivo 
à PEC n° 173, de 1995, Reforma Administrativa, so-
bre o DVS n° 17, por tratar de matérias pertencentes a 
grupos diferentes. Na contradita, o Deputado Inocêncio 
Oliveira contraditou dizendo que a questão suscitada 
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, sobre a anti-re-
gimentalidade para o DVS n° 21 e das emendas, etc., 
etc., etc... Contraditou. O Deputado Michel Temer inde-
feriu a questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria 

de Sá sobre a anti-regimentalidade por tratar de ma-
térias pertencentes a grupos diferentes. E veio o texto 
em função do que ele considera que é um grupo de 
matérias discutidas a posteriori.

Eu peço, então, que V. Exª acate o nosso pedi-
do de preferência e que, se a orientação é essa para 
seguir as decisões anteriores tomadas, que acate. Eu 
entendo que não, que a Casa pode mudar de opinião. 
Inclusive, com todo o respeito ao ilustre Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, como dizia o filósofo Conte: Os 
vivos não podem ser governados eternamente pelos 
mortos.

Houve uma decisão há 10, 12 anos, não sei bem 
há quanto tempo, e claramente foi uma decisão equi-
vocada, no meu entendimento, tanto que nós entramos 
com um mandado de segurança no Supremo Tribunal 
Federal. Mas se esse é o entendimento da Mesa, eu 
peço, então, que acate o meu requerimento de prefe-
rência que apresentei, que o Secretário Mozart Vianna 
se recusou a aceitar. 

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço ao Deputado Fernando Coruja...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor.

O SR. FERNANDO FERRO – ...que registre a 
presença, para não ficar clandestino na nossa ses-
são. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Lí-
der Fernando Coruja, tomei conhecimento agora e 
consultei o Secretário da Mesa para que eu pudesse 
entender o conteúdo da questão de ordem que V. Exª 
acabou de apresentar. Tem relação inicial com a pro-
porcionalidade, que dá ao PPS o direito de fazer um 
destaque. Quando o PPS faz um destaque e apresenta 
também um pedido de preferência, por que a Secretaria 
da Mesa recusa? Porque, na interpretação da Mesa, 
agora cientifiquei-me, aquilo que V. Exª caracterizou 
como preferência a rigor é um destaque, porque ao 
pedir inversão de votação de uma emenda, tendo a 
prioridade sobre outra emenda no mesmo item, isso 
não caracteriza preferência, isso tem que ser obriga-
toriamente conduzido na forma de destaque.

Desta maneira, por ser destaque e não preferência 
e por ter o PPS apresentado um outro destaque para 
poder acatar aquilo que V. Exª caracterizou como prefe-
rência, ao ser caracterizado pela Mesa como destaque, 
isso levaria V. Exª a ter que fazer uma escolha.

Portanto, para que pudéssemos dar curso ao 
pedido de destaque, poderíamos até fazê-lo, desde 
que houvesse essa escolha por aquele destaque que 
V. Exª caracterizou como preferência.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A questão é exata-
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mente essa. Veja o que diz o Deputado Michel Temer, 
ipsis litteris: “Lamento fazê-lo e o faço indeferindo a 
questão pelas razões apresentadas pelo nobre Líder 
Inocêncio Oliveira”.

Na verdade – não estou falando da preferência e 
do destaque –, o art. 117 determina que ficam sujeitos 
à deliberação do Plenário todos os requerimentos de 
preferência. O caso que V. Exª menciona é referente a 
matérias que não dizem respeito a essa questão. São 
matérias atinentes, portanto, ao mesmo grupo, como 
são todas as matérias relacionadas depois da matéria 
principal. É exatamente essa questão.

Há uma decisão do Presidente Michel Temer 
dizendo que posso ter o requerimento de destaque 
separado e este requerimento. É isso que estou so-
licitando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V. Exª, 
já na formulação da questão de ordem, disse: não nos 
estamos apoiando no art. 160. Mas é o art. 160 que, 
na interpretação da Mesa, dá conta dessa questão de 
ordem. Por quê? “art. 160. Será permitido a qualquer 
Deputado, antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer 
preferência para votação ou discussão de uma propo-
sição sobre as do mesmo grupo.”

Veja, portanto, que neste caso não contempla 
essa circunstância, na interpretação da Mesa. Aquilo 
que V. Exª argumentou como uma decisão do Presidente 
Michel Temer – respeitamos a referência –, na nossa 
opinião não está tão clara como V. Exª delineou.

O SR. FERNANDO CORUJA – Vou recorrer à 
Comissão de Justiça, depois acho que vou ter que re-
correr ao Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que 
há dois pesos e duas medidas. No meu caso anterior, 
V. Exª seguia a orientação do Deputado Luís Eduardo 
Magalhães. Agora, dá uma nova interpretação. Acho 
que a Mesa pode dar novas interpretações, embora 
não concorde com a nova interpretação. Por isso, as 
interpretações devem ser modificadas, como no meu 
entendimento deveria ter sido modificada aquela an-
terior que estava equivocada. Mas recorro à Comissão 
de Justiça e, quem sabe, no futuro, ao STF, porque é 
lá onde as causas têm que parar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Deputado Fernando Coruja, o recurso é regimental, 
mas, V. Exª sabe disso, nós não buscamos usar dois 
pesos e duas medidas. Podemos ter divergências, não 
é? Mas é regimental e saberemos, ao final, a partir 
da posição da Comissão, esclarecer esta questão de 
ordem, ainda que estejamos aqui seguros quanto a 
nossa posição assim como V. Exª está da sua.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V. Exª a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas também vai subscrever esse recurso do 
Deputado Fernando Coruja, porque, embora cada 
partido tenha um número definido de destaque, pode 
fazer pedidos de preferência normalmente, sem com-
prometer os destaques que já tem a bancada. Então, 
nós também vamos subscrevê-lo. Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.K. A 
questão é quando é destaque e quando é preferência. 
Mas é regimental.

Questão de Ordem n° 10.283, do Deputado Arnal-
do Faria de Sá, a que se refere o Deputado Coruja.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, o art. 160 do Regimento Interno diz textualmente 
o seguinte:

Será permitido a qualquer Deputado, antes de 
iniciada a Ordem do Dia, requerer preferência para a 
votação ou discussão de uma proposição sobre as do 
mesmo grupo. Sr. Presidente, o requerimento mistura 
destaques e emendas, que não podem ser conside-
rados do mesmo grupo. Ou se pede preferência para 
votação de destaques, ou se pede preferência para 
votação de emendas, porque, segundo meu entendi-
mento -ainda que não seja um notável defensor des-
sas propostas -, elas não são do mesmo grupo. Des-
taque pertence a um grupo e emenda, a outro. Salvo 
melhor juízo, o requerimento está errado. Ele poderia 
pedir preferência para votação de destaques. Votados, 
posteriormente se pediria preferência para votação de 
emendas. Segundo o art. 160 do nosso Regimento, não 
cabe o mesmo requerimento. O artigo refere-se a “uma 
proposição” e a “grupo”, textualmente, no singular. Não 
há a menor condição de se considerar conjuntamente, 
no mesmo grupo, matérias apresentadas como desta-
que e como emenda.

Sr. Presidente, em razão disso, requeiro a preju-
dicialidade desses requerimentos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V. 
Exa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é notório que a 
questão de ordem formulada pelo nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá não tem o menor sentido. Logica-
mente, um requerimento de preferência é feito sobre o 
assunto que se deseja votar em primeiro lugar, segun-
do lugar, terceiro lugar, e assim por diante.

Tanto isso é verdade que, nas reuniões do Con-
gresso Nacional cuja pauta tem mais ae sessenta itens, 
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escolhemos o que desejamos votar em primeiro, segun-
do, terceiro e quarto lugar. Não tem qualquer conexão 
com a matéria a ser votada, porque assim não have-
ria direito de preferência. O direito seria votar uma só 
matéria. Então, o Plenário iria decidir sobre um direito 
de votar matérias conexas, e não diferentes matérias, 
através de um requerimento de preferência.

Portanto, não procede a questão de ordem levan-
tada pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá. Este 
é o nosso entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou de-
cidir a questão de ordem, Deputado Arnaldo Faria de 
Sá. Rejeito a questão de V. Exa Lamento fazê-lo, e o 
faço pelas razões apresentadas pelo nobre Líder Ino-
cêncio Oliveira. Na verdade, o art. 117 determina que 
ficam sujeitos á deliberação do Plenário todos os re-
querimentos de preferência. O caso que V. Exa men-
ciona é referente a matérias que não dizem respeito 
a esta questão. São matérias atinentes, portanto, ao 
mesmo grupo.

Fica rejeitada a questão de ordem de V. Exa Se 
V. Exa quiser recorrer...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
respeitosamente, quero recorrer da decisão de V. Exa, 
porque entendo estar claro no art. 160 do Regimento 
Interno: “uma proposição sobre as do mesmo grupo”. 
Respeito a decisão de V. Exa, mas respeitosamente 
recorro para a Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebo 
o requerimento de V. Exa para a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A INVESTIGAR AS CAUSAS, 

CONSEQÜÊNCIAS’ E RESPONSÁVEIS PELA 
CRISE DO SISTEMA DE TRÁFEGO AÉREO 

BRASILEIRO, DESENCADEADA APÓS O 
ACIDENTE AÉREO OCORRIDO NO DIA 29 DE 

SETEMBRO DE 2006, ENVOLVENDO UM BOEING 
737-800, DA GOL (V60 1907), E UM JATO LEGACY, 

DA AMÉRICA EXCELAIRE, COM MAIS DE UMA 
CENTENA DE VÍTIMAS. (CPI – CRISE DO 

SISTEMA DE TRÁFEGO AÉREO).

REQUERIMENTO Nº 1.721, DE 2007 
(Da CPI — Crise do Sistema de Tráfego Aéreo)

Requer a prorrogação do prazo de fun-
cionamento da CPI, por mais cinco dias, a 
contar do dia 1° de outubro, para discussão 
e votação do Relatório Final.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em reunião ordinária realizada hoje, esta Comis-
são Parlamentar de Inquérito aprovou, o Requerimento 
n° 644/07, cópia em anexo, que solicita a prorrogação 
do prazo de funcionamento deste órgão técnico, por 
cinco dias, para discussão e votação do Relatório Fi-
nal da Comissão.

Em conformidade com o que foi deliberado, e 
nos termos do § 3° do art. 35 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados c/c o § 2° do art. 5° da Lei 
n° 1579, de 18 de março de 1952, requeremos seja 
submetida à deliberação do plenário, a prorrogação 
do prazo de funcionamento desta CPI, por cinco dias, 
a contar do dia primeiro de outubro de 2007, para dis-
cussão e votação do Relatório Final da Comissão.

Sala da Comissão,  25 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcelo  Castro, Presidente.

Defiro, ad referendum do Plenário, nos 
termos do parecer da CCJR, em recurso vo-
tado em Plenário no dia 12-6-01, referente à 
Questão de Ordem apresentada na sessão do 
dia Publique-se

Em, 26-10-99.. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
de acordo com o art. 80, o Secretário deverá ler a ata. 
Está no nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É re-
gimental.

O SR. ONYX LORENZONI – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momentinho, por favor. 

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, 
mas V.Exa. já havia dispensado a leitura da ata. Foi 
um pedido intempestivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
veja...

O SR. ONYX LORENZONI – O que é isso, Depu-
tado Beto?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É re-
gimental.

O SR. ONYX LORENZONI – Vamos ouvir a ata, 
com toda a atenção.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A ata 
vai ser terminada e será lida.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Perfeito. Vamos 
ler a ata em homenagem ao Deputado Onyx. Vamos 
dar presença rapidamente, também em homenagem 
a ele. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Onyx Lorenzoni quer aumentar o convívio 
entre nós.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Aumentar o 
prestígio.

O SR. JUTAHY JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Onyx Lorenzoni, o 
PSDB faz um apelo a V.Exa. para que dispense a leitura 
da ata. Isso não tem cabimento à 1 hora da manhã. 

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, nas vota-
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, um ausente não 
pode reivindicar a leitura da ata da sessão anterior. 
Solicito, portanto, ao Deputado Onyx Lorenzoni que 
registre sua presença.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no momento 
em que falei, comprovei minha presença.

Meu partido está em obstrução.
O SR. LUIZ SÉRGIO – O que comprova a pre-

sença é o registro no painel.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado Onyx Lorenzoni, pelo fato de fazer a intervenção, 
confirme sua presença.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

nas últimas votações, votei de acordo com a orienta-
ção do meu partido. 

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço apenas 
um registro de agradecimento aos Srs. Parlamentares 
de todos os partidos aqui presentes que estão a essa 
hora cumprindo seu dever cívico, demonstrando ao 
Brasil que temos absoluta noção da importância da 
matéria que está sendo votada.

É por isso que todos os Parlamentares de todos 
os partidos aqui presentes cumprem o seu papel. 

Vamos superar os obstáculos, cumprir tarefas e 
dar ao Brasil a necessária tranqüilidade para continuar 
tendo uma avaliação positiva nos mercados interna-
cionais, recebendo investimentos e se desenvolvendo 
para o bem do nosso povo.

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço um es-
clarecimento a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. SARNEY FILHO – Gostaríamos de saber 
se a leitura da ata necessariamente deve-se dar no 
começo da sessão ou se ela pode ocorrer em qual-
quer momento. 

É a pergunta que faço a V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 

Deputado, a leitura da ata é no início da sessão. 
Vou ler para V.Exa. o disposto no caput do art. 80 

do Regimento Interno:

“Art. 80. Abertos os trabalhos, o Segun-
do-Secretário fará a leitura da ata da sessão 
anterior, que o Presidente considerará apro-
vada, independentemente de votação.”

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, não 
ficou muito claro se, na realidade, a leitura é obriga-
tória. É preciso ler, mas não obrigatoriamente no co-
meço. É apenas uma praxe da Casa. Na Comissão 
Especial, houve esse pedido, e deixamos para ler a 
ata no final. 

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 
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O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, existe um acordo para que votemos até que a ata 
fique pronta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu vi 
V.Exa. negociar isso com o Deputado Onyx Lorenzoni. 
Tenho certeza de que há esse acordo. 

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, 
faço um apelo ao Deputado Onyx Lorenzoni para que 
ceda à insistência da leitura da ata, de modo que to-
dos tenhamos condições de dormir mais cedo, já que 
também temos direito a isso. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já en-
viei 5 propostas de ata ao Deputado Onyx Lorenzoni. 
S.Exa. não concordou com nenhuma.

O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, faça 
a sexta proposta. Acredito que S.Exa. poderá aceitar. 

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a palavra para prevenir situações semelhantes 
a esta. 

No caso de haver sessões desta natureza e mag-
nitude, sugiro a V.Exa. que, à medida que a sessão for 
se desenvolvendo, a ata vá sendo redigida. Ao término 
da sessão, a ata estaria pronta, ainda mais se o Depu-
tado Onyx Lorenzoni estiver presente. 

Assim sendo, a ata vai sendo redigida durante a 
sessão e não seria necessário parar nossos trabalhos 
para a feitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ou 
seja, a ata on-line. 

O SR. POMPEO DE MATTOS – Exatamente. 
Ata ao vivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – E nós 
vamos projetá-la no painel. Todo mundo vai lendo e ela 
não precisará ser lida pelo Segundo-Secretário.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Exatamente. E 
não precisaríamos entrar madrugada adentro. É la-
mentável. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tam-
bém acho. 

A ata está sendo impressa. Peço a todos mais 
um pouquinho de paciência.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
verdade que a tática usada pelos Deputados da Opo-
sição é regimental. Entretanto, é uma tática que está 
no limite do desrespeito da civilidade em relação aos 
companheiros. 

À 1h15min vejo companheiros rindo e achando 
que está tudo em paz. Sinceramente, não está tudo 
em paz. Aqui existe um mínimo de coleguismo e com-
panheirismo. Não é assim que se faz oposição. Não é 
usando o Regimento ao pé da letra que eles vão con-
seguir aprovar a matéria.

Sinceramente, como a Oposição tem sido com-
petente, faço um apelo aos Deputados Onyx Lorenzoni 
e Ronaldo Caiado no sentido de que, pelo menos em 
algum momento, coloquem o ser humano acima do 
Regimento Interno. 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.) – Para contraditar, 
Sr. Presidente, quero apenas dizer que nós estamos 
tratando de 40 bilhões de reais, estamos tratando do 
dinheiro dos brasileiros. (Apupos.) 

Quem está em casa está assistindo a isso. (Apu-
pos.) O Brasil está assistindo. Tenho a expectativa de 
manter essa vaia pelas próximas 2 horas. (Apupos.) 
E vou provocá-la, para que seja duradoura e, assim, 
não se vote. (Apupos.) Os brasileiros estarão felizes. 
(Apupos.)

Sou vaiado aqui, mas talvez seja aplaudido lá 
fora. (Apupos.)

Está situação está parecida com a do Lula, no 
Maracanã. (Apupos.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Onyx Lorenzoni, com toda a classe, trabalhou 
com a onda. Então, S.Exa. falou com o eco. Pausou e 
trabalhou com o eco.

Não sei se o Líder José Múcio Monteiro conse-
guiria fazer isso. Conseguiria?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento do PSDB, que é autor 
deste destaque.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
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nho impressão de que, por hipótese, se for aprovado 
o destaque e se for retirada a expressão, vai-se tirar 
dinheiro da saúde.

Estou falando a sério. Basta ler o texto, que diz 
o seguinte: “(...) facultado à lei reduzi-la ou restabele-
cê-la,” – isso foi vencido no último destaque – “total ou 
parcialmente,” – aí vem a parte – “mantida a parcela de 
destinação de que trata o inciso I do § 2º (...)”.

A supressão da expressão “mantida a parcela”, 
ao que parece, a uma leitura ligeira, retira dinheiro 
da saúde. Não estou colocando isso em debate, 
mas apenas tratando de um esclarecimento que 
acho poderia ser dado à Casa, já que considero 
a obstrução uma coisa bem-vinda. Não aceitá-la 
seria a negação de tudo o que fizemos quando 
éramos Oposição. 

Então, a obstrução é legítima, bem-vinda. Neste 
caso, imagino que possa ter havido, de boa-fé, um 
equívoco. Como tenho boas relações com os com-
panheiros do PSDB e do DEM, talvez fosse o caso 
de uma leitura. E deveria até ser permitido a eles 
trocar o destaque, se fosse o caso, porque acho 
que pode haver prejuízo em caso de vitória da po-
sição deles.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio pediu para ex-
plicar. Então, vamos aproveitar este momento para 
uma reflexão. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de deixar claro que no destaque de 
nossa autoria não há nenhuma palavra do texto que 
permita aceitar esta suposição de que estaríamos pro-
pondo retirar dinheiro da saúde. 

Daríamos condição, se esse destaque fosse apro-
vado, de redução da alíquota da CPMF até zero. Um 
Governo que tem consciência do que faz e das suas 
responsabilidades para com o País não deixaria faltar 
dinheiro para a saúde. Poderia, por exemplo, reduzir 
os gastos com propaganda falaciosa, enganosa. Essa 
seria uma das formas. 

Quero deixar isso bem claro, porque foi essa a 
intenção do PSDB. 

Nos comentários que se seguiram falou-se da 
atuação da Oposição, mas de forma consciente e 
firme fizemos a obstrução que nos coube até o mo-
mento, mas não somos autores dos pedidos que se 
seguiram nesta terceira sessão desta noite. Não é de 
autoria da Oposição, mas sim do respeitável Líder 
do Democratas, Deputado Onyx Lorenzoni. Quero 
deixar isso claro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Desig-
no o Deputado Inocêncio Oliveira para fazer a leitura 
da ata, em lugar do 2º Secretário.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SENHO-
RES DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50559 

Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT 
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
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 

Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Magalhães DEM 
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Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 19

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
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de 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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV 
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 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 

Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50561 

Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 47

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Santos PT 
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
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 

Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Ortiz PV 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
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Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 13

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 
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 23

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
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 26

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 410 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
único:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 558-B, DE 2006 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 558-B, de 2006, que dispõe sobre 
a inclusão da CPMF nas disposições do 
§ 2º, do artigo 76 do Ato das Disposições 
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. Antô-
nio 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) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Inter-
no, a retirada de pauta da PEC nº 558-B, de 
2006, constante do item único da pauta da 
presente Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
2007. – Deputado Onyx Lorenzoni, Líder 
do Democratas.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para falar contra a matéria, ao Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, como falta apenas um destaque, 
acho que encaminhar contra a retirada é a atitude 
mais lógica, principalmente porque se não votarmos 
esse destaque não concluiremos a votação. Assim, 
para que a votação seja concluída, o mais certo é 
derrotar este requerimento. Derrotando-o, podere-
mos votar os últimos destaques. 

Faço este encaminhamento com a consciên-
cia de que, votando este destaque, poderemos ter 
o dia de amanhã livre, sem necessidade de con-
vocação para continuarmos esta votação, que já 
estará encerrada. 

A única queixa que eu faço é que o Senado 
Federal não tenha enviado a esta Casa, a tempo de 
chegar antes da meia-noite, duas medidas provisó-
rias, nºs 374 e 378, que foram alteradas por aquela 
Casa e que deveriam ter chegado à Câmara até a 
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meia-noite, antes do encerramento da sessão an-
terior, coisa que não ocorreu. 

A outra medida provisória é aquela sobre a qual 
o Senado já se manifestou no sentido da rejeição, a 
que criava a Secretaria de Longo Prazo, de Manga-
beira Unger, sobre a qual já tivemos a oportunidade 
de nos manifestar. 

Na verdade, trabalhei durante todo o período 
contra a prorrogação da CPMF por não concordar 
com esse tributo único e linear, tanto para o traba-
lhador quanto para o capitalista. Em razão disso, 
sempre encaminhei todas as posições. Procurei, 
em todas as emendas, fazer o encaminhamento 
contrário, mas, neste momento, apenas faltando um 
destaque, é inevitável e inexorável entender que não 
há mais lógica em continuarmos em obstrução. 

Votando o último destaque rapidamente, po-
deremos concluir a votação da matéria, aguardar o 
cumprimento do interstício e, no segundo turno, te-
remos a oportunidade de retomar a batalha no senti-
do de objetivar a esperança da sociedade brasileira: 
acabar de uma vez por todas com a CPMF. 

Criada com o objetivo de resolver os problemas 
da saúde, a CPMF, lamentavelmente, não os resol-
veu até agora. Todos os dias recebemos notícias, 
não apenas das regiões mais pobres e periféricas, 
da falta do atendimento de saúde necessário.

O próprio Ministro da Saúde disse hoje que 
melhorará os honorários e os procedimentos médi-
cos, mas ameaça não cumprir o prometido caso a 
CPMF não seja aprovada. É lamentável que o Mi-
nistro tome essa posição. Não é apenas culpa dele, 
mas também dos Ministros anteriores. As emendas 
para a Saúde, que obrigatoriamente estão em torno 
de 30%, não são liberadas. 

Não há necessidade, neste momento, de reti-
rar de pauta esse projeto. Passemos à votação do 
último destaque. Concluindo essa votação, podere-
mos, amanhã, ter trabalho de Comissões.

Somos contra o requerimento de retirada de 
pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Onyx Lorenzoni, que falará a favor.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, o 
Deputado Ayrton Xerez falará pela bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ayrton Xerez.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estamos adentrando a madrugada. A minha 

palavra aos nossos companheiros, sempre manten-
do a premissa de que o Democratas é contra esta 
carga tributária exagerada no País, reflete-se na-
quela manifestação que houve pela manhã de que 
combateríamos até o fim. Sabemos que hoje somos 
minoria absoluta. A maioria massacra a minoria pelo 
número de votos. Nossos votos são da ordem de 1 
para 3, mas isso não deslustra o nosso trabalho, o 
nosso compromisso de servir melhor ao País.

O adiantado da hora deve-nos também levar à 
reflexão se essa luta política, tão autêntica e legí-
tima, deverá nos levar, meses a fio, até o fim deste 
mandato, a enveredar pelas madrugadas para dis-
cutir temas e assuntos sobre os quais poderíamos 
tentar entrar em acordo. Os Poderes são indepen-
dentes, mas devem ser harmônicos.

Minha proposta ao Líder José Múcio Monteiro, 
ao Líder do Governo, aos Líderes Beto Albuquerque 
e Henrique Fontana, a V.Exa., Presidente Arlindo 
Chinaglia, que tão bem tem comandado nossas 
sessões, é no sentido de que nos possamos fazer 
compreender perante o Chefe do Poder Executivo, 
até para evitar que ocorra nesta Casa o espetáculo, 
que vejo como deprimente, que ocorreu agora há 
pouco no Senado Federal. 

Aliás, aquela Casa vem protagonizando es-
petáculos deprimentes; a Câmara dos Deputados, 
não. V.Exa. está de parabéns, assim como estão 
de parabéns os Srs. Deputados. Porém, temo efeti-
vamente pela saúde de muitos de nós, que na ter-
ça-feira passada deixamos este plenário às 3h, na 
quarta-feira próxima passada o deixamos à meia-
noite e hoje já é 1h36min.

Essa é uma solicitação racional, abstraindo-me 
dos fatores emocionais que normalmente cercam 
debates dessa natureza, para que consigamos levar 
avante o papel de Poder Legislativo, caminhando um 
pouco mais além dos objetivos estreitos do interes-
se pessoal de cada um de nós; e que nos aproxi-
memos cada vez mais dos interesses da sociedade 
que nos paga, que nos assiste, que nos julga e que 
quer resultados efetivos para o seu desenvolvimento 
pessoal, familiar e do próprio País.

Eram estas as minhas ponderações, Sr. Pre-
sidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-

primento os 2 oradores, Arnaldo Faria de Sá e Ayr-
ton Xerez, porque, depois de tanto embate e a esta 
altura, fizeram considerações que corresponderam 
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à expectativa de cada um dos que se sentiram re-
presentados nas suas posições.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, tem a palavra o Líder do De-
mocratas.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos continuar fazendo a luta, que é indispensável. 
A luta travada dentro do plenário da Câmara não 
elide o fato de que somos amigos e nos respeitamos. 
Podemos e devemos ter divergências políticas, pois 
representamos pensamentos antagônicos do ponto 
de vista programático e ideológico.

É importante termos claro que o papel da Opo-
sição é fazer difícil a vida de quem é Situação e 
Maioria. O cidadão que está na rua quer saber se 
aqueles Parlamentares em quem votou discorda de 
quem está no poder. E não são poucos; são 45% 
da população brasileira, de acordo com a última 
eleição. Portanto, são milhões de homens e mulhe-
res que merecem todo o respeito.Por essa razão, 
o Democratas não se intimidará com o grito nem 
abrirá mão da nossa obrigação e do nosso dever 
de lutar em nome de quem está fora daqui. Esse é 
nosso papel. 

Por isso, queremos a retirada do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

mocratas, “sim”.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todas 
as batalhas possíveis e importantes foram travadas. 
Realizamos 10 votações nominais. Está mais do que 
visível não só a posição de cada um como a vitória 
do Governo, a despeito da nossa opinião contrária. 
Ser realista e radical não prescinde de bom senso 
e de percepção da realidade.

O PSOL vota “não”.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votamos “sim”, pela retirada. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PMDB vota “não” à retirada.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não” à retirada.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PTB vota “não” à retirada.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PV vota “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, tivemos uma postura totalmente coeren-
te, durante toda a votação, contra a aprovação da 
CPMF. O País vive uma conjuntura que não exige 
mais o tributo. Coerentemente com a nossa postura, 
encaminhamos “sim” ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimen-
to permaneçam como se acham. (Pausa.) 

REJEITADO.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS.) – Sr. 

Presidente, solicito verificação.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – 

RS.) – Sr. Presidente, solicito verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ve-

rificação concedida.
O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PV vota “não”.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PR vota “não”.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Governo vota “não”.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria vota “não”.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo 
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada 
posto.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei “sim”, de acordo com 
a orientação partidária.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Te-
remos mais uma votação nominal, caso este reque-
rimento não venha a ser vencedor nesta votação, 
para que todos tenham a dimensão dos nossos 
trabalhos.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS recomenda o voto “sim”.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB pede aos seus Deputados 
que permaneçam em plenário para participarem 
da última votação.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria altera para o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-
noria, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, por fidelidade a minha bancada e ao meu Go-
verno, faço o esforço de estar presente, pois fiz ontem 
uma cirurgia na vista e estou com algumas dificuldades 
para permanecer neste plenário.

Há alguns dias, venho ouvindo os Parlamentares 
da Oposição dizer que o Governo não precisa do di-
nheiro da CPMF, como se no País não houvesse nada 
para se fazer, como se a nossa Oposição, durante os 
anos em que foi governo, tivesse feito tudo, tivesse 
recuperado as rodovias, feito a reforma agrária, cons-
truído este País. Ao contrário, o País foi entregue ao 
Presidente Lula para ser recuperado, para ser tirado 
do buraco.

O Presidente Lula aplicará esse recurso corre-
tamente, como vem aplicando no programa Luz para 
Todos, na educação e na saúde.

Parabéns a nós, que estamos vencendo mais uma 
batalha. Estamos aqui aprovando um imposto justo, 
que vai melhorar a vida do povo brasileiro.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
gistrei pela segunda vez e o painel não notificou meu 
nome.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Deputado, vai haver mais uma votação e o problema 
estará resolvido.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Não é isso. Já 
reclamei com o Dr. Mozart no sentido de que em mui-
tos painéis as digitais não estão funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
pedir aos técnicos que examinem. Quem descobrir 
algum painel que não esteja funcionando avise, para 
que seja verificado.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votei “não” e o painel não registrou.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

VOTARAM

SIM:     42
NÃO:    295
ABSTENÇÃO:   6
TOTAL:    343

REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETI-
RADA DE PAUTA DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 558-B, DE 2006.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 558/2006 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 27-9-07 01:39
Encerramento da votação: 27-9-07 01:42
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento de destaque da Liderança do 
PSDB no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 

2º, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado da 
expressão ‘mantida a parcela de destinação de 
que trata o inciso I do § 2º do referido art. 84 e 
reduzidas, na proporção das parcelas previs-
tas nos incisos II e III do mesmo dispositivo, 
as respectivas destinações’, constante do § 
2º do art. 95 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, acrescido pelo art. 2º do 
substitutivo oferecido pela Comissão Especial 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 558-
A, de 2006, que ‘dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º do art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias da Constituição Federal’. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. – Antonio Carlos Pannunzio, Líder 
do PSDB”.

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, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente à matéria, concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos votar 
pela manutenção do texto para que, na medida em que 
seja reduzida a alíquota da CPMF, no futuro se man-
tenham os recursos para o setor Saúde.

O SR. JUTAHY JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do PSDB.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

O SR. ELISMAR PRADO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 

anterior, votei de acordo com a orientação do meu 
partido.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. 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) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame, para falar a favor da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a esta altura da noite, com o 
plenário cheio, num pico de audiência de televisão, 
quero reforçar que o nosso partido é favorável a este 
destaque, para que a percentagem da CPMF seja re-
duzida a zero. 

Quais são os motivos que nos levam a isso? Pri-
meiro: a convicção de que, na realidade, poderia ser 
reduzida, de imediato, a zero. O Governo não produz, 
mas arrecada. Para que o Governo arrecada impos-
tos? Para prover infra-estrutura, bem como serviços 
públicos, com vistas a melhorar a vida das pessoas, 
notadamente dos mais pobres, os que mais precisam 
dos serviços púbicos das áreas de saúde e educação. 
Os mais pobres não têm recursos para comprar a sua 
casa no mercado imobiliário convencional. Pelo con-
trário: precisam dos subsídios previstos na política de 
habitação pública.

O Governo arrecada também para financiar a sua 
burocracia, a sua atividade-meio. Porque, quanto maior 
a burocracia, maior a necessidade de impostos. 

A CPMF foi criada em momento de crise na área 
da saúde, justamente para que não houvesse irrespon-
sabilidade fiscal, isto é, para que a arrecadação fosse 
condizente com a necessidade de gastos. Ela acabou 
ajudando a financiar não apenas a rede pública de 
saúde, mas também a Previdência Social e o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza. Ajudou também 
na criação de uma rede de proteção social existente 
em poucos países em desenvolvimento. 

Mas hoje a CPMF não é mais necessária. A arre-
cadação de tributos, só no último ano, subiu 11% acima 
da inflação, em termos reais. Há excesso de arrecada-
ção e superávit de 60 bilhões de reais. Segundo dados 
do UNAFISCO, dos 32 bilhões de reais arrecadados 
mediante a cobrança da CPMF em 2006, apenas 19,7 
bilhões de reais foram aplicados. A não-liberação total, 
o contingenciamento, contribuiu para reforçar o caixa 
e, com isso, o alcance da meta de superávit fiscal. 
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Ou seja, dos 32 bilhões de reais, usaram menos de 
20 bilhões de reais no ano passado, e a diferença foi 
destinada ao pagamento de juros da dívida.

Por outro lado, com muita didática, o Deputado Ema-
nuel Fernandes citou um fato que, muitas vezes, passa-
nos despercebido, pois só vemos um lado da questão: 
despesas geram necessidade de arrecadação. Mas o 
inverso também é verdadeiro: excesso de arrecadação 
estimula mais gastos, mais contratações. Vejam V.Exas. 
que impressionante: as despesas obrigatórias do Gover-
no, no ano passado, em relação ao ano anterior, subiram 
9,7%. As despesas da folha de salários subiram 10,1%, 
porque 94 mil novos servidores foram contratados, e hou-
ve reajustes salariais para algumas categorias. 

Em 2002, portanto 1 ano antes do início do Go-
verno Lula, a União gastava 75 bilhões de reais com 
o funcionalismo. Em 2007, vai gastar 118 bilhões de 
reais. E no ano que vem vai gastar 130 bilhões de re-
ais porque está prevista a contratação de mais 56 mil 
funcionários. 

Com base somente nesse dado, já poderíamos 
diminuir de imediato para a metade a alíquota da CPMF. 
E, em mais 1 ano, num crescimento de 4%, anular 
completamente esse tributo.

Vamos gastar os recursos arrecadados com a 
prorrogação da cobrança da CPMF apenas no paga-
mento de salários ao funcionalismo público. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

dar uma informação para os Parlamentares que por-
ventura não tenham votado na votação anterior. Nesta 
próxima, estando presentes e votando, não é neces-
sário justificar agora.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Relator, nobre Depu-
tado Antonio Palocci, que falará contra a matéria.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade não 
queria apenas falar contra, queria fazer um apelo ao 
Líder Antonio Carlos Pannunzio no sentido de que o 
debate fundamental da CPMF foi feito. Ocorre que o 
que nós aprovamos nesta Casa tem 2 características 
fundamentais na redação da CPMF. 

Primeiro, o Governo pode, a partir da sua apro-
vação, reduzi-la por medida provisória. E o Governo, 
diga-se de passagem, já anunciou a possibilidade de 
fazê-lo. 

Segundo, no mesmo dispositivo, a razão que 
originou a CPMF, que foram os 20 centésimos para a 
área da Saúde, está preservado. 

Isso quer dizer o seguinte, Sr. Presidente: se o 
Governo resolver fazer uma redução da CPMF para 
0.30% ou 0.32% ou 0.34%, e for retirado esse disposi-

tivo, a Saúde vai perder recursos, e a razão originária 
da CPMF vai estar comprometida. 

Então, queria fazer mais um apelo ao Líder Pan-
nunzio, em respeito às suas próprias posições – o 
PSDB defendeu o conteúdo de recursos que a Saúde 
tem tido nesses últimos anos –, no sentido de que se 
possa rever essa emenda. Não o conteúdo geral do 
debate, que foi feito adequadamente na Casa, mas a 
emenda não é positiva no sentido de preservar os re-
cursos de que a Saúde precisa. 

Justamente neste momento, o Governo está fa-
lando em regulamentar a Emenda nº 29, o que é uma 
grande vontade desta Casa. Se não protegermos os 
recursos originários da Saúde, nós não damos as con-
dições de regulamentação da Emenda nº 29. 

Eu aqui não quero fazer uma defesa no sentido 
de atacar a proposta do PSDB. Quero respeitá-la e 
pedir para o Líder rever a posição, no sentido de que 
prevaleça a legitimidade da posição que os senhores e 
toda a Oposição apresentaram aqui, mas retire emenda 
que vai tirar o caráter fundamental da CPMF, a razão 
da sua origem, que é dar os recursos básicos para a 
saúde pública do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Pannun-
zio, que falará a favor da matéria. S.Exa. está inscrito, 
o que é uma feliz coincidência.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, quem iria falar a favor era o Deputado Le-
onardo Vilela.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
Quem iria falar a favor, primeiro, era o Deputado An-
tonio Carlos Mendes Thame, segundo...

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Eu 
cedi a ele.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ah, 
V.Exa. cedeu ao Deputado.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Se 
V.Exa. me permite...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
o Deputado Leonardo Vilela pode fazê-lo.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mas, Sr. 
Presidente, se V.Exa. me permitir, por respeito ao nobre 
Líder Antonio Palocci, eu queria apenas dizer a S.Exa. 
o seguinte: nós defendemos em todos os instantes 
aqui nesta votação a extinção da CPMF. Portanto, a 
extinção da CPMF não significa um não-aporte de re-
cursos para a Saúde. 
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O Governo certamente, se isso viesse a aconte-
cer, teria que encontrar outra fonte – e nós sabemos 
que existe. Mas eu quero ainda, até por respeito aos 
Deputados Antonio Palocci e Miro Teixeira, que tive-
ram essa preocupação e muito boa-fé, reforçar isto, 
lembrar que na PEC enviada pelo Governo, no § 2º 
do art. 95, está escrito: 

“Até a data referida no caput deste artigo, 
a alíquota da contribuição de que trata o art. 
84 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias será de trinta e oito centésimos 
por cento”.

E aí entra: 

“Facultado ao Poder Executivo reduzi-la 
ou restabelecê-la total – portanto, a zero – ou 
parcialmente”. 

Aliás, quem imaginou dessa forma foi o Presidente 
Lula da Silva, que é quem assina esta PEC.

Penso que o Presidente da República, conscien-
te de suas responsabilidades, não iria querer retirar 
todos os recursos da Saúde se eventualmente não 
fosse aprovada a PEC.

Faço essa explicação apenas em respeito a todos 
os que aqui estão e agradeço por terem chamado a 
atenção, mas estamos conscientes do que fizemos.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos terminar com a discussão, porque não tem forma 
de retirar, o Regimento não permite. Então não adianta 
questionar se vai ou não retirar. Temos de votar, porque 
é emenda de texto, e não se pode fazer a retirada. Não 
vamos ficar nessa dúvida. 

Essa é a minha ponderação, Sr. Presidente. Va-
mos votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Leonardo Vilela, que falará a favor da matéria.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, gostaria de dizer, por ser o último orador 
a usar da tribuna para encaminhar as votações desta 
noite, que hoje é um dia triste para esta Casa, é um 
dia triste para a sociedade brasileira.

Esta Casa aprovou a CPMF, aprovou o aumento 
de carga tributária para os brasileiros, e nós, do PSDB, 
da Oposição, estamos aqui em uma vigília cívica, em 
uma cruzada cívica contra o aumento de impostos para 
a população brasileira.

E gostaria de alertar os Parlamentares para o fato 
de que nós temos uma última chance de fazer com que 
haja uma brecha, para que haja uma redução nessa 
alíquota da CPMF.

Esse destaque apresentado pelo PSDB vem no sen-
tido de permitir que, por meio de uma medida provisória, 
a alíquota da CPMF seja zerada e, portanto, a CPMF seja 
extinta. E não venham me dizer que se a CPMF tiver a sua 
alíquota zerada a Saúde será prejudicada. Por quê? Dos 
60 bilhões de reais a mais que o Governo vai arrecadar 
este ano, nada impede que sejam destinados à Saúde. 
Porque hoje, dos 36 bilhões de reais que a CPMF arreca-
da ou vai arrecadar em 2007, apenas 40% estão sendo 
aplicados na Saúde.

Portanto, o excesso de arrecadação de 60 bilhões 
de reais que o Governo tem este ano, em relação ao ano 
anterior, não impede – nada impede, nenhum dispositivo 
constitucional impede – que esse excesso de arrecadação 
seja aplicado na Saúde.

Causa espécie, Deputado Rafael Guerra, ver alguns 
Deputados aqui muito preocupados com uma possível re-
dução de recursos para a Saúde, com a não prorrogação 
da CPMF, mas que não movem uma palha para regula-
mentar, para votar a Emenda nº 29, que vem como mais 
uma promessa do Governo, que vem como mais uma 
promessa da base governista: empurrando com a barriga, 
protelando, como estão protelando a PEC do voto secreto, 
a PEC da Defensoria Pública, como protelaram, até onde 
puderam, a PEC do 1% do FPM.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, lutamos até 
o último momento, até às 2h da madrugada contra esse 
imposto nefasto para o povo brasileiro, nefasto para os 
mais pobres, que podem não ter movimentação bancária, 
podem não ter o desconto direto da CPMF da sua conta 
bancária, mas pagam a CPMF embutida nos alimentos, 
no material de construção, no vestuário, no lazer. Pagam 
CPMF em tudo que consomem, em tudo que usam. Esse 
imposto é perverso, porque para essa população de baixa 
ele representa muita coisa. Se a CPMF fosse extinta hoje, 
não tenho dúvida de que reduziria – e muito – o custo de 
vida, principalmente das classes D e E. 

Nós, da Oposição, temos a convicção de que agimos 
com a nossa consciência, com dignidade, observando 
todas as regras regimentais. Usamos tudo que podíamos 
para que esta Casa tivesse sensibilidade e se aproximasse 
do sentimento geral da população brasileira. Infelizmente, 
parece-nos que essa não é a impressão da maioria do 
Plenário. Volto a repetir: temos uma última chance. Temos 
a chance de abrir uma brecha para que a CPMF possa 
ser reduzida. Melhor, possa ser zerada. Espero que a 
Câmara faça isso e não deixe para o Senado mais uma 
vez corrigir eventuais erros da nossa Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O voto é “não” à CPMF, não ao aumento de im-
postos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
à orientação de bancadas.

Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, quero tranqüilizar e esclarecer aqueles 
que aqui encaminharam discursos dizendo que a verba 
para a saúde iria diminuir. Neste momento, quero tam-
bém elogiar a postura do Relator, que não entrou nesse 
processo demagógico quando relatou essa PEC.

Gostaria que todos ouvissem o que vou ler – e 
são palavras do Deputado Antonio Palocci, constantes 
da página 399 do seu relatório:

“Sabemos que, após a Emenda nº 29, de 
13 de setembro de 2000, o volume de recur-
sos destinados à Saúde independe da fonte, 
pois o comando constitucional determina sua 
vinculação com a variação do PIB nominal, de 
sorte que não faz mais sentido imaginar que 
destinações paralelas de recursos da CPMF 
acarretem conseqüências na disponibilidade 
de recursos da Saúde.”

Como tal, está encerrada essa discussão, essa 
farsa, nessa demagogia, que pode diminuir o recurso 
para a saúde ao retirarmos esse percentual de 0,20%, 
conforme o destaque apresentado pelo PSDB.

O nosso voto acompanha o PSDB: “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PMDB?
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Temos que au-
mentar o dinheiro, e não diminuir, Deputado Caiado. 
Eu concordo com o senhor...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Perondi, a orientação do PMDB?

O SR. DARCÍSIO PERONDI – O PMDB tem uma 
posição clara com relação à CPMF. Mas tem também 
claro que a votação mais importante para a Saúde no 
Brasil é a regulamentação, o que esta Casa terá que 
votar, acima de qualquer partido.

O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-

to bem.
Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB entende claramente que os recursos 
para a Saúde não virão da CPMF e que, se vierem, se-
rão muito poucos, muito aquém da real necessidade. 

É preciso, sim, fazer a regulamentação da Emenda 
nº 29, até para que todos os entes federados aportem 
recursos, em conformidade com essa emenda.

Portanto, o nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Progres-
sista orienta a bancada a votar “sim”, mantendo o texto e 
elogiando o relatório do Deputado Antonio Palocci.

Faço também uma referência aos componentes 
da bancada do Partido Progressista que estiveram 
presentes, 100%, do início ao fim da votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico a au-
sência do Líder Luciano Castro, que teve uma virose e 
não pôde estar aqui presente. Mas S.Exa. sempre acom-
panha as votações por telefone, está sempre presente 
com a sua bancada, apesar de estar adoentado.

Parabenizo também a bancada do Partido da 
República, que se manteve fiel, em especial os 2 as-
sessores de Plenário, Valéria e Garighan, que sempre 
se mantêm atuantes aqui conosco.

Mantemos o voto favorável, com a certeza de que 
estamos fazendo o bem para a Saúde no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB?

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
decendo a todos os companheiros a paciência com os 
longos discursos feitos por mim nesses encaminha-
mentos, oriento o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL com-
bateu o bom combate neste plenário. Não foi o melhor, 
pois temos de mobilizar a sociedade; por esse motivo, 
muitas boas causas são perdidas. Terminamos nossa 
jornada e guardamos a convicção de que simplesmente 
prorrogar a DRU e a CPMF, como fez rigorosamente o 
Governo Fernando Henrique Cardoso, não é o melhor 
caminho para a sociedade e para o Brasil.

Nosso voto é “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradecen-
do aos nossos companheiros de bancada, o PV vota 
“sim”.

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 Chinaglia) – Como 
vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também agrade-
cemos aos companheiros de bancada e aos partidos 
aliados a resistência.

O PT vota “sim”.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas. 
(Pausa.)

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, abra 
a votação e, depois, conceda a palavra ao Deputado 
para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – S.Exa. 
pediu a palavra antes da votação; alertou a Presidência 
que iria falar antes da votação. Se o Deputado Onyx 
Lorenzoni concordar, eu farei um apelo para abrirmos 
a votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, pode abrir 
o painel e dar a palavra depois. É praxe na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dei-
xa eu esclarecer ao Plenário. O Líder, quando pede a 
palavra, tem o direito de usá-la a qualquer tempo. Ele 
pediu antes da votação. É dever da Mesa conceder. 
Posso fazer um apelo ao Líder, mas evidentemente não 
posso constrangê-lo. Quero perguntar ao Líder Onyx 
Lorenzoni se seria possível abrir o painel. (Pausa.)

Tem S.Exa. a palavra.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro 
quero agradecer a V.Exa. a forma correta... (Apupos.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 
favor, vamos ouvir o Líder Onyx.

O SR. ONYX LORENZONI – Essa fala também 
é uma forma de homenagear o Deputado José Men-
donça, a bancada do Democratas.

Enquanto havia uma série de manifestações 
antidemocráticas, eu lia a Bíblia e encontrei no Antigo 
Testamento algo apropriado.

O Salmo 75 está aqui aberto, na frente do Depu-
tado Itagiba. Diz o seguinte, no 74:21: 

“Não fique envergonhado ou oprimido; 
lembra-te de como o ímpio te afronta todos 
os dias. 

Não te esqueças da gritaria dos teus ad-
versários, do sempre crescente tumulto dos 
teus inimigos”.

E no Salmo 75 diz o seguinte: 

“Abaterei as forças dos ímpios, mas a 
força dos justos será exaltada”.

(Apupos no plenário.)
Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 

alguns minutos, alguém falou em coleguismo, porque a 
sessão iria longe e nós nos utilizávamos daquilo que o 
Regimento nos permite. Será que não foi uma violência 
acabar com as emendas que davam suporte às aglutina-
tivas, com as quais a minoria de oposição queria poder 
discutir? Foi uma violência, é evidente que sim.

Amanhã é outro dia. O mundo tem movimento de 
translação e movimento de rotação. Quem hoje está 
no poder sabe que vai ter o dia de ser oposição – e de 
também ser minoria –, porque isso é da natureza do 
processo democrático. É essa alternância que quere-
mos no Brasil. Cabe à Minoria da Câmara dos Depu-
tados, aos democratas, lutar até o último minuto. 

Lembro-me de Churchill, que dizia: “Nunca de-
sista. Se em algum momento você pensar em desistir, 
repense em nunca desistir”. Graças a essa perseveran-
ça, a Inglaterra sobreviveu a um período terrível. 

O Brasil vive um momento terrível. Temos um 
Governo que não ajuda a produzir, que não ajuda a 
gerar emprego e que extrai da sociedade sua energia 
por meio de impostos. Quando há a chance de acabar 
com uma contribuição provisória, de 11 anos, que não 
tem mais nenhuma razão para existir, a bordo de uma 
Maioria constituída por métodos poucos republicanos, 
para dizer o mínimo, o Governo mantém, por mais 4 
anos, uma sangria desnecessária e absolutamente 
inadequada em relação à vida das pessoas.

Posso ouvir quantas vaias tiver que ouvir aqui, 
posso ouvir quantos apupos tiver que ouvir aqui (apu-
pos), mas quero lembrar a todos que a sociedade está 
vigilante, assistindo a tudo pela TV Câmara, pela Rá-
dio Câmara e por outros veículos de comunicação do 
Brasil. No Maracanã houve uma vaia não de apenas 
500 pessoas, mas de milhares. Essa vaia ecoa doloro-
samente na consciência de quem hoje mete a mão no 
bolso das pessoas no Brasil. A vaia do Maracanã ao 
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Lula dói na consciência de quem faz de conta que ela 
não existiu. (Apupos.) A vaia do Maracanã pesa sobre 
cada um dos senhores e das senhoras quando em casa 
se olham no espelho, e vão refletir consigo mesmos 
se não chegará o dia de ouvir as vaias do eleitor bra-
sileiro, que está cansado de pagar impostos.

É por eles – Deputados José Carlos Aleluia, Ayrton 
Xerez, Matteo Chiarelli, Ronaldo Caiado e toda a banca-
da do Democratas – que travamos aqui o bom combate 
democrático, sem recuos, sem nenhuma tergiversação, 
sem temer o enfrentamento, porque esse é o nosso dever. 
Fomos eleitos para cumprir esse papel. Faremos tudo 
o que pudermos fazer, já que essa batalha vai chegar 
ao final, a batalha do segundo turno. Nas medidas pro-
visórias, vamos manter a mesma obstinação, porque lá 
no Senado Federal a história será diferente.

Quem está em casa assistindo à sessão mande e-
mail, telefone, envie carta para o Senador, porque lá te-
remos a chance de, em vez das vaias do Plenário, contar 
com os aplausos da sociedade, dizendo adeus à CPMF. 
(Apupos.)

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. (Apupos.)

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, 
eu não poderia deixar terminar uma noite dessas sem 
agradecer à bancada. Não poderia de forma nenhuma. 
E foi a grande vitoriosa desta noite. Ganhou a banca-
da. Ganhou o Brasil. As provocações foram transfor-
madas em estímulo, porque também fomos eleitos. O 
mundo dá voltas, e o povo quis que o representante 
dele chegasse ao poder.

Sr. Presidente, em nome da vontade do povo, 
a Liderança do Governo agradece aos amigos que 
defenderam responsavelmente a CPMF e vota cons-
cientemente “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 visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 

me dirigir ao Plenário, porque, em todas as iniciativas, 
fossem elas de obstrução ou até mesmo quando se votou 
aqui em globo os destaques individuais, a responsabili-
dade foi naturalmente de quem teve a iniciativa. A Mesa 
agiu rigorosamente de acordo com o Regimento.

Portanto, quero cumprimentar todos os Líderes 
e todos os que usaram da palavra nesta noite, porque 

numa matéria tão disputada como esta poucos foram 
aqueles que ultrapassaram o tempo – ainda assim, 
muito pouco. Acho que isso se deve ao respeito mútuo, 
coletivo. Parabenizo, portanto, todas as Sras. e os Srs. 
Deputados por essa disputa democrática, legítima e, ao 
mesmo tempo, com alguma verve, às vezes com alguma 
provocação consciente, mas sempre no limite do respeito 
mútuo. Quero cumprimentar a Casa, portanto.

O resultado, qualquer que seja, sempre é de-
mocrático.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, saúdo o Relator, 
Deputado Antonio Palocci, que soube, com sua habilida-
de, negociar, conciliar. Cumprimento o Líder José Múcio 
Monteiro, que conduziu, com maestria, toda essa diver-
gência havida aqui neste último período de votação. Pa-
rabenizo todos os líderes partidários da base do Governo 
e da Oposição; e, especialmente, os Srs. Parlamentares, 
que, de forma ordenada, disciplinada, compareceram, 
sempre que convocados, para expressar a sua opinião, 
o seu voto, e, com coragem, ajudaram o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Infor-
mo que está havendo uma pane no plenário. O siste-
ma está ruim.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
se todos quiserem votar ao mesmo tempo, não con-
seguirão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor. Talvez esteja havendo congestio-
namento. Peço ajuda aos técnicos. Vamos ter paciên-
cia. Todos vão ter chance de 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, enquanto des-
congestiona o sistema eletrônico da Câmara dos Depu-
tados, quero informar que a reclamação que advém dos 
Deputados é que há mais de 80 pontos com problemas nas 
votações. Isso tem acontecido em muitos dias. É necessário 
que os técnicos façam um rastreamento geral, porque os 
problema estão aumentando nos pontos de votação.

E quero aproveitar a oportunidade para agra-
decer a bancada do meu partido, o PTB, que esteve 
firme e rente desde o início da votação até o presen-
te momento. E parabenizar V.Exa. pela condução dos 
trabalhos, que até agora foi de absoluto respeito ao 
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Regimento Interno. O trabalho que V.Exa. realizou foi 
muito importante para todos nós. E a bancada do meu 
partido contribuiu com esta votação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Srs. 

Deputados, não adianta acenar a mão para a Mesa, 
porque não tem como resolver este problema daqui. 
Então, vamos ver onde está funcionando. Peço paci-
ência. Não tenho como resolver. Lamento.

De qualquer maneira, recolho a sugestão que o 
Deputado Jovair Arantes acabou de fazer. Determino 
aos técnicos que façam uma revisão geral no sistema 
eletrônico para ver qual o grau de problema.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nú-
mero de postos desativados é impressionante: mais 
da metade da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
está melhorando, segundo a sinalização, deste lado 
do plenário.

A Presidência informa que amanhã, quer dizer, 
hoje, quinta-feira, haverá sessão apenas de debates 
na parte da tarde.

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, que-
ro registrar os meus cumprimentos a V.Exa. pela condu-
ção dos trabalhos de uma sessão obviamente tensa, pela 
dimensão do tema que estávamos debatendo, e refutar 
ilações recentemente ouvidas de que tenha havido qual-
quer tipo de violação dos princípios regimentais quando se 
julgou a questão dos destaques simples. É absolutamente 
regimental. Acho que a Mesa se conduziu rigorosamente 
dentro do Regimento. Ao possibilitar o voto em globo dos 
destaques simples, evidentemente, rejeitou-se a possibi-
lidade da votação das chamadas emendas aglutinativas. 
Elas perderam a base para que pudessem ser votadas.

Portanto, quero saudar V.Exa., a assessoria e to-
dos os membros da Mesa, porque, não fosse a conduta 
calibrada neste momento de tensão, seguramente as 
votações teriam demorado muito mais. 

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Ar-
lindo Chinaglia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia recolher os votos. A votação é nominal, portan-
to o voto pode ser declarado. Não se trata de votação 
secreta. Já tem precedente. 

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 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 4 
painéis desta mesa estão todos quebrados. Já tentei 
votar na Liderança do PMDB, na Liderança do PT, e 
nenhuma funciona. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Miro Teixeira informa que na sua fileira estão 
votando. Peço que cada um se oriente. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
quero pedir calma porque todos vão votar para que a 
última votação seja a mais tranqüila possível.

Sr. Presidente, neste instante, quero agradecer 
ao Plenário de um modo geral, sobretudo porque se 
tratou aqui de um debate em que se mostrou a impor-
tância da CPMF para o equilíbrio fiscal do Brasil, para 
projetos importantes como o Fome Zero, para a saúde 
e para a Previdência Social. 

É muito fácil dizer que outra fonte cobriria. Arranjar 
outros 40 bilhões de reais é muito mais difícil do que 
arranjar 20 bilhões de reais. 

Por isso, digo que foi um debate sadio, em que 
todos tiveram a oportunidade de se manifestar. 

Sr. Presidente, quero dizer ainda o seguinte: V.Exa. 
tem sido o Presidente à altura deste momento. Sobre-
tudo nós, que temos a responsabilidade da presidên-
cia, temos que zelar pelas votações. V.Exa. tem sido 
duro às vezes, forte, altivo, correto, mas é um homem 
sensível. V.Exa. acaba de me informar que atendeu ao 
nosso apelo para que pela manhã não haja registro 
de painel e para que a sessão da tarde, às 14 h, seja 
de debates e trabalhos de Comissões. 

Mais uma vez, V.Exa. mostra que está à altura deste 
momento que vivemos porque reconhece o esforço de 
todos. Não é em benefício de um ou outro. É em benefí-
cio da Casa, que novamente demonstra sua maturidade 
numa matéria tão importante quanto esta. 

Portanto, agradeço a V.Exa. a maneira correta 
com que dirige esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço a V.Exa. as palavras.

O que está ocorrendo? Parece que, ao diminuir 
o volume de votação, o sistema se recuperou. 

De qualquer forma, é preciso analisar o siste-
ma. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
perdeu uma boa oportunidade de fazer um entendimento 
nacional numa compensação da CPMF com a contribui-
ção previdenciária patronal. É inevitável que se faça isso 
na simplificação e no aperfeiçoamento do sistema.

A Câmara dos Deputados também perdeu uma 
oportunidade de se firmar. Aprova 40 bilhões de reais 
para o Governo, que não respeita esta Casa. As notícias 
nos jornais são difamatórias. Uma mixaria de emendas 
foi paga. 

Isso é ridículo para o Parlamento brasileiro, neste 
momento em que aprova 40 bilhões de reais. 

O Governo tem em caixa 240 bilhões de reais. 
São 160 bilhões de dólares de reserva monetária. Pa-
radoxalmente, não se tem dinheiro para a Saúde. A 
alegação é que tem de aprovar a CPMF. Mas já existe 
a CPMF. Por que não tem dinheiro para a Saúde?

Vi uma votação no Senado. Estou aqui há 16 anos 
e 9 meses. Não existe votação ao acaso no Senado 
Federal. A Secretaria Especial de Ações de Longo 
Prazo – SEALOPRA não foi aprovada porque o Pre-
sidente Lula se encheu com o Mangabeira Unger. Ele 
começou a mexer no IPEA, em várias instâncias do 
Governo, e o Presidente Lula autorizou que votassem 
contra a medida provisória. 

Aqui pagamos a conta. Criamos encargos e des-
pesa. 

Eu não porque estou na Oposição. Mas a maioria 
dos Parlamentares tem votado assim.

Sr. Presidente, o contribuinte brasileiro está en-
tristecido. O contribuinte também é chamado de S.Exa., 
o eleitor brasileiro, e não vai esquecer esta votação 
de hoje.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB acompanhou o Governo em todas as votações 
e agora quer o compromisso de todos os Líderes, es-
tabelecido no Colégio de Líderes, de na semana que 
vem, assim que estiver concluído o segundo turno, 
votarmos a regulamentação da Emenda Constitucio-
nal nº 29, de 2000.

Deputado Luiz Carlos Hauly, tem, sim, muito di-
nheiro. A arrecadação tem sido extraordinária. Só que 
nos últimos 4 anos o Governo Lula tem aumentado 
os gastos sociais, que começaram no Governo que 
eu apoiei, o Governo FHC. O Governo aumentou o 
salário mínimo substancialmente, os aposentados, o 
Bolsa Família em 7 vezes. O PIB dos gastos da Saúde 

caiu de 1.9 para 1.8 e a receita corrente bruta do País 
aumentou o PIB de 18% para 25%, 

Portanto, esse é o compromisso que esta Casa 
tem, em função da crise na Saúde, que é verdadeira. 
Não adianta remendos. 

A posição do Ministro José Gomes Temporão tem 
sido corajosa. S.Exa. tem admitido a crise. Poucos Minis-
tros admitiram a crise da Saúde. Que eu me lembre, ape-
nas o Ministro José Serra e agora o Ministro Temporão.

Tenho confiança no Presidente Lula, que já admite 
essa necessidade. Esta Casa está dando a CPMF e o 
Presidente Lula vai ver que agora é a vez da Saúde. 

Por que a vez da Saúde? Porque a crise é verda-
deira, e o maior tesouro que existe é a vida de todos 
os brasileiros.

Por último, temos plena confiança na história do 
Presidente Arlindo Chinaglia, que colocará em pauta, 
na primeira quinzena de outubro, a regulamentação 
da matéria. 

Estamos dispostos a negociar e o Governo deve 
trazer a contraproposta.

Confiamos em V.Exa., Presidente Arlindo China-
glia, e no Presidente Lula.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
esclarecer que estabeleci, na condição de candidato 
à Presidência da Câmara dos Deputados, que colo-
caria a matéria em votação. Não o fiz nesse período 
exatamente para dar oportunidade às articulações na 
Câmara e também junto ao Governo. Mas vamos pau-
tá-la brevemente

Quero dizer que a Câmara se antecipou ao Exe-
cutivo no tema.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

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, quero 
registrar a iniciativa V.Exa. de tentativa de entendimen-
to. Participamos de várias reuniões. O Líder Antonio 
Carlos Pannunzio é testemunha disso. Lamentavel-
mente, não houve acordo. Mas foi bom porque, mes-
mo sem ele, encerramos a votação bastante antes do 
que prevíamos.

O SR. ODÍLIO BALBINOTTI – Sr. Presidente 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ODÍLIO BALBINOTTI (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
meu voto é “sim”. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
registrado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
sultado da votação.

VOTARAM

SIM:    340
NÃO:    100
ABSTENÇÃO:   2 
TOTAL:    442

MANTIDA A EXPRESSÃO: “MANTIDA A PAR-
CELA DE DESTINAÇÃO DE QUE TRATA O INCISO I 

DO § 2º DO REFERIDO ART. 84 E REDUZIDAS, NA 
PROPORÇÃO DAS PARCELAS PREVISTAS NOS 
INCISOS II E III DO MESMO DISPOSITIVO, AS RES-
PECTIVAS DESTINAÇÕES”.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 558/2006 – DVS Nº 8 – EXPRES-
SÃO: “MANTIDA A PARCELA DE DESTINAÇÃO...” 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 27-9-07 02:14
Encerramento da votação: 27-9-07 02:29
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 
prejudicado o requerimento de destaque no seguinte 
teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, II, § 

2º do Regimento Interno, destaque para vota-
ção em separado da emenda 28 apresentada 
à PEC 50/07, apensada à PEC 558/06, com 
objetivo de incluí-la no texto do Substitutivo 
apresentado pelo relator.

Sala das Sessões, em 19 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A res-
peito do último destaque, o texto da Emenda nº 28 não 
excepciona a presente prorrogação da CPMF e, ao entrar 
em vigor na mesma data dessa, acaba por vedá-la. 

Isso é o oposto do texto aprovado, o qual prorro-
ga a CPMF. Teríamos, assim, se aprovada a Emenda 
nº 28, 2 textos contrários, com o agravante de que os 
direitos fundamentais do art. 5º da Constituição Federal 
prevalecem sobre as regras da CPMF, o que impediria 
a cobrança desta.

Assim, está prejudicado o destaque.
A matéria retorna à Comissão Especial para ela-

borar a redação para o segundo turno. 

V – 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.:

PARÁ

Vic Pires Franco DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Leandro Sampaio PPS 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso: 1
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DISTRITO FEDERAL

Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Tatico PTB 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá: 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Nilson Pinto PSDB 
Total de Pará: 4

ACRE

Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

José Airton Cirilo PT 
Manoel Salviano PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Rodrigues PSDB 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Total de Pernambuco: 4

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Trindade PR 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Narcio Rodrigues PSDB 
Total de Minas Gerais: 3
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ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Clodovil Hernandes PR 
Dr. Pinotti DEM 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Mentor PT 
Paulo Maluf PP 
Silvinho Peccioli DEM 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano DEM 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Giacobo PR 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Claudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Otávio Germano PP 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, quinta-feira, 
dia 27, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA DEBATES 
E TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

1. PROJETO COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).

PROJETO DE LEI:

Nº 2.105/07 (Poder Executivo) – Institui o Regime 
de Tributação Unificada – RTU na importação, por via 
terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai.
SOBRESTA A PAUTA EM: 10-11-07(46º dia)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 87/2007 (Paes Landim) – Dá nova redação ao in-
ciso XI, art. 32 do Regimento Interno, com o objetivo 
de cirar a Comissão de Defesa Nacional.
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 72/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
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de Jardim Angicos/RN – ACCCJA/RN a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Jardim 
de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 76/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Baía 
Formosa, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 78/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Camaragibana de Radiodifusão a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Passo do Camaragibe, Estado de Alagoas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 80/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Beneficente, Cultural e Comunitária 
do São Gabriel a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Uberlândia, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 84/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Santa Amélia a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Amélia, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 86/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação para o Desenvolvimento Comunitário 
de Mamanguape – ADECOM – a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Mamanguape, 
Estado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 88/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Integração a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ipatinga, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 90/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à TV Cataratas Ltda para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 109/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Amigos de Ibitiura de Minas a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Ibitiura de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 117/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Empresa Jornalística 
Noroeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Santa Rosa, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 130/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à PICCININI & LUCCA LTDA para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Roca Sales, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 145/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Porto 
Alegre do Tocantins – TO a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Porto Alegre do 
Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 148/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza o Governo do Estado de Mato Grosso a executar 
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serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, por intermédio da Assembléia 
Legislativa Estadual.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 150/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Chico Florentino para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no município 
de Juazeiro, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 151/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Bananalense de Radiodifusão Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Bananal, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 162/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Videira Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Videira, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 168/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Amigos de Entre 
Rios do Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Entre Rios do Oeste, Es-
tado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 170/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Candelária FM Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município Novo Horizonte do Oeste 
, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 171/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Artística do Jardim Ita-
quá a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 175/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Águas Frias a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Águas Frias, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 195/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Venâncio Aires 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Venâncio Aires, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 197/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Mar Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Santos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 210/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Jardim Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Onda Verde, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 212/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RADIOFÔNICA.COM MARKETING 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Santo Augusto, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 215/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Ciríaco, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07
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Nº 216/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Mídia Comunitária de Caieiras 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Caieiras, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 217/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Comercial de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Maranguape, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 219/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Alternativa de Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Central de Minas, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 224/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de 
Içara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no município de Içara, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 225/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura do Itaenga a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lagoa do Itaenga, Esta-
do de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 227/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Rio Pardo de Minas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Rio Pardo 
de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 230/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Mantenópolis – ACOMANT a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Mantenópolis, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 231/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Organização para a Cidadania e Desenvolvimento de 
Umarizal – Terezinha de Souza Fonseca – OCIDESF a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 232/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Candelária FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Alto Paraíso, Estado 
de Rondônia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 235/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 
de Vereda do Brejo Angelim a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Gameleiras, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 236/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Cidade Doçura a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 238/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Putinga, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07
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Nº 239/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato constante 
do Decreto de 06 de março de 2007, que retifica o art. 
1º do Decreto nº 98.922, de 2 de fevereiro de 1990, 
que outorgou concessão ao Sistema Norte de Rádio 
e Televisão Ltda. para explorar, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para 
estabelecer o prazo de vigência da concessão em quin-
ze anos, contados a partir de 8 de maio de 1992.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 242/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural e Comunitária Cohab 
Nova Carolina S.O.S. Vida Nova de Carolina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carolina, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3[ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 243/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Ibaté a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ibaté, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 244/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Coração de Jesus Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Quilombo, Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 245/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Camargo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Camargo, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 246/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Mara 
Rosa (ADICOMAR) a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária no município de Mara Rosa, Es-
tado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 247/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Amigos da Co-
municação de Viçosa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Viçosa, Estado 
de Alagoas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 248/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Progresso de Derrubadas a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Derrubadas, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 250/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Rádio Cultura Comunitária FM de São 
Miguel do Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São Miguel do Oeste, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 252/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Skala a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paranavaí, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 259/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a União dos Moradores da COHEB Sacavém 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Luís, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 264/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Capanema Ltda para 
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explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Capanema, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 265/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Rádio Comunitária de Central 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Central, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 270/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Flores Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Vila Flores, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 280/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Notícias de America-
na Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Americana, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 284/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio FM do Porto 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Porto União, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 286/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Lontrense FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Salto do Lontra, Esta-
do do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 287/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Moradores do Tabuleiro a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Matinhos, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 288/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Momento FM LTDA para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Xanxerê , Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 291/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Sociedade Pedritense 
de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Dom Pedrito, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 292/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Simpatia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no município de Chapada, Estado do Rio Gran-
de do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

PROJETO DE LEI

Nº 4124/1998 (Paulo Rocha) – Acrescenta inciso ao 
art. 181 da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Bra-
sileiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 2.122/1999 (Senado Federal – Gerson Camata) 
– Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a 
incluir na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, 
Fluviais e Lacustres, o Porto de Regência, no Estado 
do Espírito Santo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 5.741/2001 (Ana Corso) – Dispõe sobre a criação 
dos Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade 
Materna nos Estados e Municípios e dá outras provi-
dências. E seus apensados. 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 1.372/2003 (Max Rosenmann) – Cria os Conse-
lhos Federal e Regionais de Zootecnia e dá outras 
providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07
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Nº 1.907/2003 (Rubens Otoni) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de publicação de mensagens educativas 
sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em 
cadernos e livros escolares
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 2.055/2003 (Giacobo) – Estabelece o prazo de 
cinco dias para apreciação e pronunciamento, por 
Junta Comercial, do pedido de registro de pequena 
ou microempresa.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 3.059/2004 (Senado Federal – Jefferson Peres) 
– Altera a Lei nº 3.419, de 5 de julho de 1958, e deter-
mina outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 3.129/2004 (Eduardo Valverde) – Altera o Artigo 
6 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras 
providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 3.607/2004 (Zequinha Marinho) – Inclui na relação 
descritiva do Sistema Rodoviário Federal, integrante 
do anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que “aprova o Plano Nacional de Viação”, a ligação ro-
doviária entre Redenção / PA e Marabá / PA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 5.222/2005 (Anselmo) – Acrescenta o inciso VIII 
ao art. 14 da Lei nº 9.985, de junho de 2000.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 5.973/2005 (Senado Federal – Magno Malta) – Al-
tera o inciso IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para definir 
como causa interruptiva da prescrição a publicação da 
sentença ou acórdão condenatório recorrível.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 5.994/2005 (Senado Federal – Lúcia Vânia) – Ins-
titui o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 6.099/2005 (Vander Loubet) – Inclui no Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 6.339/2005 (Marcelo Ortiz) – Dá nova redação ao 
art. 238 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 6.417/2005 (Senado Federal – Tião Viana) – Altera 
a redação do art. 2º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro 
de 1968, para dispor sobre a exigência de aprovação 
em Exame Nacional de Certificação Profissional para 
o exercício da profissão de Médico-Veterinário e dá 
outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 6.463/2005 (Chico Alencar) – Institui o dia 25 de 
janeiro como “Dia Nacional da Bossa Nova”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 6.562/2006 (José Carlos Machado) – Obriga as 
empresas prestadoras de serviços públicos a forne-
cerem a seus usuários certidão de quitação anual de 
débitos.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 6.782/2006 (Cezar Silvestri) – Altera o Art. 143 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e o Art. 274 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
a fim de instituir requisito para investidura no cargo de 
Oficial de Justiça.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 7.203/2006 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
transformação da Fundação Faculdade Federal de Ci-
ências Médicas de Porto Alegre – FFFCMPA em Fun-
dação Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre – FUFCSPA e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 7.507/2006 (Supremo Tribunal Federal) – Cria car-
gos no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 292/2007 (Vieira da Cunha) – Altera a redação 
do art. 197 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
acrescenta os artigos 197-A a 197-G ao mesmo diplo-
ma legal, disciplinando o procedimento do agravo de 
instrumento em execução penal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07
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1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 2.913/2004 (Neucimar Fraga) – Dispõe sobre a 
criação de Universidade Federal na Região Norte do 
Estado do Espírito Santo, no Município de São Mateus 
e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 3.231/2004 (Luis Carlos Heinze) – Dispõe sobre 
direitos de propriedade intelectual e direitos do con-
sumidor relativos a programas de computador, e dis-
ciplina sua comercialização.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 3.790/2004 (Eliseu Padilha) – Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da disciplina 
de Noções de Informática. E seus apensados. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 4.633/2004 (Jamil Murad) – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de prestação de serviços de acondicionamento 
ou embalagem das compras em estabelecimentos co-
merciais denominados supermercados, hipermercados 
ou similares. E seus apensados. 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 4.781/2005 (Max Rosenmann) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a placa do 
veículo de coleção.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 5.637/2005 (Alberto Fraga) – Altera o § 5º do art. 
1º da Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 6.394/2005 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a cons-
trução de infra-estrutura de esgotamento sanitário e de 
coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, 
previamente à implantação de empreendimentos tu-
rísticos situados em áreas ecologicamente sensíveis.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 6.825/2006 (Arnaldo Faria de Sá) – “Altera o pa-
rágrafo 2º do artigo 35, da Lei nº 10.741, de 1º de ou-
tubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
e dá outras providências”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 77/2007 (Edinho Bez) Acrescenta inciso ao art. 3º 
da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de for-
ma a isentar do pagamento de emolumentos cartoriais 
os aposentados e pensionistas que recebam até um 
salário mínimo mensal. (VIDE ITEM 2.1).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 162/2007 (Fábio Souto) – Altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 para incluir a Informática como disci-
plina obrigatória nos currículos do Ensino Médio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 667/2007 (Manoel Junior) – Torna obrigatório o 
ensino de Língua Espanhola nas escolas da rede pú-
blica de ensino e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUN-
TA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS 
A UMAS E CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES.

Nº 4.647/2004 (Senado Federal – Serys Slhessa-
renko) – Altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, de modo a definir critérios para 
a revalidação de diplomas expedidos por universida-
des estrangeiras. 

COM PARECER FAVORÁVEL: PL nº 43.647/2004, 
principal.

COM PARECER CONTRÁRIO: PL nº 7.250/2002, PL 
nº 2.415/2003, PL nº 2.652/2003, PL nº 3.561/2004, PL 
nº 4.620/2004 e PL nº 6.632/2006, apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 3.914/2004 (Pastor Frankembergen) – Acrescenta 
dispositivo ao art. 281 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, que cuida do julgamento da consistência do auto 
de infração. 

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3914/2007, prin-
cipal.

COM PARECER CONTRÁRIO: PL 4303/2004, apen-
sado.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
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(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 1.437/1999 (Luiz Sérgio) – Torna obrigatório que 
as empresas estrangeiras que exerçam atividades liga-
das à indústria petrolífera no Brasil encomendem um 
mínimo de cinqüenta por cento dos bens e serviços 
que utilizem ao mercado nacional.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 5.974/2005 (Senado Federal – Waldeck Orne-
las) – Dispõe sobre incentivos fiscais para projetos 
ambientais.

COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDA-
DE E INJURIDICIDADE: PL 5162/2005, apensado. 
(VIDE ITEM 2.2)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 7.510/2006 (Senado Federal – Luiz Otávio) – 
Acrescenta o inciso XXII ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, para isentar do Imposto de 
Renda das Pessoas Físicas quaisquer rendimentos 
percebidos por maiores de 75 (setenta e cinco) anos 
de idade. E seus apensados. (VIDE ITEM 2.2).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 5.974/2005 (Senado Federal – Waldeck Orne-
las) – Dispõe sobre incentivos fiscais para projetos 
ambientais.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEI-
RA E ORÇAMENTÁRIA: PL 5162/2005, apensado. 
(VIDE ITEM 2.1)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 7.510/2006 (Senado Federal – Luiz Otávio) – 
Acrescenta o inciso XXII ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 

22 de dezembro de 1988, para isentar do Imposto de 
Renda das Pessoas Físicas quaisquer rendimentos 
percebidos por maiores de 75 (setenta e cinco) anos 
de idade.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINAN-
CEIRA E ORÇAMENTÁRIA: PL nº 5.581/2001 E PL 
5.638/2001, apensados. (VIDE ITEM 2.1).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 77/2007 (Edinho Bez) Acrescenta inciso ao art. 3º 
da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de for-
ma a isentar do pagamento de emolumentos cartoriais 
os aposentados e pensionistas que recebam até um 
salário mínimo mensal. (VIDE ITEM 1.2).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1.723/2007 (Flávio Dino) – Dispõe sobre a inter-
pretação, as conseqüências e os efeitos das mudanças 
de filiação partidária.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 1.946/2007 (Laerte Bessa) – Dispõe sobre a obri-
gação da União de reservar para os servidores públi-
cos do sistema de segurança pública da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, no mínimo 5% (cinco por 
cento) das vagas relativas ao ensino público superior 
e aos cursos públicos de pós-graduação e mestrado, 
e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)

Nº 85/2007 (Maurício Rands) – Altera os artigos 50, 
159, 177 e 193 do Regimento Interno, instituindo limi-
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tes para a apreciação de requerimentos de adiamento 
de discussão e votação e de alteração na ordem dos 
trabalhos nas comissões.

ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07

ORADORES SORTEADOS PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE SE-
TEMBRO DE 2007

Dia 27, 5ª-feira

15:00 LUCIANA COSTA (PR – SP)
15:25 CARLOS SANTANA (PT – RJ)

Dia 28, 6ª-feira

10:00 JOÃO MAIA (PR – RN)
10:25 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
10:50 COLBERT MARTINS (PMDB – BA)
11:15 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
11:40 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.901/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “altera a exigibilidade bancária de aplicação em 
crédito rural e destina parte desses recursos para o 
financiamento de lavouras empregadas na produção 
de biodiesel e para o semi-árido do Nordeste”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/05 – do Sr. Carlito Merss 
– que “altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, que “Dispõe sobre inspeção industrial e sa-
nitária dos produtos de origem animal”, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6352/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 824/07 – do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “autoriza a criação de Distritos 
Agropecuários nos Municípios de Porto Grande e 
Amapá, do Estado do Amapá, e dá outras provi-
dências” 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 930/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera a redação do art. 2º da Lei nº 8.174, de 
30 de janeiro de 1991, que dispõe sobre princípios de 
Política Agrícola, estabelecendo atribuições ao Con-
selho Nacional de Política Agrícola – CNPA, tributa-
ção compensatória de produtos agrícolas, amparo ao 
pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos 
estoques públicos”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.771/07 – do Sr. Beto Faro 
– que “dá nova redação ao §1º, do art. 4º, da Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que 
“acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, 
de 21 de junho de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, 8.177, de 1º de março de 1991, 
e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras pro-
vidências””. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.828/07 – do Senado Federal 
– Leonel Pavan – (PLS 199/2005) – que “altera a 
Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, e a Lei 
nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, para dispor 
sobre o início do pagamento do seguro-desemprego 
ao pescador artesanal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.843/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a liberação de ga-
rantias hipotecárias em operações de crédito rural”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.870/07 – do Sr. William 
Woo – que “dispõe sobre a redução de alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS 
incidentes na importação e sobre a receita bruta 
de venda no mercado interno de néctares e sucos 
de frutas”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.895/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para estender às cooperativas e 
às colônias de pescadores artesanais os descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis 
às unidades consumidoras classificadas na Classe 
Rural”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.118/04 – do Sr. Paulo Bauer 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que “Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências.”, a fim de reduzir 
o período aquisitivo de acesso ao seguro desemprego 
para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sa-
zonais”. (Apensados: PL 5332/2005, PL 6271/2005, PL 
6925/2006 e PL 7479/2006) 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.746/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivela – (PLS 19/2003) – que “altera o art. 
198 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 
dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode 
remover individualmente”. (Apensados: PL 6130/2005 
e PL 296/2007) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM COMISSÃO 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

A – Audiência Pública: 
DISCUTIR AS METODOLOGIAS DE CONTAGEM 
POPULACIONAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS (IBGE), NOS MUNI-
CÍPIOS DA AMAZÔNIA.
(Requerimento n.º 226/07 do Deputado Perpétua Al-
meida – CAINDR)
(Requerimento n.º 237/07 do Deputado Rebecca Gar-
cia – CAINDR)
(Requerimento n.º 38/07 do Deputado Zezéu Ribeiro 
– CDU)
Convidados:
SR. EDUARDO PEREIRA NUNES – Presidente do 
IBGE;
SR. ANDERSON JOSÉ DE SOUZA – Presidente da 
Associação Amazonense dos Municípios;
SR. EDIVALDO SILVA – Prefeito do Município de Uru-
curituba 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 231/07 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a proibição da derrubada de 
palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, Piauí, 
Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 891/2007) 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.869/07 – do Sr. Gustavo Fruet 
– que “institui incentivo fiscal, no âmbito do imposto de 
renda, para doações ao Fundo Especial para Calami-
dades Públicas (FUNCAP)”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.911/07 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
e outros – que “autoriza o Poder Executivo a alterar 
a razão social da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco – CODEVASF, nos termos que 
especifica, e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.279/01 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, determinando a obrigatoriedade de instalação 
de telefones públicos nas proximidades de igrejas, as-
sociações beneficentes e casas de recuperação e de 
atendimento a carentes”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda às empresas operadoras de Tele-
fonia Celular, impor aos usuários de telefones celulares 
pré-pagos, limite de tempo para a utilização de créditos 
ativados”. (Apensados: PL 1897/2003, PL 2352/2003, 
PL 3388/2004, PL 4182/2004 e PL 4441/2004) 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos Mar-
tinez – que “”Proíbe as prestadoras dos serviços móvel 
celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço de men-
sagem para a veiculação de propaganda comercial.”” 
(Apensados: PL 2766/2003 e PL 6593/2006) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 – do Sr. Joaquim Fran-
cisco – que “dispõe sobre a responsabilidade técnica pe-
las pesquisas estatísticas, mercadológicas, de opinião 
pública e assemelhadas”. (Apensado: PL 4219/2004 
(Apensado: PL 5655/2005)) 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.055/06 – do Sr. Moreira Fran-
co – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral das Telecomu-
nicações, estabelecendo a obrigatoriedade do regis-
tro do número de série dos aparelhos com as linhas”. 
(Apensados: PL 7237/2006 e PL 117/2007) 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.660/06 – do Sr. Salvador Zim-
baldi e outros – que “prorroga o prazo constante do 
art. 1º da Lei nº 10.577, de 27 de novembro de 2002, 
que prorrogou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.352/07 – do Sr. José Guima-
rães – que “modifica a Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.637/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre oferta, propaganda, publicidade, 

informação e outras práticas correlatas, cujo objeto 
seja a divulgação e a promoção de alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo 
teor nutricional”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.757/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “obriga as rádios e televisões comerciais 
a informar aos ouvintes ou telespectadores dados so-
bre a autoria e interpretação das obras musicais exe-
cutadas em sua programação”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal-
Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que “altera 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor 
sobre a divulgação das campanhas nacionais de va-
cinação pelas emissoras de rádio e televisão”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 – do Sr. Neuton Lima 
– que “modifica a redação da Lei nº 8.389, de 30 de 
dezembro de 1991, que institui o Conselho de Co-
municação Social”. (Apensados: PL 5872/2001 e PL 
6852/2002) 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.055/04 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “cria o Programa Nacional de Coleta, Armazena-
mento, Exame e Transplante de células originárias de 
sangue de cordão umbilical e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 4555/2004 e PL 7216/2006) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.542/06 – da Comissão es-
pecial Mista “Regulamentação da emenda 45” – que 
“regulamenta o inciso IX do art. 114 da Constituição 
Federal, para dispor sobre competências da Justiça do 
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Trabalho referentes à relação de trabalho, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 5-7-07. 
Os Deputados Moreira Mendes e Regis de Oliveira 
apresentaram votos em separado. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 528/07 – do Sr. Humberto Souto 
– que “altera o art. 5º da Lei nº 11.322, de 13 de julho 
de 2006, que “Dispõe sobre a renegociação de dívidas 
oriundas de operações de crédito rural contratadas na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.499/02 – da Comissão de Legis-
lação Participativa – (SUG 74/2002) – que “acrescenta 
dispositivos ao art. 331 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

(Avulso Nº 838) 

PROJETO DE LEI Nº 4.844/05 – do Senado Federal 
– CPI – ONGs – (PLS 9/2003) – que “acrescenta artigo 
ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, para tipificar como crime a apropria-
ção indébita de recursos destinados às entidades que 
indica”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Bruno Araújo, Felipe Maia, Regis de Oli-
veira e Renato Amary, em 3-7-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 10-07-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.824/06 – do Senado Federal 
– Sérgio Cabral – (PLS 173/2004) – que “acrescenta 
o art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento de 
taxas bancárias as contas mantidas em instituições fi-

nanceiras públicas ou privadas por cidadãos que se en-
contrem nas condições que especifica”. (Apensado: PL 
1865/1996 (Apensados: PL 2326/1996, PL 1186/2003, 
PL 2046/2003, PL 2379/2003, PL 3171/2004, PL 
3704/2004 (Apensado: PL 551/2007), PL 4687/2004 
(Apensado: PL 5414/2005) e PL 1616/2007)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
deste, do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, do PL 2326/1996, do PL 1186/2003, 
do PL 2046/2003, do PL 2379/2003, do PL 3171/2004, 
do PL 3704/2004, do PL 4687/2004, do PL 1616/2007, 
do PL 551/2007, do PL 5414/2005 e do PL 1865/1996, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.297/06 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispõe sobre o subsídio de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da 
Comissão de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Carlos Willian, Flávio 
Dino e Regis de Oliveira, em 18-9-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 25-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 7.298/06 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o subsídio do 
Procurador Geral da República, referido no art. 37, XI 
e art. 39, § 4º, c/c o art. 127, § 2º , e art. 128, § 5º, I, 
c, todos da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda, e da Emenda da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Paes Landim, 
Regis de Oliveira e Vicente Arruda, em 18-9-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 25-9-07. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 63/03 – da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 11/2003) 
– que “estabelece prestação de contas pelo Banco 
Central do Brasil perante o Poder Legislativo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro e Vicente Arruda, em 26-6-07. 
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O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 3-7-07. 
Iniciada a discussão, em 26-6-07. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 172/04 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “acrescenta parágrafo ao 
artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, que estabelece, de acordo com o art. 14, §9º da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/07 – do 
Sr. Nelson Bornier – que “altera o artigo 8º da Lei Com-
plementar nº 116, de 31 de julho de 2003”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Geraldo Pudim, 
Maurício Quintella Lessa, Roberto Magalhães e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 19-9-07. 
Os Deputados José Eduardo Cardozo e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Sérgio Barradas 
Carneiro, Antonio Carlos Magalhães Neto e Maurício 
Quintella Lessa, em 19-9-07. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/01 
– do Sr. Dr. Rosinha – que “acrescenta o § 8º ao art. 53 
e altera o § 1º do art. 27 e inciso VIII do art. 29, todos 
da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Ge-
raldo Pudim, Mendes Ribeiro Filho, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 22-5-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-5-07. 
Suspensa a discussão por acordo. Discutiram a matéria 
os Deputados Régis de Oliveira, José Genoíno, Men-
des Ribeiro Filho e Flávio Dino. Mantidas as inscrições 
dos Deputados Fernando Coruja, Zenaldo Coutinho, 
Marcelo Ortiz, Carlos Willian e Bonifácio de Andrada, 
em 29/05/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 425/05 
– do Sr. Fernando de Fabinho e outros – que “altera o 
inciso III do parágrafo único do art. 175 da Constituição 

Federal, proibindo o reajuste de tarifas de serviços pú-
blicos essenciais acima da taxa de inflação”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 23-5-
07. 
Os Deputados Mendes Ribeiro Filho e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputados 
Sérgio Barradas Carneiro e Regis de Oliveira. Mantidas 
as inscrições dos Deputados Valtenir Pereira, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Fernando Coruja, José Edu-
ardo Cardozo, Ciro Gomes, Vicente Arruda e Regis de 
Oliveira, em 11/09/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511/06 
– do Senado Federal – Antônio Carlos Magalhães 
– (PEC 72/2005) – que “altera o art. 62 da Consti-
tuição Federal para disciplinar a edição de medidas 
provisórias”. (Apensados: PEC 560/2002 (Apensa-
dos: PEC 158/2003, PEC 261/2004, PEC 368/2005, 
PEC 400/2005, PEC 420/2005, PEC 431/2005, PEC 
491/2005 e PEC 514/2006), PEC 155/2003 (Apensa-
do: PEC 518/2006), PEC 213/2003 (Apensados: PEC 
305/2004 e PEC 371/2005), PEC 323/2004 (Apensa-
dos: PEC 328/2004, PEC 331/2004 e PEC 532/2006), 
PEC 477/2005, PEC 35/2003, PEC 219/2003, PEC 
264/2004, PEC 322/2004 (Apensados: PEC 336/2004 
e PEC 384/2005), PEC 54/2007 (Apensados: PEC 
111/2007 e PEC 118/2007) e PEC 156/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
158/2003, da PEC 261/2004, da PEC 368/2005, da 
PEC 400/2005, da PEC 420/2005, da PEC 431/2005, 
da PEC 491/2005, da PEC 514/2006, da PEC 518/2006, 
da PEC 305/2004, da PEC 371/2005, da PEC 336/2004, 
da PEC 384/2005, da PEC 328/2004, da PEC 331/2004, 
da PEC 532/2006, da PEC 560/2002, da PEC 35/2003, 
da PEC 155/2003, da PEC 213/2003, da PEC 219/2003, 
da PEC 264/2004, da PEC 322/2004, da PEC 323/2004, 
da PEC 477/2005, da PEC 54/2007, da PEC 111/2007 
e da PEC 118/2007, apensadas. 

Vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho e 
Sérgio Barradas Carneiro, em 12-9-07. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 29 da Constituição Federal, alterando o sis-
tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21-8-07. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Magela, Matteo 
Chiarelli, Antonio Carlos Magalhães Neto, Paulo Maluf 
e Regis de Oliveira, em 21-8-07. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 555/06 
– do Sr. Carlos Mota e outros – que “revoga o art. 4º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”. (Apensa-
do: PEC 152/2007) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 20-
9-07. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 95/07 
– do Sr. Leonardo Picciani – que “acrescenta o art. 
61-A, e o parágrafo único, ao art. 63, da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
9-07. 
Os Deputados Sérgio Barradas Carneiro e José Geno-
íno apresentaram votos em separado em 18-9-07. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 631/98 
– do Sr. Gonzaga Patriota – que “dispõe sobre a rea-
lização de plebiscito para a criação do Estado do Rio 
São Francisco”. (Apensado: PDC 384/2003) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati-
va e, no mérito, pela aprovação do PDC 384/2003, 
apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, Colbert Martins, Nelson Pellegrino, 
Renato Amary e Sérgio Barradas Carneiro, em 
30-8-07. 
Os Deputados Sérgio Barradas Carneiro, Nelson Pel-
legrino e Colbert Martins apresentaram votos em se-
parado. 
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 18-9-07. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 2.838/89 – que “dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que “cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu-
lamentação do exercício da profissão de músico, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Substitutivo do Senado, com su-
bemenda substitutiva. 

(Avulso Nº 942) 

PROJETO DE LEI Nº 810/95 – da Sra. Rita Cama-
ta – que “proibe servir bebidas alcoólicas às pesso-
as que menciona e determina sua comercialização 
com um alerta às mulheres grávidas”. (Apensados: PL 
1.071/1995 e PL 2.814/1997) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, do PL 1071/1995 e do PL 2814/1997, apensados, 
nos termos do substitutivo. 

Vista ao Deputado Pastor Manoel Ferreira, em 21-8-
07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 28-8-07. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Flávio Dino, 
Regis de Oliveira e Vicente Arruda, em 21-8-07. 

PROJETO DE LEI Nº 5.718/01 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “acrescenta § 2º do art. 39 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Nelson Pellegrino e Regis de Oliveira, em 
5-9-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 12-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.541/02 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “acrescenta o art. 153-A ao Código Penal – De-
creto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Itagiba e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 23-8-07. 

(Avulso Nº 656) 

PROJETO DE LEI Nº 1.994/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
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Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 30-5-07. 
Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres 
e Roberto Magalhães. Mantidas as inscrições dos 
Deputados Ciro Gomes, Vicente Arruda, Flávio Dino, 
Zenaldo Coutinho, Ayrton Xerez, Bruno Araújo, Men-
des Ribeiro Filho, Maurício Quintella Lessa e Edmar 
Moreira, em 30/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.923/04 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “introduz artigo 281 A ao Código Penal 
Brasileiro – ( Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 )”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – do Sr. Edson Duar-
te – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado: 
PL 7063/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e do PL 7063/2006, apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.003/05 – do Sr. Fernando Coruja 
– que “proíbe a cobrança de estacionamento pelas ins-
tituições de ensino fundamental, médio e superior”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.385/05 – do Sr. Takayama 
– que “dá nova redação ao inciso II, do art. 12 da Lei 
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os 
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra 
as relações de consumo”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 60/07 – do Sr. Neilton Mulim – que 
“altera a pena do crime de receptação previsto no arti-
go 180 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 7-
8-07. 

PROJETO DE LEI Nº 186/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, acres-
centando inciso VIII em seu art. 1º”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 406/07 – do Senado Federal – Al-
varo Dias – (PLS 2/2005) – que “altera a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para prever a suspensão 
do prazo prescricional até a satisfação da composição 
dos danos pelo réu e o restabelecimento do direito de 
ação em caso de descumprimento”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 

PROJETO DE LEI Nº 869/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao art. 122 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, CódigoPenal”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CUNHA LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/00 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 140/1999) – que “altera a 
redação do § 9º do art. 789 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho, para estender aos Presidentes das Varas do 
Trabalho e aos juízes de direito a faculdade de conce-
der o benefício da justiça gratuita, nas hipóteses que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.641/03 – do Senado Federal 
– Ney Suassuna – que “altera o Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1996, atribuindo privilégio especial 
aos credores por restituição de prêmio de seguro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.971/05 – do Senado Federal 
– Iris de Araújo – (PLS 101/2003) – que “altera o art. 
36 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
para proibir a captação de receitas contendo prescri-
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ções magistrais e oficinais por outros estabelecimentos 
de comércio de medicamentos que não as farmácias e 
vedar a intermediação de outros estabelecimentos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Vital 
do Rêgo Filho, em 26-4-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-5-07. 
Suspensa a discussão por acordo, em 23-5-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.102/05 – do Senado Federal 
– Delcídio Amaral – (PLS 157/2003) – que “altera a Lei 
nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei nº 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural especial e diferenciado 
os agricultores provenientes de assentamentos criados 
em virtude da implementação de empreendimentos de 
utilidade pública e interesse social”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.345/05 – do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 99/2005) – que “dispõe sobre a 
inscrição de nomes no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Regis de Oliveira, Renato Amary e William 
Woo, em 5-7-07. 
Os Deputados Regis de Oliveira e William Woo apre-
sentaram votos em separado em 10-7-07. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera os 
arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 

pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda de redação, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.213/07 – do Poder Executivo – 
que “acresce o art. 543-C à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, estabelecendo o 
procedimento para o julgamento de recursos repetitivos 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Paulo Maluf 
e Regis de Oliveira, em 26-9-07. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Antonio Carlos 
Magalhães Neto e Marcelo Itagiba, em 26-9-07. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 289/99 – do Sr. Marçal Filho 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal”. (Apensados: PL 
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999, PL 
632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL 1163/1999, 
PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL 4730/2001) 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 309/1999, do PL 311/1999, do PL 519/1999, do PL 
563/1999, do PL 632/1999, do PL 911/1999, do PL 
917/1999, do PL 1163/1999, do PL 1311/1999, do PL 
3258/2000 e do PL 4730/2001, apensados. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-5-07. 

PROJETO DE LEI Nº 1.681/99 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “regula o exercício da Profissão de Técnico em 
Imobilização Ortopédica e dá outras Providências” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, das Emendas 
1 a 6 da Comissão de Seguridade Social e Família, 
com subemenda à Emenda 5, da Emenda 1/2005 des-
ta Comissão, com subemenda, das Emendas 2 a 4 ao 
Substitutivo desta Comissão, e pela injuridicidade da 
Emenda 1 ao Substitutivo desta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.413/01 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre o teor máximo de concen-
tração de íon fluoreto, nas águas minerais naturais e 
nas águas purificadas adicionadas de sais, comercia-
lizadas no país”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade 
deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 937/03 – do Sr. Deley – que “al-
tera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevendo 
o seguro de responsabilidade civil por dano ambiental, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Mo-
reira Mendes, em 12-6-07. 
O Deputado Moreira Mendes apresentou voto em se-
parado em 26-6-07. 

PROJETO DE LEI Nº 943/03 – do Sr. Pedro Fernandes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de a frota oficial 
de veículos ser de fabricação nacional, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3554/2004 (Apensado: 
PL 4.077/2004)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade 
deste e do PL 3554/2004, apensado; pela anti-regi-
mentalidade da Emenda 1/2007 apresentada nesta 
Comissão; pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do PL 4077/2004, apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.456/04 – do Sr. Giacobo – que 
“acrescenta parágrafos ao artigo 18 da Lei nº 6.729, 
de 1º de dezembro de 1979, com a redação que lhe 
deu a Lei nº 8.132, de 1990, que “Dispõe sobre a con-
cessão comercial entre produtores e distribuidores de 
veículos automotores de via terrestre””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com subemenda. 
O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 29-8-07. 

PROJETO DE LEI Nº 3.880/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a exposição do Código 
de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos co-
merciais e de prestação de serviços”. (Apensado: PL 
4179/2004) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do PL 
4179/2004, apensado, com substitutivo; e pela incons-
titucionalidade do Substitutivo da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 3.882/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 12 da Lei n° 7.102, de 20 
de junho de 1983, que “dispõe sobre a segurança de 
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para 
a constituição e funcionamento das empresas particu-
lares que exploram serviços de vigilância e de trans-
porte de valores, e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Nelson 
Pellegrino, em 12-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à perícia ad hoc”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William 
Woo, em 4-9-07. 
Os Deputados Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e 
William Woo apresentaram votos em separado. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 

RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12-9-07. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18-9-07. 
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 5.387/05 – do Sr. Michel Temer 
– que “acrescenta § 4º ao art. 515 do Código de Pro-
cesso Civil”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.522/05 – do Sr. André de Paula 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da implemen-
tação de protocolo terapêutico para a prevenção da 
transmissão vertical do HIV”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 6.785/06 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
serviços de registros civis de pessoas naturais comu-
nicar à Receita Federal e à Secretaria de Segurança 
Pública os óbitos registrados”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.635/06 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950”. 
RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. 
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 37/07 – do Sr. André de Paula 
– que “dá nova redação ao art. 198 do Código de Pro-
cesso Civil, para estabelecer a atuação de ofício ou 
por provocação de presidente de Tribunal, nos casos 
de descumprimento judicial dos prazos”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 

PROJETO DE LEI Nº 81/07 – da Sra. Fátima Bezerra 
– que “institui o Dia Nacional de Combate à Homofo-
bia”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 26-9-07. 
Mantidas as inscrições aos Deputados Maurício Rands, 
Flávio Dino, José Eduardo Cardozo e Matteo Chiarelli, 
em 26-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 202/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dá nova redação e acrescenta parágrafos ao 
artigo 424, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
da Emenda apresentada nesta Comissão, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 206/07 – do Sr. Clodovil Her-
nandes – que “autoriza o enteado a adotar o nome de 
família do padrasto”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: Parecer com complentação de voto, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Matteo Chiarelli, em 29-8-07. 
Discutiram a matéria os Deputados Matteo Chiarelli, 
Sérgio Barradas Carneiro, Regis de Oliveira e Nelson 
Pellegrino, em 5-9-07.
Concedido prazo à relatora, nos termos do art. 57, in-
ciso XI do Regimento Interno, em 5-9-07. 

PROJETO DE LEI Nº 672/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 982 da Lei nº 5.869 de 11 
de janeiro de 1973, que institui o Código de Proces-
so Civil”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 28-9-07) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 545/07 – do Sr. Ronaldo Cunha 
Lima – que “acrescenta art. 46-A, à Lei nº 6.515, de 
26 de dezembro de 1977”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.691/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a contagem do prazo prescricional 
na hipótese de protesto extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.778/02 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a transfor-
mação e criação de funções comissionadas no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 12a. 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.194/05 – do Sr. Ronaldo Caiado 
– que “determina que frigoríficos com registro no Ser-
viço de Inspeção Federal (SIF) informem, diariamente, 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to os preços, quantidades e outras características dos 
bovinos adquiridos para abate”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.426/05 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 192/2005) – que “altera o § 3º 
do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor – CDC, para definir 
tamanho mínimo da fonte em contratos de adesão”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.343/06 – do Sr. Tarcísio Zimmer-
mann – que “altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, conhecida como Estatuto do Idoso, para garantir 
a prioridade dos idosos na aquisição de unidades resi-
denciais térreas, nos programas que menciona”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 129/07 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “altera o inciso I do art. 38 da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso, para reservar aos idosos cinco por cento das 
unidades residenciais em programas habitacionais pú-
blicos ou subsidiados com recursos públicos”. 

RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 919/07 – do Poder Executivo 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e ba-
ses da educação nacional e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1549/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.140/07 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “inscreve o nome do General Osório 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado EDSON APARECIDO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.909/07 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativo 
ao Processo de Execução”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 – do Senado Federal 
– Julio Campos – (PLS 80/1996) – que “regulamenta 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, no que diz 
respeito ao Pantanal Mato-Grossense”. (Apensado: 
PL 1714/1999) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.816/99 – do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “insitui o “Dia Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 768/03 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 
( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as ope-
radoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legis-
lação de defesa do consumidor nas listas telefônicas 
de distribuição obrigatória”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüen-
temente, do registro no órgão regulador competente na 
hipótese que especifica”. (Apensado: PL 5869/2005) 
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RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.105/05 – do Senado Federal-
Fátima Cleide – (PLS 283/2004) – que “dispõe sobre 
a criação do Dia Nacional do Teatro para a Infância e 
a Juventude”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.829/06 – do Sr. Mauro Bene-
vides – que “dá nova redação ao inciso VII e sua letra 
“c” do Artigo 29 e acrescenta o parágrafo 3º ao Artigo 
61 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que 
dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.528/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o conflito de interesses no exercí-
cio de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal 
e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou 
emprego”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.648/06 – do Senado Federal-
Flexa Ribeiro – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para prorrogar o 
prazo para a elaboração dos planos diretores munici-
pais”. (Apensado: PL 7399/2006) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 252/07 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para estabelecer a natureza salarial das gorjetas, 
e obrigar o empregador a destiná-las integralmente aos 
garçons e trabalhadores assemelhados que laborem 
no mesmo horário”. (Apensado: PL 560/2007) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.185/07 – do Sr. Deley – que “mo-
difica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004, instituindo 
penalidade ao atleta que violar regras antidoping”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.339/00 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, limitando as tarifas a serem cobradas pelas 
prestadoras do serviço de telefonia fixa pelos serviços 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.309/07 – do Sr. Eliene Lima – 
que “altera o art. 974 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.801/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110, 
caput, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre as normas gerais de ensino nas 
instituições militares estaduais”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/04 – da Sra. Neyde Apa-
recida – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a 
obrigatoriedade da inscrição do vocábulo BRASIL nas 
placas dos veículos registrados no Território Nacional”. 
(Apensado: PL 6333/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.320/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 321/2005) – que “dispõe sobre a transformação 
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas, no 
âmbito do Poder Executivo Federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.723/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera os arts. 54, 55, 115 e 
244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: 
PL 7543/2006) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.148/05 – do Sr. Vander Loubet 
– que “torna obrigatória a presença de profissionais 
salva-vidas em todos os estabelecimentos que explo-
rem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao 
uso do público”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.460/06 – da Sra. Mariângela 
Duarte – que “estabelece a visão monocular como de-
ficiência visual”. (Apensado: PL 7672/2006) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 345/07 – do Senado Federal-
Romeu Tuma – (PLS 372/2005) – que “disciplina o 
funcionamento de empresas de desmontagem de ve-
ículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 
126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 417/07 – do Sr. Flávio Dino – que 
“acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, dispondo sobre a classificação da 
prática de tortura como ato de improbidade adminis-
trativa”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 439/07 – do Sr. Alex Canziani 
– que “denomina José Hosken de Novaes o campus da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizado 
no município de Londrina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.099/07 – do Senado Federal-
Serys Slhessarenko – (PLS 208/2006) – que “institui 
o dia 4 de dezembro como o “Dia Nacional do Perito 
Criminal””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.112/05 – do Sr. André de Pau-
la – que “altera a redação do inciso X do art. 6º da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, autorizando 
o porte de arma para os Auditores Fiscais das Recei-
tas Estaduais”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.534/05 – do Senado Federal 
– Jonas Pinheiro – (PLS 512/2003) – que “torna obriga-
tória a proteção contra radiação ultravioleta nos óculos 
de sol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.608/07 – do Sr. Arnon Bezer-
ra – que “proíbe a prática estabelecida por empresas 
de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para 
o uso de chips de outras operadoras”. (Apensado: PL 
2005/2007) 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.672/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a responsabilidade civil das em-
presas locadoras de veículos em acidentes de trânsito 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a adição de ácido fólico no açúcar”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.738/07 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dispõe sobre a substituição de moeda-
metálica por fichas em equipamentos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.814/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “cria o Sistema Nacional de Controle de 
Acidentes de Consumo – SINAC”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho 
de 2006, para melhor detalhar a abrangência da exi-
gência nele contida e para adequar a nomenclatura 
empregada aos padrões técnicos estabelecidos”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.838/07 – do Sr. Chico Lopes 
– que “dá nova redação ao inciso II do art. 18 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 28-9-07) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 – do Sr. Humberto Souto 
– que “obriga estabelecimentos comerciais, de hospe-
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dagem e empresas de transporte de passageiros em 
que haja comercialização ou fornecimento de bebidas, 
a disponibilizarem bebidas isentas e com baixos teores 
calóricos e de açúcar – light e diet”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.931/07 – da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “altera o art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999, para dispor sobre a inclusão dos 
idosos como pessoas em desvantagem para efeito 
de inserção no mercado econômico por meio de Co-
operativas 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”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o caput do art. 294 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.921/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera dispositivo da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento)”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.007/05 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “acrescenta o artigo 42-A, à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO DE CASTRO. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.758/07 – do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados quando não for possível a devolução inte-
gral do troco”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.761/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “dispõe sobre o exercício da atividade de Franquia 
Empresarial Postal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “disciplina o rito sumário para análise 
prévia das fusões e aquisições, abrangidas pelo con-
trole previsto na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.899/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “concede ao idoso prioridade no processo de 
abertura de empresa e na aprovação de linha de crédito 
para empreendimentos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/04 – do Sr. Vicentinho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de 
instalações sanitárias na proporção de duas unidades 
de uso feminino para cada unidade de uso masculino 
nas edificações públicas e privadas do País com área 
construída superior a quinhentos metros quadrados”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 34/07 – do Sr. Cassio Taniguchi 
– que “altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das 
Cidades”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.465/07 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 351/2005) – que “altera e acres-
centa dispositivos à Lei nº 10.840, de 11 de fevereiro 
de 2004, que “cria o Programa Especial de Habitação 
Popular – PEHP, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.516/07 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “altera a Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 
2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e respon-
sabilidades do Fundo de Compensações de Variações 
Salariais – FCVS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.523/07 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “estabelece limite quanto ao tamanho de 
propriedades rurais que se encontrem em áreas limí-
trofes de municípios com mais de cem mil habitantes 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.565/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros públi-
cos em agências bancárias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.711/07 – do Senado Federal 
– (PLS 264/2004) – que “altera a Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para condicionar a pavimentação de 
vias urbanas à prévia implantação das redes de infra-
estrutura urbana básica, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:
Preparatória para o Seminário dos Dez anos da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): “Do ensino 
fundamental e tecnológico”.
Autora do Requerimento nº 87/07: Deputada ÂNGE-
LA AMIN.
Convidados:
Professor Irineu Mário Colombo, Diretor de Articulação 
Institucional SETEC-MEC
Edna Correia Batistotti, Coordenadora do Fórum Nacio-
nal de Gestores Estaduais de Educação Profissional.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 28-9-07) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 104/07 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “altera dispositivos da Lei nº 10.260, de 
2001, que “Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior e dá outras provi-
dências.” (Apensado: PL 783/2007) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.561/06 – da Sra. Almerinda de 
Carvalho – que “institui o “Dia do Líder Comunitário”. 
(Apensado: PL 6881/2006) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 127/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a substituição de alimentos não 
saudáveis, nas escolas de educação infantil e do en-
sino fundamental, público e privado”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 614/07 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “fica denominado “Engenheiro Simão Gustavo 
Tamm” o anel rodoviário localizado no Município de 
Barbacena – MG, o qual liga as rodovias federais BR-
040 (BH-RJ) e BR-265 (Barbacena – Rodovia Fernão 
Dias) construído pelo DNIT, com apoio da prefeitura 
local”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 677/07 – do Sr. Paulo Roberto 
– que “institui o Dia Nacional de Conscientização da 
Hemofilia”. 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 902/07 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “denomina “Rodovia Agnaldo Salles” o trecho da 
rodovia BR-491, entre as cidades de Alfenas e Vargi-
nha, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.623/07 – do Sr. Gervásio Sil-
va – que “institui o Dia Nacional do Motorista de Am-
bulância”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.641/07 – do Sr. Antonio José 
Medeiros – que “revoga a Lei nº 9.766, de 18 de de-
zembro de 1998, e dispõe sobre as Quotas do Salá-
rio-Educação”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.645/07 – da Sra. Alice Portugal 
– que “altera o art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/07 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “”Institui o Dia Nacional em Defesa da Orla 
Marítima”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.659/07 – do Sr. Elismar Prado 
– que “altera o inciso VIII do art. 4° da Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.674/07 – do Sr. Gastão Vieira 
– que “dispõe sobre as comemorações do cinquente-
nário dos painéis “Guerra e Paz”, de Cândido Porti-
nari, presente do Governo Brasileiro para a sede das 
Nações Unidas, em Nova York, inauguradas em 6 de 
setembro de 1957 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “dispõe sobre a proteção, o acesso e o atendi-
mento educacional de crianças e jovens órfãos”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.696/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a criação e implementação de Cen-
tros de Produção de Cultura nas Escolas Estaduais e 
Municipais, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.744/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a unificação das datas de todos 
os vestibulares”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-
cação”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.753/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “confere ao Município de Não-Me-Toque, 
no Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Capital 
Nacional da Agricultura de Precisão””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/07 – do Sr. Fábio Ramalho 
– que “dispõe sobre a proibição da venda de refrige-
rantes em escolas de educação básica”.
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.779/07 – do Sr. Paulo Piau 
– que “institui, na República Federativa do Brasil, a 
data de 30 de junho, como sendo o Dia do Fiscal Fe-
deral Agropecuário”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.805/07 – do Sr. Cláudio Magrão 
– que “permite ao contribuinte do imposto de renda 
deduzir do imposto devido parte das doações feitas a 
entidades de ensino público superior”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.816/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “dá nova redação ao art. 6º da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, que “Altera a legislação tri-
butária federal e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.818/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “”Institui o Dia Nacional Dedicado à Segurança 
e Saúde nas Escolas””. 
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.821/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “institui o Dia Nacional do Cooperativis-
mo de Crédito”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.834/07 – do Senado Federal 
– Expedito Junior – (PLS 218/2007) – que “inscreve o 
nome de Cândido Mariano da Silva Rondon, o Mare-
chal Rondon, no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.851/07 – do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “dispõe sobre programa da União para 
apoio à consolidação e desenvolvimento das institui-
ções de educação superior mantidas pelos Estados 
e Municípios”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.881/07 – do Sr. Afonso Hamm 
– que “declara Sant’Ana do Livramento – RS, cidade 
símbolo da integração brasileira com os países mem-
bros do Mercosul”. (Apensado: PL 1969/2007) 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.883/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “institui o “Dia Nacional de Combate e 
Prevenção ao Escalpelamento”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.919/07 – do Sr. Neilton Mulim – que 
“institui o Dia Nacional da Imigração Suiça no Brasil”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.930/07 – do Sr. Roberto Rocha 
– que “dispõe sobre a inclusão de noções de legislação 
fiscal e tributária no ensino médio e superior”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.937/07 – do Poder Executivo 
– (MSC 619/2007) – que “disciplina a organização e 
o funcionamento dos órgãos responsáveis pela se-
gurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 
Constituição, institui o Sistema Único de Segurança 
Pública – SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.967/07 – do Sr. Carlos Brandão 
– que “institui o Dia do Vaqueiro Nordestino a ser comemo-
rado, anualmente, no terceiro domingo do mês de julho”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – do Sr. Carlos Alber-
to Rosado – que “institui o título “Capital Brasileira da 
Cultura” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.388/06 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de Artesão e cria o Dia Nacional do Artesão”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 224/07 – do Sr. Fábio Souto – que 
“dispõe sobre a gratuidade da primeira emissão e re-
gistro de diploma de curso superior”. (Apensados: PL 
604/2007, PL 610/2007, PL 1188/2007, PL 1225/2007, 
PL 1425/2007 e PL 1743/2007) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.324/05 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “dispõe sobre o parcelamento dos débitos previ-
denciários de entidades filantrópicas e de assistência 
social”. (Apensados: PL 5496/2005 e PL 6556/2006) 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “institui o Fundo Nacional do Idoso e autori-
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso”. (Apensa-
do: PL 1194/2007) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.791/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 9.613, de 03 de março 
de 1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previs-
tos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 409/07 – do Senado Federal – Ro-
dolpho Tourinho – (PLS 237/2005) – que “altera a Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, para submeter os serviços 
de geração, transmissão e distribuição de energia ao 
regime cumulativo da contribuição para os Programas 
de Integração Social e da Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 411/07 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que 
“estabelece normas gerais para a simplificação do 
procedimento de registro de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto – que 
“altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe-
deral, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.096/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reduz o prazo para aproveita-
mento de créditos, relativos a bens do ativo imobilizado 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.617/07 – dos Srs. Henrique 
Afonso e Dr. Talmir – que “altera a Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, para incluir o nascituro no rol 
de dependentes que possibilitam dedução na base de 
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.787/07 – do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a antecipação do pagamento dos débi-
tos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal 
– REFIS, instituído pela Lei n° 9.964, de 10 de abril de 
2000, e no Parcelamento Especial – PAES, instituído 
pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/03 – do Sr. Hamilton Casa-
ra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da existência 
prévia de levantamento geológico para a definição de 
áreas que tratam o inciso III do § lº do art. 91, inciso III 
do § Iº do art. 225 e o art. 231, da Constituição Federal, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 3519/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.229/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dá aos trabalhadores em educação 
(professores e funcionários), cuja atuação seja junto 
ao sistema prisional brasileiro, o adicional de pericu-
losidade”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.090/06 – do Senado Federal 
– Augusto Botelho – (PLS 160/2004) – que “altera a Lei 
nº 8.670, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre a 
criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.541/06 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – (MSC 1/2006) – que “dispõe sobre 
a criação de funções de confiança no Quadro de Pes-
soal do Tribunal de Contas da União e dá outras pro-
vidências”. 

RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 967/07 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “dispõe sobre a homologação e 
o reconhecimento do ato de declaração de estado de 
calamidade pública ou de situação de emergência”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.858/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “dispõe sobre a isenção de taxas na 
emissão dos documentos que especifica e altera dis-
positivos da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, e 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “concede isenção de pagamento de pedágio para 
os veículos táxi”. (Apensado: PL 7272/2006) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.176/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “cria o Programa de Financiamento de Geração 
de Energia – Energer, para consumidores residenciais 
e rurais localizados na Região Amazônica”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.512/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “isenta o fundo garantidor 
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.567/06 – da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre desconto da mensalidade das ins-
tituições privadas de ensino superior para estudantes 
que se dedicarem à pesquisa científica”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.826/07 – do Senado Federal 
– José Maranhão – (PLS 210/2004) – que “altera a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para fixar 
a data de vencimento das quotas de imposto de ren-
da das pessoas físicas no oitavo dia útil de cada mês 
subseqüente ao de competência”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 155/07 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 11.368, de 9 de novembro 
de 2006, que prorroga, para o trabalhador rural em-
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pregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. (Apensados: PL 988/2007 e 
PL 990/2007) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.223/05 – do Sr. Tarcísio Zim-
mermann – que “dispõe sobre a incidência do imposto 
de renda sobre recebimento de rendimentos atrasados, 
pagos acumuladamente”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.981/06 – do Sr. Zezéu Ribeiro 
– que “assegura às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção 
de habitação de interesse social”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 40/07 – da Sra. Elcione Barbalho 
– que “concede isenção do imposto de importação a 
aparelhos e equipamentos deportivos utilizados em 
esportes olímpicos, principalmente, os utilizados por 
pessoas portadoras de necessidades especiais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Plenário 3 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Programação
Tema: “Imagem da Instituições Públicas Brasileiras”
Origem: SUG 45/2007 – da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros – AMB
Objetivo: Apresentar à Sociedade e aos Parlamentares 
os resultados de uma pesquisa, encomendada pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, sobre 
a Imagem das Instituições Públicas Brasileiras.
Expositores: 
DAVI LIMA,
Diretor da Empresa “Opinião”;
RICARDO CALDAS,
Professor doutor – Instituto de Ciência Políticas – 
UnB;
ROBSON PEREIRA,

Mestre em Ciência Política, Teólogo e Presidente do 
Movimento Cristãos contra a Corrupção; e
RODRIGO COLLAÇO, 
Presidente da Associação dos Magistrados do Brasi-
leiros – AMB. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.774/03 – do Senado Federal 
– José Jorge – que “revoga o inciso VII do art. 38 do 
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado 
pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 592/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “estabelece programa de preços mínimos para 
os biocombustíveis e para as matérias-primas utiliza-
das na sua produção, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.470/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “concede descontos especiais nas 
tarifas de energia elétrica para agricultor familiar e em-
preendedor rural que se situe na área do Semi-árido 
definida como Polígono das Secas”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
para destinar parcela dos recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) ao financiamento de pequenas 
unidades de produção de biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/07 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza”. 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 865/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dispõe sobre inspeção anual de segurança nos 
tanques subterrâneos de armazenagem de combustí-
veis e gasodutos, e dá outras providências”. 
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RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.790/07 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “dispõe sobre a participação de capital estran-
geiro nas empresas de pesquisa, produção e distri-
buição de etanol e biodiesel, em conformidade com o 
expresso no art. 22, inciso IV, ao § 4º do art. 173 , ao 
§ 3º do art. 176, ao art. 177 e ao art. 181 e ao art. 190, 
além do parágrafo único do art. 191 da Constituição, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 488/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
decorrentes da venda de carvão coque nacional”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 28-9-07) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.910/07 – do Senado Federal 
– que “altera a situação jurídica do estrangeiro no Brasil 
e delega poderes aos Ministros de Estado do Turismo, 
das Relações Exteriores e da Justiça para isentar a exi-
gência de visto de entrada do turista, quando o interesse 
nacional o recomendar, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 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 Ri-
bamar, Paço do Lumiar e Raposa, Estado do Maranhão, 
os terrenos de marinha e seus acrescidos localizados 
naqueles Municípios”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.906/06 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera a redação das alíneas “a” e “d” do inciso VI, 
do art. 2º, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
que “dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.842/07 – da Sra. Bel Mesquita 
– que “Cria o Cadastro Nacional de Crianças Desa-
parecidas”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.853/07 – do Sr. Bruno Araújo 
– que “Altera a Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 
2006, que ‘Dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS; altera as Leis nºs 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e 10.522, de 19 de julho de 
2002; e dá outras providências’, para destinar recursos 
para o Fundo Nacional de Segurança Pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.950/07 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 617/07) – que “Altera e acresce dispo-
sitivos à Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, 
que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública 
– FNSP”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
(Requerimento dos Deputados Rita Camata, Dr. Rosi-
nha e Nazareno Fonteles ) 

Tema:
“Exibição do Documentário CLARITA, dirigido por The-
reza Jassouron, sobre o Mal de Alzheimer, o qual apre-
senta reflexões sobre essa doença degenerativa, e cuja 
divulgação será peça publicitária de uma campanha 
nacional de conscientização sobre o tema”.

Convidados:
THEREZA JESSOURON
Diretora do Documentário CLARITA 
MARIA APARECIDA GUIMARÃES
Presidente da APAZ – Associação de Parentes e Amigos 
de Pessoas com Mal de Alzheimer do Rio de Janeiro
JOSÉ LUIZ TELLES
Coordenador da Área Técnica da Saúde do Idoso do 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas 
da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 28-9-07) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.490/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “obriga a permanência de auxiliares de enfer-
magem em shopping centers para agilizar o atendi-
mento de emergências”. (Apensados: PL 4190/2004 
e PL 5591/2005) 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.089/04 – do Sr. Airton Roveda 
– que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
para atribuir responsabilidade à União pelo pagamento 
do auxílio-funeral a famílias carentes”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.254/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a padronização, o registro, a ins-
peção e a fiscalização de produtos de origem vegetal 
industrializados e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a obrigação das prestadoras 
do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem aos 
seus assinantes quando da realização de campanhas 
de vacinação”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “dispõe sobre as atividades de redução de danos 
entre usuários de drogas, visando a prevenir a trans-
missão de doenças, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.695/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames of-
talmológico e auditivo nas escolas de ensino funda-
mental da rede pública”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.707/07 – do Sr. Lindomar 
Garçon – que “dispõe sobre o exame de DNA gratuito 
na rede dos hospitais públicos vinculados ao Siste-
ma Único de Saúde – SUS, para identificação do pai 
biológico”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.717/07 – do Sr. Roberto Rocha 
– que “altera a Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil 
– estabelecendo que o juiz, ao determinar pensão ali-
mentícia para filhos, fixará a data de seu término”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.732/07 – do Sr. Vicentinho – 
que “altera o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para definir índice de reajustamento para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.802/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “acrescenta artigo à Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, a qual dispõe sobre o apoio às 
pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Inte-
gração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, 
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos 
ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.830/07 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 233/2006) – que “acrescenta 
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dispositivo ao art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para incluir o exame de detecção 
de câncer de mama, útero ou próstata nas hipóteses 
em que o empregado poderá se afastar do serviço sem 
prejuízo do salário”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 
1º do art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 
2002, para acrescentar ao Sistema Único de Saúde 
– SUS o fornecimento de medicamentos de uso con-
tinuado não sujeitos a controle especial, entre outros, 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.839/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, que “cria o Programa Bolsa 
Família e dá outras providências”, para instituir benefício 
destinado à alfabetização de jovens e adultos”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.859/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 1º da Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.879/07 – do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “dispõe sobre a Seguridade So-
cial, cirurgias reparadoras e direitos trabalhistas 
às vítimas de escalpelamento nos acidentes com 
eixos dos motores de embarcações em todo Terri-
tório Nacional”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.884/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dá nova redação ao § 1º e acrescenta o § 
5º ao Art. 26 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.885/07 – do Sr. Fernando 
Coruja – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dis-
põe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcio-
namento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.892/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, para dispor sobre a duração do 
trabalho do Biomédico”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.940/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “institui o Dia Nacional dos Portadores 
de Vitiligo”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.251/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
veiculação de mensagens educativas destinadas 
à prevenção de doenças sexualmente transmissí-
veis e ao uso de entorpecentes, drogas em livros 
e cadernos escolares””. (Apensados: PL 3390/2004 
e PL 3437/2004) 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.273/07 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “inclui as vacinas contra meningites pneu-
mocócicas e meningocócicas no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança”. (Apensados: PL 1460/2007, PL 
1539/2007 e PL 1793/2007) 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
no traumatismo dentário ocasionado pela prática es-
portiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.473/05 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “concede em dobro os direitos e benefícios 
vinculados à maternidade e à paternidade no caso de 
gravidez gemelar”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.999/05 – do Sr. Milton Car-
dias – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os po-
liciais civis e policiais militares serem submetidos a 
exames clínicos toxicológicos periódicos “. (Apensa-
dos: PL 6076/2005, PL 6085/2005, PL 6118/2005, PL 
6122/2005, PL 6257/2005 e PL 6306/2005) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 255/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “proíbe a fabricação e comercialização de 
produtos de qualquer natureza, destinados ao público 
infantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.722/07 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “institui a ultra-sonografia como especialidade 
médica e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.791/07 – da Sra. Maria do Ro-
sário e outros – que “dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de optometrista e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.792/07 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dá nova redação ao inciso I do artigo 
1829 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
“Institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.809/07 – do Sr. William Woo 
– que “determina a obrigatoriedade de exibição de avi-
so escrito sobre crimes contra criança e adolescente 
em hotéis, motéis e similares”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.841/07 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera o inciso VIII do art. 30 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre contribui-
ção da construção residencial unifamiliar à Segurida-
de Social”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.153/03 – do Sr. Coronel Alves 
– que “estabelece limites à exibição e comercializa-
ção de produtos e materiais eróticos e pornográficos, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 6440/2005 
e PL 862/2007) 

RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/03 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 126 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 4880/2005) 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.730/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição 
gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único de Saú-
de – SUS” (Apensado: PL 3818/2004 (Apensado: PL 
4884/2005) 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.361/04 – do Sr. Vieira Reis – que 
“modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”, 
estabelecendo limites ao funcionamento de casas de 
jogos de computadores”. (Apensados: PL 4932/2005, PL 
5037/2005, PL 5378/2005, PL 5447/2005, PL 6731/2006 
e PL 6.868/2006) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema:
REPERCUSSÕES DA FUSÃO DOS BANCOS BAR-
CLAYS E ABN AMRO, NA ECONOMIA, NA RELAÇÃO 
COM OS CONSUMIDORES E, SOBRETUDO, COM 
OS TRABALHADORES BANCÁRIOS.
(Requerimento nº 49/07, do Sr. Daniel Almeida)

Convidados:
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego 
SIDNEY DINAU
Representante do Banco ABN AMRO REAL S/A e 
Presidente da FEBRABAN
JOHN VARLEY
Executivo-Chefe do BARCLAYS BANK PLC
RITA BERLOFA
Representante do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo – CUT
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MIGUEL PEREIRA
Diretor Executivo da CONTRAF-CUT

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.322/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera a redação do art. 6º da Lei nº 10.101, 
de 19 de dezembro de 2000, autorizando o traba-
lho no comércio varejista em geral”. (Apensados: 
PL 3850/2004, PL 921/2007, PL 1107/2007 e PL 
1314/2007) 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.906/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.915/07 – do Sr. Eliene Lima 
– que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho para 
tornar obrigatória a anotação na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social da condição de devedor de pen-
são alimentícia”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.933/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “cria cargos de provi-
mento efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.934/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre o exercício da profis-
são de Oleiro ou Ceramista”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.949/07 – do Poder Execu-
tivo e Poder Executivo – (MSC 616/2007) – que 
“institui a Lei Geral da Polícia Civil e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.951/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Moda, Artes e Estilo de 
Guaporé, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.954/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval, em São José 
de Ribamar, no Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.992/07 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 664/2007) – que “institui o regime de 
previdência complementar para os servidores pú-
blicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive 
os membros dos órgãos que menciona, fixa o limi-
te máximo para a concessão de aposentadorias e 
pensões pelo regime de previdência de que trata o 
art. 40 da Constituição, autoriza a criação de enti-
dade fechada de previdência complementar deno-
minada Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal – FUNPRESP, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.639/00 – do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre a atividade de curta duração em 
propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, a fim de permitir a movimenta-
ção da conta vinculada no FGTS para o pagamento 
do preço da aquisição de lote destinado à construção 
de moradia própria”. (Apensados: PL 3538/2000, PL 
3580/2000, PL 3871/2000, PL 1992/2003, PL 4940/2005 
e PL 6.217/2005) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.960/06 – do Sr. Salatiel Carva-
lho – que “dispõe sobre a regulamentação das profis-
sões de cabeleireiro, manicuro e pedicuro e profissio-
nais de beleza em geral”. (Apensados: PL 7393/2006, 
PL 7470/2006, PL 1221/2007, PL 466/2007 e PL 
1868/2007) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.502/07 – do Sr. Edgar Moury 
– que “altera a redação do art. 844 da Consolidação 
das Leis do Trabalho para dispor sobre a revelia em 
casos de não comparecimento do reclamado à au-
diência”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-07 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.739/07 – do Sr. Paulo Teixeira 
e outros – que “introduz dispositivos sobre a sustenta-
bilidade do ambiente construído na Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a estabilidade provisória do traba-
lhador vítima de acidente de trabalho que apresenta 
redução na capacidade laboral”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.811/07 – do Sr. Miro Teixei-
ra – que “acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração públi-
ca direta, indireta ou fundacional e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.829/07 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 73/2006) – que “dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, para alterar a autoridade julgadora 
do recurso relativo a Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.833/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 195/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Planalto do Araxá (UFPLA), com sede na cidade de 
Araxá, no Estado de Minas Gerais, e campi avança-
dos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), nos 
Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da 
Glória e Propriá, no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.835/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 256/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Gravataí, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.854/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “altera o caput do artigo 193 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe sobre 
as atividades consideradas perigosas pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.866/07 – do Sr. Cleber Verde 
– que “permite que o portador de deficiência e o idoso, 
que recebe o benefício assistencial de prestação con-
tinuada, saque seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS/PASEP e Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.872/07 – do Sr. Edinho Bez 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.530, de 12 
de maio de 1978, a fim de dispor sobre o corretor de 
imóveis associado”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.873/07 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera dispositivos da CLT – Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, para definir percentual obrigatório 
de repasse das gorjetas aos garçons e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.888/07 – do Sr. Juvenil Al-
ves – que “altera dispositivo da Lei nº 8.906, de 4 
de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.890/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei n° 8.662, de 7 de 
junho de 1993, para dispor sobre a duração do traba-
lho do Assistente Social”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.952/07 – do Poder Executivo 
– que “institui o regime disciplinar do Departamento de 
Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, 
revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro 
de 1965, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 99/07 – do Sr. Tarcísio Zimmer-
mann – que “dispõe sobre o exercício da profissão de 
Motorista”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 359/03 – do Sr. Léo Alcântara 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 796 do Decreto – Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT”. (Apensado: PL 1278/2003) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.849/07 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a cobrança de serviços de segu-
rança pela Polícia Militar de todo o país, em eventos 
esportivos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DJALMA BERGER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.876/07 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “torna obrigatória construção de área 
destinada à prática desportiva nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, da rede pública e pri-
vada, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 130/07 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “institui o dia 8 de maio como o “Dia Nacional do 
Turismo” e confere a Alberto Santos Dumont o título 
de “Pai do Turismo Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 28-9-07) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.092/06 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973 (entroncamento da BR-163 ao entronca-
mento com as BR-242 e BR- 158, no Estado de Mato 
Grosso)”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre mensagem de advertência impres-
sa na embalagem dos produtos de telefonia celular 
comercializados no País”. (Apensados: PL 4141/2004 
e PL 4196/2004) 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.009/97 – do Senado Federal 
– Carlos Patrocínio – (PLS 59/1996) – que “estabe-
lece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de 
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos dágua, quando da construção de 
barragens”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.378/05 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão pe-
las fábricas e montadoras de motocicletas, de antena 
de proteção contra fios cortantes como equipamento 
de segurança”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.302/02 – do Senado Federal 
– MAURO MIRANDA – (PLS 203/2001) – que “regula-
menta o exercício das atividades dos profissionais em 
transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega 
de mercadorias, e em serviço comunitário de rua, e 
“motoboy” com o uso de motocicleta”. (Apensados: PL 
4731/1998 (Apensados: PL 2370/2000, PL 3044/2000, 
PL 4416/2001, PL 4385/2001 e PL 5088/2001), PL 
6887/2002 (Apensado: PL 1613/2003), PL 408/2003 
e PL 2384/2003) 
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO. 
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM 
A FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE 
DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM 

DESTAQUE PARA A SUPERLOTAÇÃO DOS 
PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 
DESSES ESTABELECIMENTOS, A PERMANÊN-
CIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM 

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS 
INSTITUIÇÕES DO SISTEMA CARCERÁRIO, A 
CORRUPÇÃO, O CRIME ORGANIZADO E SUAS 
RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E BUSCAR 

SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO 
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Apreciação de Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 77/07 Dos Srs. Neucimar Fraga 
e Domingos Dutra – que “requer sejam requisitadas 
à Rede Globo de Televisão, as imagens exibidas no 
Programa Fantástico a respeito de comunicação de 
presos, pelo sistema de Rádio Comunicador, do com-
plexo penitenciário de Bangu”. 

REQUERIMENTO Nº 78/07 Dos Srs. Neucimar Fraga 
e Domingos Dutra – que “requer sejam convocados 
para prestarem depoimentos, na qualidade de teste-
munhas, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, os 
diretores dos presídios BANGU I, BANGU II e BANGU 
III, bem como do Coordenador do Complexo Peniten-
ciário de GERICINÓ”. 

REQUERIMENTO Nº 79/07 Do Sr. Dr. Talmir – que 
“requer que seja requisitado ao DEPARTAMENTO 
PENITENCIARIO NACIONAL – DEPEN levantamen-
to de quantas pessoas com deficiência estão nos 
presidios”. 

REQUERIMENTO Nº 80/07 Do Sr. Dr. Talmir – que 
“requer que seja requisitado ao DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL – DEPEN, levantamento 
sobre a superlotação nos presídios”. 

REQUERIMENTO Nº 81/07 Do Sr. Raul Jungmann 
– que “requer à Presidência desta Comissão que seja 
oficiado ao TCU para que remeta cópia dos relatórios 
e acórdãos acerca de Auditorias Operacionais em 
programas desenvolvidos pelo Departamento Peni-
tenciário Nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 82/07 Do Sr. Ayrton Xerez – que 
“requer o convite ao jornalista César Tralli, da Rede 
Globo de Televisão, para comparecer em audiência 
desta CPI a fim de esclarecer os fatos veiculados pelo 
programa “Fantástico”, no tocante ao uso de rádio-
transmissores por detentos do Complexo Penitenciário 
de Bangu, no Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 83/07 Do Sr. Ayrton Xerez – que 
“requer a realização de diligência no Complexo Pe-
nitenciário de Bangu, no Estado do Rio de Janeiro, 
a fim de averiguar os fatos narrados por reportagem 
veiculada pelo programa “Fantástico” levado ao ar em 
23 de setembro do corrente ano”. 

REQUERIMENTO Nº 84/07 Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “requer seja intimado para prestar depoimen-
to o Agente Penitenciário MÁRCIO MOTA FERREI-
RA, recolhido ao Centro de Detenção Provisória de 
Caiuá”. 

REQUERIMENTO Nº 85/07 Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “requer seja intimado para prestar depoimento 
o ex policial militar Luiz Cezar Barcelos e dos poli-
ciais militares da ativa Cabral, Eduardo, Sena, Mauro 
e Jodismar”. 

B -Audiência Pública com a presença dos Senho-
res:

1. DR. RENATO NEVES PEREIRA FILHO, Agente Pe-
nitenciário e Diretor do Sindicado dos Policiais Civis 
do Distrito Federal; 

2. DR. LUIZ FERNANDO CORREA DA ROCHA, Agen-
te Penitenciário e Presidente da Federação Brasileira 
dos Servidores do Sistema Penitenciário; E

3. DR. LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO FONSECA, 
Agente Penitenciário e Vice-Presidente da Federação 
Brasileira dos Servidores do Sistema Penitenciário.

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 

EM 26/09/2007: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 2.046/2007 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE LEI Nº 1.947/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.038/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.105/2007 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 89/2007 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 152, DE 2007 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 1.798/2007 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 2.105/2007 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 
PROJETO DE LEI Nº 1.983/2007 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.327/2006 
PROJETO DE LEI Nº 2.105/2007 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 107/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 1.972/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.997/2007 

Comissão de Turismo e Desporto: 
PROJETO DE LEI Nº 1.978/2007 

(Encerra-se a sessão às 2 horas e 31 
minutos.)

Ata da 263ª Sessão, em 27 de setembro de 2007
Presidência dos Srs. Luiz Couto, Cleber Verde, Professor Sétimo,§ 2º 

do artigo 18 do Regimento Interno. 

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Havendo 

número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. CRISTIANO MATHEUS, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se à 
leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há Expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se 
ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

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

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na próxima segunda-feira, a partir 
das 10h, na Assembléia Legislativa do Ceará, haverá 
debate em torno da proposta orçamentária da União 
referente ao exercício de 2008, da qual é Relator o 
nobre colega José Pimentel.

Simultaneamente, será ouvida exposição do 
Deputado Vignatti sobre o Plano Plurianual, ocasião 

em que serão examinadas sugestões porventura for-
muladas pelas lideranças presentes ao debate.

Não há dúvida de que a experiência, sem ser 
inusitada, evidência, porém, o propósito de manter a 
comunidade a par de 2 matérias inquestionavelmente 
relevantes, de interesse de todas as Unidades Fede-
radas.

O Deputado Domingos Aguiar Filho, Chefe do Po-
der Legislativo do Estado, mobilizou-se, com os seus 
pares, para que o magno evento alcance os nobres 
objetivos colimados.

A transparência das dotações que serão consig-
nadas apontará no rumo de uma acertada diretriz de 
aperfeiçoamento democrática, sinalizando nova e aus-
piciosa fase no relacionamento entre os legisladores 
e variados segmentos sociais.

Senti-me, por isso, no dever de realçar a reunião 
nesta tribuna, testemunhando o alcance da elogiável 
iniciativa do Congresso Nacional. 

À frente da Comissão de Orçamento, o Senador 
José Maranhão far-se-á presente ao acontecimento, 
demonstrando, assim, especial deferência aos nossos 
coestaduanos.

As indicações ali recolhidas certamente merece-
rão acolhida, passando a compor a lei orçamentária 
do exercício de 2008.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registre-se que a estiagem está preocupando 
os agricultores, principalmente no oeste de Santa Ca-
tarina, onde já se iniciou o plantio de milho.

Sem umidade, o plantio começa a atrasar e al-
gumas lavouras já são afetadas. 
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A Estação Meteorológica da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural – EPAGRI, em Chape-
có, registrou apenas 8,3 milímetros em setembro, para 
uma média histórica de 170 milímetros. 

A falta de chuva vem desde agosto, quando cho-
veu apenas 40% do esperado para o período. Isso, 
aliado a temperaturas superiores a 30 graus, deixou o 
solo seco. Há previsão apenas de algumas pancadas 
de chuva esparsas para hoje e o próximo sábado.

Os agricultores não só de Chapecó, mas de toda 
a Santa Catarina, têm a intenção de diminuir as áre-
as de plantio por conta da estiagem. Por isso, a nos-
sa preocupação em chamar a atenção do Ministro da 
Agricultura para que possamos minimizar os problemas 
dos agricultores do meu Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o ritmo acelerado do crescimento 
da economia global, impulsionada por China, Índia e 
Rússia, aumentou o volume do comércio internacional 
e os preços das commodities. Mesmo não “surfando” 
a mesma onda desses emergentes, que registram 
taxas altas taxas de crescimento, nos aproveitamos 
da “marola” para registrar bons resultados em nossa 
economia neste ano, mudando o cenário da “década 
perdida”. 

Dados recentes do IBGE apontam: crescimento 
de 5,4% do PIB (neste segundo trimestre); aumento 
dos investimentos, 17,8% do PIB; redução das desi-
gualdades sociais e regionais; além da diminuição da 
vulnerabilidade externa, com superávit comercial de 
US$ 40 bilhões por ano e reservas internacionais de 
US$ 163 bilhões.

Na tentativa de capitalizar os “bons números”, o 
Governo Lula esmera-se em atribuí-los às virtudes da 
atual política econômica e a viés social da sua admi-
nistração. Necessito, porém, avaliar se esses números 
refletem um crescimento econômico sustentável ou 
um surto de aceleração econômica, muito freqüente 
em países emergentes e que perde fôlego num curto 
espaço de tempo. 

Alguns sinais preocupantes já começam a apa-
recer: o aumento de 2,8% do IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor), principalmente no setor de alimentos 
(6,73%), e a excessiva valorização do real frente ao 
dólar estão desencadeando uma perigosa inversão 
do fluxo comercial brasileiro. De janeiro até a terceira 
semana deste mês, as importações aumentaram 32%, 
volume bem acima das nossas exportações, que cres-
ceram 18,9%.

Esse cenário pode sinalizar uma pressão infla-
cionária em curso, capaz de justificar frear a queda 

gradativa da taxa de juros (hoje em 11,25% ao ano). 
Isso pode gerar conseqüências que podem afetar a 
expansão do consumo interno, diminuindo a dispo-
nibilidade das linhas de crédito disponíveis na praça, 
demonstrando que não estamos tão imunes às in-
tempéries globais como fazem supor integrantes da 
equipe econômica. 

Os investimentos que as empresas estão fa-
zendo podem reduzir-se com o tempo, a partir da 
percepção de que o Governo pouco fez para reduzir 
os custos de produção em que os ganhos de produ-
tividade fiquem comprometidos. A Vale do Rio Doce, 
por exemplo, anunciou que vai instalar uma fábri-
ca para produção de alumínio na Colômbia, onde 
construirá uma usina hidroelétrica e vai transformar 
a alumínia extraída de suas minas no Pará, diante 
das perspectivas de racionamento energético nos 
próximos anos. 

A prorrogação da CPMF; a carga tributária re-
corde de 34% do PIB; a baixa execução dos proje-
tos de infra-estrutura do PAC; a ausência de marcos 
regulatórios definitivos; o forte crescimento dos gas-
tos públicos, superior a 10% ao ano; as tentativas 
frustradas de acordos comerciais multilaterais à pri-
meira vista podem parecer equívocos distintos, mas 
demonstram a falta de uma agenda de reformas es-
truturais para gerar investimentos em produtividade, 
inovação e capital humano e, assim, assegurar um 
crescimento sustentável.

O momento atual é muito semelhante ao vivido 
em 2004, quando o Banco Central brecou a expansão 
do PIB para conter a inflação. Naquele ano, havia uma 
absorção doméstica crescendo mais do que a capaci-
dade produtiva nacional, assim como agora. 

Em evento preparatório para a Conferência Nacio-
nal Caio Prado Júnior, realizado em julho deste ano e 
que reuniu economistas como Luiz Gonzaga Belluzzo, 
Yoshiaki Nakano, Julio Sergio de Almeida e Gilberto 
Dupas, foi dado o alerta – o atual modelo econômico 
não se sustenta, diante do estímulo exagerado ao ren-
tismo, do desmonte das cadeias produtivas e da redu-
ção na qualidade das nossas exportações.

Países emergentes, como a China, a Índia e a 
Coréia, estão crescendo por décadas a taxas expressi-
vas, mantendo o câmbio desvalorizado, para estimular 
as exportações com maior valor agregado. Utilizaram-
se do câmbio para controlar a inflação e estimular o 
crescimento das exportações, enquanto os juros ser-
viram para equilibrar o fluxo de capitais. Essas medi-
das criaram um ambiente propício para, em seguida, 
serem feitas as reformas estruturais necessárias para 
sustentar o desenvolvimento econômico. 
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Defendo que o momento atual é propício para 
promovermos mudanças e ajustes na atual política 
econômica. Dentro de um projeto nacional de cresci-
mento com uma visão de futuro, capaz de identificar 
vocações regionais, aproveitar nichos de mercado e 
estabelecer zonas de excelência. Trata-se de um projeto 
de longo prazo, consistente, que não fique ao sabor de 
cada administração ou corrente política que chega ao 
poder. A história nos ensina que para crescer é preciso 
planejar, preparar-se e criar as condições necessárias 
para que o nosso crescimento não fique a mercê do 
bom humor do mercado internacional. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, a Comissão de Legislação Participativa, 
sob a direção da Deputada Luiza Erundina e do Depu-
tado Pedro Wilson, realizou audiência com a Associa-
ção dos Magistrados do Brasil, representada pelo seu 
Presidente, Rodrigo Collaço.

Na ocasião, S.Exa. apresentou uma importante 
pesquisa realizada pela AMB, com coordenação ge-
ral de David Lima, da Opinião Consultoria, dos Profs. 
Ricardo Caldas e Robson Pereira, da Universidade de 
Brasília, e de Débora Diniz, da AMB. 

As duas mil e onze pessoas ouvidas até o dia 20 
de agosto avaliaram de forma muito precária as insti-
tuições públicas, incluídos nesse rol o Poder Executivo 
e o Poder Judiciário. Claro, quem ganha em falta de 
confiança da população é ainda o Legislativo, forte-
mente marcado pela falta de credibilidade. 

Sr. Presidente, no pronunciamento que encami-
nho avalio, além da perda da confiança nas instituições 
públicas, outros dados. A população ouvida confia que 
se pode, de fato, ter sucesso no combate à corrupção. 
Entende que um político processado na Justiça não 
deveria concorrer e crê ser importante a reforma polí-
tica, além de discordar do foro privilegiado. 

Quer dizer, em meio à grande descrença e ao 
desencanto, a referida pesquisa mostra que ainda há 
esperança e espaço para o espírito público e o inte-
resse público no País. 

Faço essas considerações elogiando a iniciativa 
da AMB e acrescentando, Sr. Presidente, no pronun-
ciamento, importante iniciativa do site Congresso em 
foco em relação aos Parlamentares considerados re-
presentativos. É bom valorizar o trabalho do Legislativo, 
porque ele é imprescindível nas democracias, com a 
participação da população. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os 
que assistem a esta sessão ou nela trabalham: até 18 
de novembro, os internautas estão chamados a votar 
nos Parlamentares que considerarem os mais repre-
sentativos dos interesses da população, em eleição 
realizada pelo sítio www.congressoemfoco.com.br. A 
lista é composta por 25 Deputados e 16 Senadores, 
pré-selecionados por 188 jornalistas que acompanham 
o dia-a-dia do Congresso Nacional em enquete realiza-
da com o apoio do Sindicato dos Jornalistas do Distrito 
Federal e da AMB. Os profissionais de imprensa rela-
cionaram a nós, os 3 Deputados Federais e o Senador 
do PSOL, entre os 15 primeiros, o que muito nos hon-
ra. Reforçamos a necessidade da cidadania ativa e do 
controle social sobre os mandatos públicos.

Aproveito a oportunidade para comentar o artigo 
de Marcos Coimbra A Opinião Pública e Suas Esqui-
sitices, publicado no Correio Braziliense de 26 de 
setembro de 2007, no qual ele problematiza e relativi-
za as pesquisas que apontam um Lula blindado, que 
consegue manter uma popularidade inimaginável em 
uma época de caos aéreo e crise de legitimidade das 
instituições democráticas, aprofundada com as de-
núncias envolvendo o Presidente do Senado e com o 
resultado vergonhoso da votação que o deixou imune 
à cassação. 

O que as pesquisas revelam é que nada parece 
atingir o Governo Lula. A explicação imediata seria 
a situação estável da economia nacional. É como se 
tudo valesse a pena se a economia não está pequena. 
Marcos Coimbra desconfia desse consenso e fez uma 
análise da última pesquisa do IBOPE.

As ações do Governo na economia obtiveram ní-
veis de aprovação abaixo de 50%: a política de combate 
ao desemprego foi reprovada por 53% dos entrevis-
tados; a política de juros, por 59%; e a de combate à 
inflação só foi aprovada por 44%. O recorde negativo 
está na política tributária, com 67% dos entrevistados 
reprovando-a. Ainda: 85% disseram que os impostos 
são altos e não compatíveis com os serviços públicos 
existentes e 83% dos entrevistados avaliam que a 
CPMF não deveria ser renovada. 

Os prognósticos também não são otimistas: na 
inflação, 52% esperam aumento. Em relação ao de-
semprego, o quadro é preocupante: 52% acham que 
vai piorar e 19%, que “não vai mudar”. As pessoas 
se mostram pessimistas em relação à renda: apenas 
31% dos ouvidos esperam que ela aumente, contra 
26% que esperam que diminua e 38% que esperam 
que não mude. 
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Recupero as questões formulados por Marcos 
Coimbra: “Onde, então, está a explicação da popula-
ridade do governo? Em que sentido muito genérico se 
pode dizer que é a política econômica que a ancora? 
O quê da política econômica? Se não é o modo como 
o governo age em relação à inflação, ao emprego, à 
renda, se não é a política tributária e a de juros?” 

Quando analisamos com atenção o que as pes-
quisas revelam sobre a “popularidade” do Governo 
Lula, concluímos que há um arremedo, um simulacro 
que produz a idéia de sociedade anestesiada, ador-
mecida, que não reage ao ver a esfera política como 
espaço do assistencialismo e o Estado como formu-
lador e provedor dessa concepção. 

A pergunta “como você analisa o governo Lula?” 
passa a ter concretude quando a vinculamos a indi-
cadores concretos, como renda, emprego, inflação, 
tributos. Quando fazemos esses recortes, emerge 
diante de nossos olhos um Governo que padece de 
ações estruturantes no caminho da igualdade social. 
O “lulismo”, desorganizado e personalista, cresce na 
desesperança.

Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Sebastião Bala Rocha.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT. 

Pronuncia o seguinte discurso) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO SE-
BASTIÃO BALA ROCHA QUE, ENTREGUE 
AO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POS-
TERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Ministério da Saúde está lançando 
hoje, no Dia Nacional de Transplantes, campanha 
publicitária que visa incentivar a doação de órgãos 
para transplantes no Brasil. A campanha, lançada 
pelo Ministro Temporão, contará com a presença do 
bebê Matheus Bitencourt Lazaretti, de apenas 1 ano 
e 5 meses, recuperado de uma cardiopatia congênita 
aos 7 meses, graças a um coração doado. Matheus 
será a estrela da campanha deste ano. O tema da 
campanha é: Não deixe escapar das suas mãos a 
oportunidade de salvar vidas: doe órgãos, doe vida. 
A campanha será exibida pelas emissoras de tevê, 
rádios e cinemas e ficará no ar até o dia 7 de outubro. 
O objetivo da campanha é sensibilizar a população 
para a importância da doação de órgãos e tecidos e 
os profissionais de saúde para a necessidade da no-
tificação de morte encefálica. Se a morte encefálica 

não é comunicada à central de transplante, a retirada 
do órgão se inviabiliza. 

Entre 2001 e junho de 2007, foram realizados 
87.444 transplantes pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Apesar disso, outros 71.152 brasileiros con-
tinuam na fila de espera de doação de órgãos para 
transplante. O programa de transplantes do SUS é o 
segundo maior do mundo, superado apenas pelo da Es-
panha. No ano passado, por exemplo, houve mudança 
no critério da fila para transplante de fígado, passando 
de cronológico para o de gravidade, reduzindo, assim, 
o tempo de espera dos pacientes que precisavam com 
mais urgência do transplante. Entre janeiro de 2006 e 
junho de 2007, foram realizados 1.408 transplantes 
de fígado. Em todo o País, o SUS conta com 1.335 
equipes preparadas para fazer essa cirurgia de alta 
complexidade, 925 hospitais autorizados a realizar os 
enxertos, 170 hospitais aptos a captar e fazer busca 
ativa de órgãos e tecidos e 58 laboratórios para realizar 
os exames que ajudarão a evitar a rejeição do órgão 
(histocompatibilidade). Também existem 34 bancos de 
olhos, seis de tecidos músculo-esqueléticos, um de 
válvulas cardíacas e um de pele. 

Em 2006, o SUS teve uma despesa total de 
R$464,8 milhões com transplantes, sendo R$278,5 
milhões com a aquisição dos medicamentos para evi-
tar a rejeição dos órgãos transplantados, os imunos-
surpressores. 

Em Joinville, depois de conseguirmos a autori-
zação para cirurgias bariátricas, medida que atendeu 
enorme demanda para a obesidade mórbida, estamos 
trabalhando para garantir condições para a realização 
de cirurgias de transplante de fígado no Hospital São 
José. Com uma competente equipe médica, capacita-
da para essa especialidade, o hospital municipal já se 
encontra credenciado para a realização de cirurgias. 
Por meio de nossas emendas parlamentares estamos 
trabalhando para dotar o centro cirúrgico de todos 
os equipamentos que se fizerem necessários para 
garantir o trabalho das equipes médicas e melhores 
condições de atendimento aos pacientes. Já alocamos 
R$437 mil de nossas emendas individuais e estamos 
em negociação para carrear mais recursos no senti-
do de tornar o trabalho de Joinville uma referência em 
transplante de fígado. 

A coordenadora Rosimeri Comandolli, em Join-
ville, passou recentemente por uma séria crise de 
saúde, motivada pela hepatite. Nesse episódio, que 
sensibilizou toda a nossa equipe, tomei contato direto 
com essa realidade e, mesmo já convencido, ampliei 
minhas convicções sobre a importância da doação de 
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órgãos e da necessidade de incentivarmos as con-
dições para a realização dos transplantes. Rosimeri 
hoje está muito bem, recuperou plenamente suas ati-
vidades e, juntamente conosco, está apoiando a cam-
panha do Governo Federal de incentivo à doação de 
órgãos. Como diz a campanha, a doação de órgão é 
um gesto de vida. 

Muito obrigado, Sr Presidente.
O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V.Exa. 

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

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, precisamos estar sempre 
atentos para as questões ambientais. É nosso de-
ver, como seres humanos e guardiões do planeta, 
manter nossa terra saudável para as futuras gera-
ções. Neste sentido, quero parabenizar aqui todas 
as iniciativas que buscam cuidar melhor do nosso 
planeta. Em particular, ressalto a importância de um 
projeto que vem sendo desenvolvido no interior de 
São Paulo, em Campinas. Esse projeto se denomi-
na APRO-CIMA, que significa Amigos do Programa 
de Cidadania e Meio Ambiente. Fundado pelo Dr. 
Tak Chung Wu, advogado residente em Campinas, 
tem tido um excelente resultado na recuperação do 
meio ambiente, associado à geração de recursos 
para comunidades carentes. 

O APRO-CIMA, por meio de um trabalho volun-
tário, recolhe o óleo de cozinha já utilizado em restau-
rantes, pastelarias, condomínios e até mesmo residên-
cias e leva esse resíduo gorduroso para cooperativas 
que o transformam em biodiesel, combustível que não 
polui nem agride o meio ambiente. Pode ser utilizado 
em carros e ônibus, pois não emite os gases tóxicos 
que prejudicam a camada de ozônio da terra. Pode e 
deve ser utilizado também nas industrias, porque não 
vai poluir os rios, preservando assim o lençol freático 
da terra. 

O APRO-CIMA está de parabéns, pela sua 
responsabilidade com a preservação ambiental e, 
além disso, como já disse, por ajudar as comuni-
dades carentes de Campinas. O óleo de cozinha já 
utilizado doado para esse programa, ao ser entregue 
nas cooperativas que o transformam em biodiesel, 
é revertido em ajuda de custos para as comunida-
des carentes de Campinas. As comunidades caren-
tes, que também recolhem os resíduos gordurosos, 
aprendem a preservação e saem beneficiadas com 
a ajuda de todos. Iniciativas como essa devem ser 

reconhecidas por todos nós. O e-mail do projeto é 
este: apro-cima@gmail.com

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Quero registrar a minha indig-
nação com a falta de prestação de contas, por parte 
do Governo Federal, dos repasses de verbas desti-
nados a convênios, contratos e termos de parcerias 
com a União.

Conforme dados contidos no balanço do primeiro 
semestre de 2007 do Tribunal de Contas da União e 
divulgados pelo jornal O Estado de S.Paulo, edição 
de domingo, dia 23 de setembro, o Governo Federal 
acumula 2.719 contas sem prestação. E o que é mais 
grave: o Governo nem sequer conhece a aplicação 
dessas verbas, principalmente das destinadas ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Social, ao Ministério da 
Integração Nacional e ao Ministério da Educação, que 
juntos acumulam mais da metade dos repasses sem 
prestação de conta. 

Fica evidente a ineficiência ou mesmo inexistên-
cia de fiscalização dessas aplicações.

Outro dado estarrecedor revelado pelo referido 
jornal é que as prestações de contas estão sendo 
feitas com quase 4 anos de atraso, o equivalente ao 
mandato inteiro do Governo. 

Diante disso perguntamos: está o Governo Federal 
preocupado com a transparência? Como saber se as 
verbas tiveram o destino certo, se foram devidamente 
utilizadas? Só depois de 4 anos?

Os repasses ainda sem prestação de contas, 
computadas as contas já apresentadas mas ainda não 
analisadas, somam 12 bilhões e 500 milhões de reais. 
É um imenso volume de dinheiro repassado sem ade-
quado controle do Governo, o que deixa apreensiva 
toda a Nação brasileira. 

É necessário que o Governo tome medidas ur-
gentes para viabilizar um adequado controle dos re-
passes, punindo os que receberam dinheiro público 
sem justificar os gastos em curto prazo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Sr. Deputado Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, quero 
referir-me a 2 atividades de que participei. Uma delas, o 
Encontro de Idosos, em que se discutiu a questão dos 
direitos humanos, contou com a presença de V.Exa., 
que ajudou muito. Também contou com a participação 
da Sra. Clara Charf, da Deputada Erundina, do Sr. Ro-
berto, do Sr. Perly (da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos), da minha colega Profa. Suzana Medeiros 
(da PUC de São Paulo) e de representantes de todo 
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o Brasil. Foram discutidas políticas públicas que favo-
reçam os idosos. Temos o Estatuto, mas precisamos 
avançar.

A outra atividade foi uma audiência pública na 
Comissão de Legislação Participativa para apresentar 
pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados 
do Brasil no sentido de avaliar a imagem pública das 
instituições brasileiras. Como é recorrente, o Legisla-
tivo sofreu forte crítica. 

A pesquisa, feita em todo o Brasil por professores 
da Universidade de Brasília, mostra a imagem do Con-
gresso. É importante que o evento tenha sido realizado 
nesta Casa, porque sabemos que V.Exa., Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, o Presidente Ar-
lindo Chinaglia e as Lideranças de todos os partidos 
da Situação e da Oposição lutam para resgatar a con-
fiança e a credibilidade da Câmara dos Deputados. 
Somos uma instituição como todas as demais, mas 
somos a Câmara Federal e temos que dar o exemplo 
na política, no dia-a-dia, no nosso Estado, em nossa 
família. Por isso, quero parabenizar todos os alunos e 
professores da Universidade de Brasília envolvidos na 
pesquisa. Em vez de esconderem a realidade da nossa 
Casa, eles a submeteram a todos para essa avaliação. 
A pesquisa já está no site. 

Isso significa que todos estamos lutando pela 
democracia. Fortalecer a democracia é fortalecer 
a instituição, é cobrar de nós, Deputados, capaci-
dade, produtividade, confiança e responsabilidade 
no exercício do mandato parlamentar, atendendo 
às populações não só do nosso Estado, mas tam-
bém de todo o Brasil. Queremos políticas de direi-
tos humanos e sociais, políticas que favoreçam a 
inclusão social. 

Sr. Presidente, é isso que estamos fazendo, sob 
a liderança de V.Exa., assim como do Presidente Lula 
e do Presidente Arlindo Chinaglia. O Partido dos Tra-
balhadores está pronto, contribuindo para a melhor 
imagem das nossas instituições, especialmente des-
ta Casa.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado, 

Deputado Pedro Wilson. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, foi 
realizada na Comissão de Legislação de Participati-
va da Câmara dos Deputados audiência para debater 
a imagem das instituições públicas no País. Nesse 
colóquio, a Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB) divulgou os resultados de uma pesquisa que 
encomendou sobre o tema. 

No levantamento, a Câmara aparece em último 
lugar em nível de confiança entre 6 instituições públi-
cas (12,5% dos entrevistados disseram que confiam 
na Câmara; no Senado, esse índice é de 14,6%). Já a 
Polícia Federal é a instituição com maior percentual de 
credibilidade: 75,5% dos entrevistados disseram que 
confiam na instituição. O índice é ligeiramente superior 
ao das Forças Armadas (74,7%). Em seguida, estão os 
partidos políticos (16,1%), as Câmaras de Vereadores 
(18,9%) e os políticos (11,1%).

Esse evento, que tive a honra de presidir, nos 
deixa em estado de alerta sobre as instituições, os 
instituídos e a democracia brasileira. Esse números 
não se podem perder nos labirintos da política. Ao 
contrário, devem levar nós, Deputados e Senadores, 
e a sociedade civil organizada à reflexão e a uma cor-
reção de rumo. Se está errado, temos que corrigir.

A pesquisa, realizada pela empresa Opinião 
Consultoria, ouviu 2.011 pessoas por telefone, entre 
4 e 20 de agosto, em todo o território nacional. O 
estudo teve o apoio do Instituto de Ciências Políti-
cas da Universidade de Brasília (UnB). A pesquisa 
encomendada pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) sobre a imagem das instituições 
públicas no País informa que 95,4% dos entrevista-
dos consideram a reforma política importante para 
reverter a desconfiança nessas instituições. Eis aí 
uma informação da mais alta relevância. Se quase 
96% da população quer reforma política, porque a 
Câmara não faz? Será que não devemos começar 
uma grande mobilização popular a favor da refor-
ma política? Ou será que será preciso a falência 
total das instituições para que se acorde para tal 
realidade? Sabemos o que acontece quando as 
instituições estão fragilizados. Aqui e alhures vimos 
ditaduras surgirem como solução.

Acreditamos que o resultado dessa pesquisa 
revela o descompasso do Congresso Nacional com a 
população brasileira. Enquanto a sociedade brasileira 
pede reforma política para corrigir várias deformações 
do nosso sistema político-eleitoral, a Câmara desperdi-
çou a oportunidade de fazer uma reforma política an-
corado nos anseios do povo. O sistema atual caducou, 
exauriu-se, traz distorções, não renova, nada muda, 
não estabelece fidelidade partidária, não fortalece os 
partidos, mantém regras obsoletas e incoerentes como 
a da escolha de suplente de Senador e o mandato de 
Senador de 8 anos, um tempo inexplicavelmente longo, 
e mantém um sistema de financiamento vinculado ao 
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capital privado, estabelecendo uma concorrência pre-
datória e injusta. A maioria se elege pelo dinheiro que 
arrecada e gasta em detrimento de propostas, idéias, 
partido e lutas sociais.

O índice de confiança no Congresso Nacional 
caiu para cerca de 10% em 2007. Esse índice era de 
33% em 2003 e havia diminuído para 20% em 2005. 
Mas aqui, é importante ressaltar, que não podemos 
confundir a instituição com os instituídos. Os instituí-
dos, pelas regras do sistema atual, representam um 
conjunto de interesses heterogêneos, contraditórios, 
notadamente, na sua grande maioria, representam o 
andar de cima da sociedade. Já a instituição é um pi-
lar da democracia, fundamental para a consolidação 
do Estado democrático de Direito e que precisa ser 
preservada.

A pesquisa da AMB revelou também que me-
tade da população não confia no Poder Judiciário 
e que 54,4% dos entrevistados não confiam no 
Governo Federal. No caso dos juizados de peque-
nas causas, o índice de confiança é de 71,8%; na 
imprensa, 59,1%; e no Supremo Tribunal Federal 
(STF), 52,7%.

São dados que estão colocados e que precisam 
ser estudados de forma a evitar o pior. A pesquisa 
contribui para a discussão da desgastada imagem 
das instituições públicas, mas como devemos reagir 
diante de dados tão opulentos, tão fortes, tão vivos? 
Vamos tapar o sol com a peneira ou vamos agir ago-
ra, já, hoje? As instituições são imprescindíveis, o 
seu funcionamento pleno é conquista da democracia 
brasileira, mas os instituídos precisam dar à política 
o sentido de justiça, de liberdade, de honestidade, 
de ética, de inclusão social, de paz, de crescimen-
to econômico, de desenvolvimento sustentado. Nós, 
instituídos, precisamos entender que alguma coisa 
está fora da ordem, está errada, e precisamos cor-
rigir urgentemente. Reforma política já, urgente e 
necessária.

Muito obrigado.
O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Luiz 
Couto, Sras. e Srs. Deputados, todos sonhamos que o 
Brasil seja um país mais justo. Para isso, a geração de 
emprego é fundamental. Assim, parabenizo a cidade 
e a região de Araçatuba, onde milito, porque amanhã 
a empresa multinacional de alimentos Nestlé vai inau-

gurar oficialmente sua segunda unidade industrial no 
Município, com a presença de diversas autoridades e, 
possivelmente, também do Presidente Arlindo Chinaglia. 
Essa indústria, que vai gerar mais de 300 empregos 
diretos, vai movimentar o mercado de leite ao oferecer 
nova opção de fornecimento aos produtores de leite 
não só da região, pois se busca leite em outros Esta-
dos para abastecer aquela unidade industrial. 

Deixo, então, registrados meus parabéns à 
cidade de Araçatuba e meus agradecimentos ao 
Dr. Ivan Zurita, Presidente da Nestlé do Brasil, 
pelo investimento na região noroeste do Estado 
de São Paulo.

Obrigado, Presidente Luiz Couto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-

lavra o Deputado Cristiano Matheus.
O SR. CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB 

– AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro que esta foi uma impor-
tante semana em Alagoas, meu Estado, com a luta 
dos policiais rodoviários federais que vieram a esta 
Casa trazer algumas reivindicações, entre as quais 
o melhor reaparelhamento da instituição, o maior 
número de policiais com curso superior, como requi-
sito para ingressar na classe. Essa luta é, portanto, 
fundamental. 

No Estado de Alagoas, também a Polícia Civil 
está passando por uma situação crítica. Os policiais 
dessa categoria entraram em greve há mais de 90 
dias. A categoria também veio fazer um apelo junto 
ao Governo Federal.

Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa 
para registrar o aniversário de fundação de um dos 
mais importantes jornais da Paraíba e do Nordeste: o 
Jornal da Paraíba, que completou, no último dia 5 de 
setembro, 36 anos de fundação.

Inicialmente, farei um breve relato do que signi-
fica o Jornal da Paraíba para a comunidade de todo 
o Estado, pois desde sua fundação foi assentado nos 
pilares da ética, da credibilidade, da imparcialidade 
e, acima de tudo, no compromisso com a verdade da 
informação.

A idéia de criar um jornal, que, além de seu dever 
de informar, fosse também um porta-voz dos legítimos 
interesses de Campina Grande, motivou um grupo de 
empresários daquela cidade, formado por José Carlos 
da Silva Júnior, Humberto Almeida, Júlio Costa, Ade-
mar Borges da Costa, Raimundo Lira, João Batista 
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Dantas, João Rique Ferreira, Artur Monteiro, Maurício 
Almeida e Josusmá Coelho Viana, a viabilizar o em-
preendimento, fundando em 5 de setembro de 1971, 
o Jornal da Paraíba.

Infelizmente, alguns desses pioneiros e funda-
dores não viveram para contemplar o progresso da 
Editora Jornal da Paraíba.

O Jornal da Paraíba, fruto do espírito empreen-
dedor latente dos campinenses, e que fez a fama da 
cidade, foi o embrião de um dos maiores grupos de 
comunicação do Nordeste: A Rede Paraíba de Comu-
nicações, símbolo da presença de Campina Grande 
em todo o Estado, através das TVs Paraíba e Cabo 
Branco, Cabo Branco FM e 101 FM. 

Já em seu primeiro número, o Jornal da Paraíba 
circulou com 9 cadernos e 72 páginas, obedecendo 
os mais rigorosos princípios da boa técnica jornalísti-
ca vigente na época, princípios esses que seguem se 
modernizando e norteando a linha editorial do jornal, 
que tem a independência e a verdade da informação 
como dogmas.

Renovação é um princípio sempre seguido pe-
los que fazem o Jornal da Paraíba. Em 1982, o an-
tigo linotipo foi substituído pelo moderno sistema de 
impressão em offset, num grande salto qualitativo em 
seu padrão gráfico. Em 1989, ao completar 18 anos, 
é lançado o novo Jornal da Paraíba, já utilizando a 
informática em todas as fases. 

Hoje, acompanhando todas as inovações tec-
nológicas, mas mantendo o mesmo padrão de qua-
lidade, o Jornal da Paraíba está disponível em sua 
versão on-line com tudo o que há de mais moderno 
na área de Internet, podendo ser acessado de todo 
o mundo, inclusive a versão impressa que é vendida 
em bancas.

O jornal cresceu, se modernizou, mas mantém a 
mesma linha de sua fundação: a defesa dos interesses 
de Campina Grande e da Paraíba e, acima de tudo, 
da verdade como notícia. Nós, campinenses, nos or-
gulhamos desse importante veículo de comunicação 
que há 36 anos faz parte da rotina de leitura da maio-
ria da população. 

Nada do que acontece na cidade e no Es-
tado fica sem a análise criteriosa e imparcial do 
Jornal da Paraíba. É a cara da cidade e de seu 
povo. Participa das grandes lutas e aspirações da 
sociedade. É palco de reivindicações sempre em 
defesa do bem coletivo. É um canal de integração 
entre a comunidade e os Poderes constituídos e, 
por isso, detém conceito e credibilidade. O Jornal 

da Paraíba participa e faz a história do Estado e 
de Campina Grande. 

Assim, parabenizo todos os que fazem o Jornal 
da Paraíba, orgulho da cidade de Campina Gran-
de e da Paraíba, o que faço nas pessoas do Dire-
tor Superintendente, Ricardo de Oliveira Carlos, e 
do Dirigente do Grupo e fundador, José Carlos da 
Silva Júnior.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ser um dos 

representantes do povo da Paraíba, Estado onde nasci, 
me anima cada vez mais a ocupar a tribuna desta Casa, 
não só para cobrar providências dos Poderes Públicos 
para mitigar o sofrimento daquela gente, mas também 
para louvar e enaltecer aquela mesma gente.

Assim, quero registrar, hoje, mais um empre-
endimento do gênio criador e criativo do paraibano 
de Umbuzeiro, o saudoso Francisco de Assis Cha-
teaubriand Bandeira de Melo, em Campina Gran-
de, onde fundou há 50 anos, mais precisamente 
no dia 2 de outubro de 1957, com a presença das 
maiores personalidades da época, o Diário da 
Borborema.

Campina Grande, que sempre teve papel de 
destaque por ser uma cidade pólo de conhecimento 
e comercial, berço da intelectualidade e da cultura do 
Estado, não dispunha até aquela data de um jornal 
diário, que acompanhasse os passos largos de seu 
progresso. 

Nesses 50 anos de existência, o Diário da Bor-
borema fez e faz parte da vida dos campinenses e 
paraibanos, participando e divulgando ativamente 
os principais momentos históricos da cidade. Sua 
luta maior é pela fidelidade ao leitor. Desde sua fun-
dação é um dos veículos de comunicação que mais 
incentiva e faz parcerias para o desenvolvimento da 
cidade em todos os níveis: comercial, empresarial, 
turístico, agropecuário, cultural e político.

Jornal ágil, moderno e preocupado com a liber-
dade de expressão e com a livre manifestação do 
pensamento, o Diário da Borborema é totalmente 
comprometido com os mais legítimos interesses da 
população da Paraíba, tendo conquistado o respeito e 
a admiração de todos. A evolução de Campina Grande 
em seus diversos ciclos econômicos encontrou eco na 
plataforma editorial do jornal.

O Diário da Borborema acompanha os fatos e 
a modernidade. Suas reportagens e seu design gráfi-
co já foram motivo de prêmios, a exemplo do Prêmio 
Esso 2001, na modalidade Primeira Página, motivo de 
orgulho de todos os que fazem o jornal e também dos 
anunciantes e leitores.
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O DB, como é tratado popularmente, é especial-
mente incentivador e divulgador das artes e da cultura, 
áreas de destaque da cidade. O jornal já encampou gran-
des lutas em favor da realização dos grandes eventos 
que consolidaram Campina Grande no cenário turístico 
nacional, a exemplo do Festival de Inverno, Encontro para 
a Nova Consciência e d’O Maior São João do Mundo, 
uma das maiores festas populares do Brasil. 

Outras campanhas de luta em favor de empre-
endimentos públicos e privados em Campina Grande 
também foram ensejadas pelo Diário da Borborema. 
São exemplos, a construção do Parque do Povo – 
maior área urbana para eventos públicos do Nordes-
te —, o desmembramento da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) para a criação da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), a criação da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e sua auto-
nomia financeira, a construção dos Shopping Centers 
Iguatemi, Luiza Mota e Cirne Center, a conclusão do 
Hotel Turístico de Campina Grande, hoje o Garden 
Hotel, um dos maiores resorts do Nordeste, além de 
tantas outras obras e ações da mesma importância.

Esse engajamento em favor das grandes causas 
de interesse da população faz desse veículo, que é 
parte do complexo denominado Diários Associados, 
um dos mais queridos da população, sendo motivo de 
orgulho para funcionários e diretoria, de credibilidade 
para os anunciantes e assinantes e referência entre 
os veículos de seu porte em todo o Brasil.

Além disso, por seu pioneirismo, o Diário da Bor-
borema está em sintonia com a evolução tecnológica, 
mantendo-se atual e moderno, tanto em sua concep-
ção editorial, como nas formas em que se apresenta, 
seja nas bancas ou através da Internet, com acesso 
livre em todo o mundo.

A cidade se prepara para comemorar essa tão 
importante data, vez que o Diário da Borborema 
faz parte da vida de todos os cidadãos. Dentre os 
eventos programados, está o II Seminário História 
da Mídia Regional, que será promovido pelo Depar-
tamento de Comunicação da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), nos dias 3, 4 e 5 de outubro, 
onde uma das mesas-redondas dará enfoque aos 
50 anos do Diário da Borborema. O evento tem o 
objetivo de possibilitar uma ampla reflexão a res-
peito das novas demandas teóricas, temáticas e 
metodológicas para o desenvolvimento de estudos 
e pesquisas sobre a História da Mídia Regional no 
contexto brasileiro.

O Diário da Borborema serviu também como 
suporte para o curso de Comunicação existente em 
Campina Grande, oferecendo estágios e emprego aos 
estudantes. Foi também celeiro de grandes nomes do 

jornalismo paraibano, dos quais destaco, em forma 
de homenagem, os jornalistas Geovaldo de Carvalho, 
Anselmo Guimarães, Prof. Stênio Lopes, Josusmar 
Barbosa, Epitácio Soares, Tobias di Pace, Francisco 
José, Itamar Cândido, Ionete Oliveira, William Mon-
teiro e Hilton Mota. Alguns dos citados nem mais se 
encontram entre nós, mas exerceram com amor e 
dedicação a arte e o ofício do jornalismo e deixaram, 
através de seus escritos, a sua marca indelével.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
parabenizo todos os que fazem os Diários Associados 
na Paraíba, através de seu Diretor Superintendente 
Cecílio Antônio Azeredo Fonseca, e em especial aos 
diretores e funcionários do Diário da Borborema, que 
perseguem o lema de todo o grupo que é exercer o 
jornalismo e o dever de informar com ética, competên-
cia, determinação e responsabilidade. 

Muito obrigado.
A SRA. CIDA DIOGO (PT–  RJ. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que-
ro registrar nos Anais desta Casa a Carta do Rio de 
Janeiro – Pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, pela 
Eqüidade de Gênero e em Defesa do Estado Laico.

Essa carta reproduz o sentimento das mulheres 
do Estado do Rio de Janeiro em relação aos direitos 
sexuais reprodutivos. Amanhã, dia 28 de setembro, 
será o Dia Latino-Americano e Caribenho pela Descri-
minalização do Aborto. A carta reforça a importância 
dessa discussão no País, pela gravidade que o aborto 
representa para a saúde pública, devido à mortalidade 
evitável de mulheres.

Precisamos debater a grave situação em que 
encontra o sistema de saúde. Hoje, muitas mulheres 
utilizam os métodos mais agressivos, como a agulha 
de tricô, que introduzem na vagina, e, conseqüente-
mente, há casos de perfuração de útero, hemorragias 
e infecções graves e até óbitos, porque não se discute 
o problema no nosso País de forma séria. 

Essa carta reproduz o sentimento de todas as 
mulheres do nosso Estado e, tenho certeza, repre-
senta o sentimento das mulheres do nosso País, que 
querem deixar de ser chamadas de criminosas quan-
do procuram ajuda. Também o profissional de saúde 
que ajuda a mulher a realizar o aborto seguro precisa 
agir na legalidade. 

Registro a Carta do Rio de Janeiro à véspera 
do Dia Latino-Americano e Caribenho pela Descrimi-
nalização do Aborto, fruto do movimento de mulheres 
latino-americano e caribenho.

CARTA A QUE SE REFERE A ORA-
DORA: 
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O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, ocupamos esta tribuna para 
falar de um importante assunto que tramita nesta Casa 
e o Brasil vem comentando, mas não vê, às vezes, 
com a atenção que se faz necessária. Eu me refiro à 
questão fundiária.

Precisamos estabelecer definitivamente um 
marco do direito à propriedade. Há questões refe-
rentes a áreas indígenas, meio ambiente, faixas de 
fronteira, reforma agrária e quilombolas, remanes-
centes de escravos que vêm buscando o seu direi-
to de propriedade. O Brasil tem uma dívida com os 
descendentes dos escravos, que ajudaram a cons-
truir esta Nação.

Sr. Presidente, o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 1988 dispõe que “aos remanescentes das comu-
nidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Vejamos a expansão dos remanescentes das 
comunidades de quilombolas. A expectativa do mo-
vimento quilombola é que entrem no processo de 
reconhecimento cerca de 5.500 propriedades; 3.500 
comunidades se identificam como remanescentes e 
reivindicam a titulação de terras; 1.170 comunidades 
já estão reconhecidas e certificadas pela Fundação 
Cultural Palmares como remanescentes de quilom-
bos; e há 554 processos de titulação de terras das 
comunidades já reconhecidas pelo INCRA. 

Um mapeamento do Brasil mostra que o Esta-
do de Santa Catarina tem 7 áreas ditas quilombolas 
identificadas.

A área a ser titulada como terras quilombolas 
é estimada em 25 milhões de hectares. Equivale ao 
Estado de São Paulo; a 5,7 vezes o Estado do Rio de 
Janeiro; a 23% das áreas indígenas do Brasil, que 
hoje somam 109 milhões de hectares; e a 34,7% das 
terras atuais da reforma agrária no País. Mesmo con-
siderando um valor baixíssimo por hectare, o custo 
total das desapropriações é de aproximadamente 40 
bilhões de reais. 

Todos os Estados brasileiros estão mapeados. 
Hoje há um conflito iminente entre ditos descenden-
tes de quilombolas e outras etnias que fizeram este 
Brasil grande. 

Ressalte-se que o processo está eivado de erros, 
vícios e fraudes. Falta contraditório, os critérios são de 
autodefinição e auto-atribuição. Pessoas se identificam 
como quilombolas e fazem a indicação das terras, con-
forme o Decreto nº 4.887/03. 

Sr. Presidente, apresentamos projeto de decreto 
legislativo para anular o Decreto nº 4.887/03, porque 
entendemos que extrapola os limites da Constituição, 
que determina a titulação de terras ocupadas e não 
de terras com direitos imemoriais. 

Em Invernada dos Negros, Santa Catarina, por 
exemplo, são 414 hectares. O decreto estende para 8 
mil hectares, trazendo conflitos para as pessoas que 
lá trabalham na cidade e no campo. Precisamos tra-
tar da questão através de lei desta Casa e não de ato 
administrativo.

Chamo a atenção desta Casa e do Brasil para a 
responsabilidade que temos em fazer com que essa 
questão seja resolvida harmoniosamente, sem conflitos, 
porque, do contrário, o Brasil sofrerá conseqüências 
imprevisíveis – e já estão acontecendo, tanto na área 
rural como na área urbana.

É preciso que esta Casa crie um grupo de tra-
balho – o Presidente Arlindo Chinaglia está a par do 
assunto –, composto por Parlamentares e pessoas 
interessadas no assunto, e busque uma saída legal 
e harmônica.

O meu partido, o PMDB, vai discutir esse as-
sunto e buscar soluções em seminário a ser reali-
zado nesta Casa. Esperamos que todos participem, 
para que essa questão seja resolvida entre irmãos 
– negros, brancos ou amarelos –, sem conflitos, com 
paz e harmonia.

Sr. Presidente, solicito seja registrado nos Anais 
da Casa artigo que escrevi sobre o direito dos com-
terra.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR.

Direito dos Com Terra

A questão fundiária brasileira precisa ser tratada 
com muito cuidado e responsabilidade pelo governo 
brasileiro sob o risco de seguir caminho perigoso e de 
conflitos – já deflagrados – de conseqüências imprevi-
síveis, tendo como objetivo principal o questionamento 
ideológico do direito de propriedade. Com o discurso 
de que o país tem uma dívida social cem as minorias, 
índios, quilombos e sem terras, busca-se a qualquer 
custo e a revelia de uma interpretação tendenciosa 
da legislação vigente colocar em dúvida o direito de 
posse mansa e pacifica dos proprietários e a ordem 
jurídica estabelecida. Essa é uma ação orquestrada e 
contestatória da legitimidade dos direitos de proprie-
dade, invocando-se o direito subjetivo de imemoriali-
dade remetendo a reivindicação de propriedade dos 
indígenas e quilombolas ao descobrimento do Brasil 
no ano de 1500.
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A orquestração tem nome, são pessoas, entidades 
e ONG, estrangeiras ou financiadas por outros países 
e pelo governo, que intervêm nas decisões governa-
mentais, na opinião pública confundindo-a numa defesa 
radical das questões ambientais, indigenistas e dos des-
cendentes de escravos quilombolas. Com isso o Brasil 
vive uma revolução agrária silenciosa que atemoriza e 
deixa perplexos os agricultores brasileiros, que apesar 
da ausência de uma política agrícola do país sobrevi-
vem às taxas de juros mais altos do planeta, a política 
de câmbio que lhe tira a renda, a falta de logística que 
os obriga a pagarem fretes dos mais caros do mundo 
e a cartelização do mercado de ínsumos, máquinas, 
grãos, carnes. Quem produz está sem meios para re-
agir e sem um governo que os defenda.

Muito pelo contrário, estão sujeitos a um governo 
que permite que Ibama, Incra, Funai e MST, lhes impo-
nha a vontade de burocratas de plantão, ameaçando-os, 
por atos administrativos, com a possibilidade de tirar 
suas propriedades. Os mesmos agricultores que têm 
as escrituras de suas terras devidamente registradas, 
de onde tiram seu sustento e de sua família, geram 
empregos, matéria-prima para a agroindústria, trans-
porte, movimentam o comércio, elevam o superávit da 
balança comercial do País e ainda garantem a comida 
na mesa da 190 milhões de brasileiros, estão despro-

tegidos. Ao invés de gestos de aplausos, de paz e de 
tranqüilidade por parte do governo e dá sociedade, 
recebem pressão, truculência e a geração de conflitos 
no campo, quando o que mais desejam é produzir e 
serem recompensados pelo seu nobre trabalho.

Ora, se há uma dívida social do país com a re-
forma agrária, índios e quilombolas e meio ambiente 
está dívida é do governo e não dos proprietários de 
terras. O governo de forma cômoda quer fazer justiça 
social com o patrimônio dos outros, desrespeitando a 
constituição e a legislação brasileira do direito de pro-
priedade, a qual determina que para qualquer desapro-
priação, a indenização deve ser justa e prévia. Ficam 
as indagações: que justiça é está? E o que esta por 
traz dessa busca desesperada das terras brasileiras 
para índios, quilombos e reservas florestais?

Números do quadro abaixo mostram que tudo 
que se planta no Brasil, entre culturas anuais (46 mi-
lhões de ha) e permanentes (16 milhões de ha), so-
madas representam 10 milhões de hectares a menos 
do que os 72 milhões de hectares destinados aos as-
sentamentos de reforma agrária e 50 % dos território 
indígenas, que ocupam 106 milhões de ha, ou 12,4% 
do território nacional , o equivalente a 15 estados de 
Santa Catarina.

Destinação das Terras Brasileiras
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O Brasil é a última fronteira agrícola do planeta 
terra, com mais de 200 milhões de hectares disponí-
veis para a produção de alimentos e da agroenergia, a 
energia renovável de hoje e de amanhã. Diante disso 
olhos interesseiros do mundo nos vêem como concor-
rentes potenciais, e nós, com os olhos fechados so-
mos manipulados por interesses externos que usam 
brasileiros incautos na defesa de interesses obscuros, 
que levam a um engessamento de nossas terras e da 
produção agropecuária.

Sendo o Brasil o úico país do mundo a permi-
tir ingerências externas a estes assuntos e no direito 
sagrado do uso do solo brasileiro. Acorda Brasil, será 
que temos que cumprir literalmente o Hino Nacional? 
“Deitado eternamente em berço esplendido”. Ninguém 
é contra indígenas, quilombolas e meio ambiente, ape-
nas precisamos buscar soluções de como bem utili-
zar as nossas terras e de que modo queremos fazê-
lo. Não é preciso reinventar a história como pregam 
forças externas e alguns brasileiros que pensam que 
estão ajudando, mas na verdade atrapalham o Brasil e 
aqueles que põem a comida na mesa,. os agricultores, 
que com toda a razão criaram o Movimento dos Com 
Terra – MCT. Uma reação ordeira , pacífica e legítima 
em defesa da garantia do direito de propriedade, com 
a pergunta profunda que nos leva a refletir: você já 
comeu hoje? Agradeça a um agricultor.

* Valdir Colatto é engenheiro agrônomo e Depu-
tado Federal pelo PMDB/SC

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra pela ordem ao Deputado Flávio Dino para uma 
brevíssima comunicação.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, apenas registro que, na tarde de hoje, 
protocolarei uma indicação relativa à reestruturação da 
Agência Nacional de Aviação Civil.

A Comissão Parlamentar de Inquérito já concluiu 
seu trabalho e constatou aquilo que já sabíamos. Além 
de tantos problemas acumulados ao longo de décadas 
atinentes à infra-estrutura do País, que não cresceu 
adequadamente para dar conta da incorporação de 
novos consumidores ao mercado de aviação civil, há 
também problemas institucionais e normativos, de-
correntes da implementação não acabada do modelo 
surgido com a criação do Ministério da Defesa.

Há hoje um conflito de atribuições entre o Minis-
tério da Defesa, a Agência Nacional de Aviação Civil e 
o CONAC que precisa ser solucionado. As propostas 
que apresento agora sob a forma de indicação visam 
concentrar as competências normativas e reguladoras 
no Ministério da Defesa e no CONAC, deixando as 
competências fiscalizadoras para a ANAC.

Era o registro que tinha a fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Deputado Pepe Vargas.
O SR. PEPE VARGAS (PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tendo em vista a importância do setor produtivo 
do alho brasileiro, venho a esta tribuna pedir o apoio 
da Casa à reivindicação da Associação Nacional dos 
Produtores de Alho, na defesa dos produtores brasi-
leiros no processo de renovação da tarifa antidumping 
contra os alhos importados da República Popular da 
China, produto este que vem concorrer predatoriamen-
te com a produção nacional. 

A taxa de R$0,48, que vinha sendo cobrada para 
cada quilo de alho importado, instituída após longo 
processo de mobilização do produtores nacionais, teve 
sua validade expirada em dezembro de 2006, sendo 
prorrogada até o final de 2007 em razão de processo 
de revisão instaurado pelas entidades integrantes da 
ANAPA, quais sejam: Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária e Extensão Rural de Santa Catarina, Associação 
Gaúcha dos Produtores de Alho, Associação Catari-
nense de Produtores de Alho, Associação Mineira dos 
Produtores de Alho, Associação Goiana e Entorno do 
DF e produtores dos Estados do Paraná, São Paulo 
e Bahia. 

O processo MDIC/SECEX-RJ 52500-014631/2006-
76 está em tramitação e pede a revisão de direito anti-
dumping aplicado sobre a importação de alhos frescos 
ou refrigerados, classificados nos itens 0703.20.10 e 
0703.20.90 na Nomenclatura Comum do MERCO-
SUL, originários da República Popular da China, ini-
ciada por meio da SECEX nº 84, de 13 de dezembro 
de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 14 
de dezembro de 2006, e seguirá para a Câmara de 
Comércio Exterior.

Minha intervenção vem no sentido de esta Casa 
manifestar-se junto aos Ministérios que compõem a 
CAMEX na defesa dos empregos gerados por esta 
importante cultura. Integram a Câmara de Comércio 
Exterior os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior; da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento; do Desenvolvimento Agrário; da Fazenda; 
do Planejamento, Orçamento e Gestão; das Relações 
Exteriores e a Casa Civil.

Cabe lembrar que a cultura do alho tem um im-
portante papel na sustentabilidade de pequenos produ-
tores, com ênfase à agricultura familiar dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Chapada 
Diamantina, na Bahia, gerando 40 mil empregos diretos. 
A renovação da aplicação dessa tarifa poderá elevar 
este número para 60 mil empregos, num universo de 5 
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mil produtores, podendo gerar 20 mil novos postos de 
trabalho. Por outro lado, a não renovação da referida 
taxa poderá dizimar a produção nacional, causando 
um prejuízo social e econômico muito grande.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VALTENIR PEREIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. VALTENIR PEREIRA (Bloco/PSB – MT. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nobres Deputadas e Deputados, nesta oportunidade, 
reforço o convite de que no dia 2 de outubro, próxima 
terça-feira, comemoraremos, nesta Casa, o Dia Na-
cional do Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate a Endemias. Este programa chegou ao Bra-
sil em 1985, no Nordeste, especificamente no Estado 
do Ceará. Em 1995, 10 anos depois, ele espalhou-se 
pelo Brasil. Recentemente, no ano passado, surgiu a 
Emenda nº 51, aprovada por esta Casa, que garante 
a efetivação e a estabilidade dos agentes. 

Portanto, na terça-feira estaremos comemorando 
o dia nacional dessa categoria nesta Casa, entregando 
uma pauta de reivindicações ao Presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Silva, ao Presidente Arlindo 
Chinaglia e também ao Presidente do Senado Renan 
Calheiros, a fim de fortalecer a categoria dos profis-
sionais da Saúde que fazem um trabalho de preven-
ção e promoção.

Este é o convite que faço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-

lavra, por permuta com o Deputado Edio Lopes, o 
Deputado William Woo.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio 
Câmara, estivemos trabalhando na Casa até três e 
meia da manhã, na discussão da prorrogação da Con-
tribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
– CPMF: o Governo querendo aprovar a prorrogação 
do tributo até dezembro de 2011 e nós, da Oposição, 
querendo evitá-la.

Parabenizo a Casa. As reclamações, o adiamento 
da votação e todos os instrumentos que a Oposição, o 
PSDB, a Minoria apresentaram, tudo isso faz parte do 
regime democrático. Não foi o poder da Maioria que 
venceu, mas o respeito da Minoria pelo Parlamento. 
Fez-se a vontade dos Deputados da base governista 
aprovando a prorrogação da CPMF.

Às 10h da manhã os trabalhos da CPI do Siste-
ma Carcerário foram retomados. Em pauta, a gestão 
prisional. Foram convidados o Dr. Renato Neves Pe-

reira Filho, Diretor do Sindicato dos Policiais Civis do 
Distrito Federal; o Sr. Luiz Fernando Correa da Rocha, 
Presidente da Federação Brasileira dos Servidores do 
Sistema Penitenciário; e o Dr. Luiz Antônio Nascimento 
Fonseca, Vice-Presidente da Federação Brasileira dos 
Servidores do Sistema Penitenciário. Ouvimos vários 
pontos de vista. 

Tenho dito que, para manter uma criança na es-
cola, com boa educação, é preciso primeiro criar vagas 
nas escolas. Analogamente, precisamos, com urgên-
cia, criar vagas em nossas penitenciárias, que estão 
superlotadas – faltam 300 mil vagas –, para depois 
fazer com que cumpram suas penas aqueles que co-
meteram crimes contra a sociedade. Há vários exem-
plos exitosos de presidiários que estão trabalhando, 
desenvolvendo uma profissão, mas precisamos abrir 
mais vagas.

Durante a discussão, uma das preocupações 
manifestadas foi o não cumprimento da Lei de Execu-
ções Penais por quase 20 anos. Se fosse cumprida, o 
sistema não estaria o caos em que se encontra hoje, 
em todo o País.

Parabenizo o Governador José Serra pela forma 
rápida como indenizou as famílias dos policiais assas-
sinados em ataque do PCC. Pela primeira vez, famí-
lias de agentes penitenciários mortos durante ataque 
dessa organização criminosa receberam indenização 
do Estado.

Não há seguro que pague o custo de uma vida, 
mas indenizar essas famílias é uma demonstração de 
reconhecimento a uma atividade que precisa ser regu-
lamentada. Para tanto, foi criada a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 308, de 2004, que cria as polícias pe-
nitenciárias do nosso País. Temos de fazer uma dis-
cussão clara.

A realidade é clara: há pessoas matando, rouban-
do, furtando e precisam ser punidas, precisam cumprir 
penas, mas em presídios que as preparem para voltar 
a fazer parte da nossa sociedade. Não podemos so-
mente pedir a essas pessoas que costurem bolas ou 
sapatilhas, atividades em que não vão achar emprego 
no mundo externo. Precisamos ensinar nas cadeias 
profissões que permitam ao preso ser reintegrado à 
sociedade, quando deixarem o sistema carcerário. Mas 
precisamos, acima de tudo, investir em educação, para 
que não haja um número cada vez maior de pessoas 
cometendo crimes. 

A CPI do Sistema Carcerário tem de fazer com 
que o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Minis-
tério Público assumam sua responsabilidade e façam 
cumprir a LEP. Nós, membros da CPI, estamos tra-
balhando para apresentar a esta Casa ao menos um 
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relato da real situação em que se encontra o sistema 
carcerário, com todos os seus problemas, e também 
soluções.

Muito obrigado, Sr. Presidente Luiz Couto. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PMDB/PSC/PTC. S.Exa. dispõe de 10 minutos.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o índice de mortalidade infantil é tido 
universalmente como um dos critérios para a avaliação 
da qualidade de vida e para o desenvolvimento social 
de uma nação. 

Segundo a ONU, a taxa de mortalidade infantil 
no mundo está caindo consistentemente. Em 1990, 
mais de 13 milhões de crianças com menos de 5 anos 
morreram no mundo. Em 2006, esse número havia 
caído para 9,7 milhões. Ainda é uma situação grave 
e inadmissível, mas comprova que a saúde mundial 
está melhorando.

Um país como São Tomé e Príncipe, composto 
de 2 ilhas na África Ocidental, conseguiu os melhores 
números do mundo ao reduzir em 48% o índice de 
crianças mortas. De cada 2 crianças que morriam em 
1990, uma já não morre. E esse pequeno país adotou 
3 medidas óbvias: fez uma campanha contra a malária, 
borrifou as casas e forneceu mosquiteiros à população 
– cada região com sua característica, óbvio.

Essas notícias inserem-se num contexto pro-
missor, no qual se aguardam os efeitos dos progra-
mas financiados com recursos do Fundo Global de 
Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, da Funda-
ção Gates, além de outros com verbas do Governo 
norte-americano. 

Isto quer dizer que, quando tais programas co-
meçarem a dar resultados, os especialistas afirmam 
que os avanços serão ainda expressivos. 

Portanto, chamo a atenção das autoridades brasi-
leiras. Nosso País ainda registra taxas de mortalidade 
incompatíveis com suas potencialidades econômicas 
e sociais. Estamos melhorando, mas ainda estamos 
deixando a desejar se comparado com o potencial 
econômico do nosso País.

Mesmo os Estados do Sul, que têm a melhor 
performance nacional nessa área, estão longe não 
apenas de países da América do Norte e da Europa 
Ocidental, mas também das condições obtidas por 
Chile e Uruguai, por exemplo. 

Curiosamente, uma das causas pode ser repu-
tada como simples: a insuficiência das condições sa-
nitárias. É fundamental.

Infelizmente, também nisso o Brasil deixa a de-
sejar. Deputado Átila Lins, do nosso querido Amazo-
nas, mais da metade dos municípios brasileiros não 
têm saneamento básico e grande parte dos que têm 
não têm um saneamento adequado. Obviamente, isso 
prejudica a qualidade de saúde no País. 

O Brasil, obrigatoriamente, precisa avançar na 
ampliação das redes de entrega de água potável e na 
remoção de esgotos. Outras medidas igualmente singe-
las e menos onerosas são as campanhas de vacinação, 
o estímulo à amamentação, o acompanhamento pré e 
pós-natal e os programas de educação de mães. 

Podem parecer simplistas, mas essas medidas 
requerem mudanças de hábitos enraizados e envolvem 
questões culturais, o que dificulta sua implantação. Vale 
lembrar que alguns municípios mais avançados estão 
priorizando-as, mas têm dificuldade na sua implanta-
ção, por questões culturais.

À sociedade cabe a consciência do que precisa 
ser corrigido e de que deve somar-se esforços nacio-
nais e mundiais para que sejam conquistados padrões 
notáveis de saúde por excelência. 

O acesso das crianças aos serviços médicos e a 
adoção de uma série de medidas sanitárias que, em 
sua maioria, são de baixo custo, é o primeiro passo.

Meus colegas Parlamentares, é grande a minha 
preocupação. Tenho conversado com todos os 14 seg-
mentos ligados à Saúde no Brasil em função de ser 
Relator do projeto que regulamenta o Ato Médico no 
Brasil – estabeleci a meta, nobre colega Celso Mal-
daner, de entregar o relatório até 15 de dezembro –, o 
que me tem propiciado adquirir alguns conhecimentos 
nessa área. É preocupante.

Se perguntarmos a qualquer cidadão brasileiro 
ou de qualquer lugar do mundo quanto vale a saúde, 
ele dirá que saúde não tem preço. Isso nos motiva a 
trabalhar cada vez mais com prevenção. Melhorando 
a qualidade de vida, haverá menos doença. É preciso 
aumentar os investimentos no futuro. 

Deixo esse registro para uma grande reflexão.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. Pro-

meti que faria esse pronunciamento. Em respeito aos 
meus colegas, encerro, mesmo dispondo de mais 3 
minutos.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em pronunciamento ocorrido na 62ª Assembléia Ge-
ral das Nações Unidas, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva aproveitou a especial platéia de representan-
tes de 192 países para repetir a cartilha que tem sido 
defendida pelo Ministério das Relações Exteriores, a 
despeito das críticas crescentes, internas e externas, 
em relação ao desmatamento no País. 
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O pronunciamento de S.Exa. não traz nenhu-
ma novidade para avanço da posição brasileira sobre 
como enfrentar o aquecimento global. A verdade, Sr. 
Presidente, é que o desmatamento e as queimadas na 
Amazônia são a principal contribuição brasileira para 
o efeito estufa, problema criado pela concentração, na 
atmosfera, de dióxido de carbono e outros gases.

A fala do Presidente contradiz a realidade. A infor-
mação de que o desmatamento na Amazônia está sob 
controle é desmentida pelos números, que demonstram 
apenas uma queda temporária. Os recentes números 
do desmatamento em Mato Grosso – que, ao lado do 
Pará, é o Estado que mais derruba floresta no País 
– reforçam essa posição.

O Presidente da República usou na ONU o mes-
mo anacronismo que defendeu em sua peregrinação 
pela Europa sobre os biocombustíveis como solução 
para todos os problemas. Lula voltou a exagerar so-
bre o enfrentamento do desmatamento pelo Governo 
Federal. No entanto, a declaração de S.Exa. na ONU, 
repito, é contrariada pelos números. Mais uma vez 
Lula blefou.

Aproveito a oportunidade para informar que o 
desmatamento na região amazônica está a exigir a 
ação forte da Polícia Federal e do IBAMA. Enfim, o 
Governo Federal precisa combater o problema com 
seriedade, pois sabemos que o desmatamento conti-
nua, e em grande escala. 

Sr. Presidente, na condição de integrante da Co-
missão da Amazônia, que trata de matérias relacio-
nadas à preservação das matas, quero deixar clara 
minha indignação com a falta de atenção e de cuida-
do do Governo Federal e dos Governos Estaduais no 
tocante ao desmatamento. É inaceitável vermos que 
a cada dia mais árvores são derrubadas indiscrimi-
nadamente; é inaceitável que proprietários de terra, 
sem critério e sem licença, desmatem nossas matas 
de forma tão descabida! 

É nossa responsabilidade denunciar e fazer com 
que o Governo aperte o cerco e combata para valer o 
desmatamento na Amazônia.

Muito obrigado.
O SR. CHICO D’ANGELO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas reenfatizar a convocação para o 6º Encontro 
Nacional de Fé e Política, que ocorrerá nos dias 10 e 
11 de novembro, no Município de Nova Iguaçu, no Rio 
de Janeiro. O evento realizará várias plenárias temáti-

cas sobre educação, meio ambiente, ética na política 
e práticas alternativas de saúde. 

O tema, que contará com a participação de fi-
guras de peso na qualidade de debatedores, como 
Leonardo Boff e Frei Beto, é extremamente impor-
tante e vem muito a calhar em um Município com as 
características sociais de Nova Iguaçu, no Estado do 
Rio de Janeiro.

Convido todos os presentes a prestigiarem o 
6º Encontro Nacional de Fé e Política, que ocorrerá 
nos dias 10 e 11 de novembro, no Município de Nova 
Iguaçu.

Obrigado. Sr. Presidente.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero parabenizar o Sindicato dos 
Engenheiros da Bahia – SENGE, na pessoa do seu 
Presidente, o companheiro Ubiratan Félix dos Santos, 
pelos 70 anos da entidade, comemorados nesta quin-
ta-feira, 27 de setembro.

Ao longo de todos esses anos, o SENGE tem es-
crito uma bela trajetória como um dos sindicatos mais 
atuantes dos trabalhadores baianos, estando sempre 
presente nas lutas do nosso povo por dignidade, so-
berania, democracia e ética.

A entidade tem sido incansável na defesa do pro-
fissional da engenharia, unindo uma base de cerca de 
20 mil trabalhadores espalhados pela química, petroquí-
mica, pesquisa e desenvolvimento, eletricidade, meta-
lurgia, construção civil, consultoria e projetos, geologia 
e mineração, extensão rural e pesquisa agropecuária, 
serviço público, tratamento e purificação de água.

Merece destaque também sua atuação no apoio 
às lutas de outras categorias, sendo, inclusive, base 
para a formação de dois importantes sindicatos baia-
nos: o Sindicato dos Trabalhadores em Tratamento e 
Purificação de Água (SINDAE) e o Sindicato dos Tra-
balhadores em Empresas de Perícias, Pesquisas e 
Informações (SINDIPEC).

Nesse novo capítulo da história da Bahia e do 
Brasil, um capítulo de liberdade e esperança que o 
Sindicato dos Engenheiros ajudou a construir, com as 
eleições do Governador Jaques Wagner e do Presi-
dente Lula, faço votos de ainda mais conquistas para 
o SENGE.

Parabéns a todos os engenheiros da Bahia!
Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em julho 

deste ano, entrou em vigor a Lei Complementar nº 123, 
de 2006, que instituiu o novo Estatuto das Micro e Pe-
quenas Empresas, também conhecido como SIMPLES 
Nacional ou Super-SIMPLES. Trata-se, sem sombra de 
dúvidas, de uma grande conquista para todos os micro 
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e pequenos empreendedores do País, pois, além de 
reduzir a carga tributária, simplificou a arrecadação de 
impostos sobre suas empresas.

Apesar do esforço do Congresso Nacional, o Es-
tatuto ainda não responde às demandas de uma série 
de outras micro e pequenas organizações. Trata-se da 
economia solidária, que, de forma discreta, mas eficien-
te, vai unindo micros e pequenos empreendimentos, 
invisíveis para o sistema financeiro formal, pautando 
suas ações na solidariedade entre os produtores e não 
na competição. Fazendo da união a força para conti-
nuar, esses empreendedores ganham, primeiro, em 
auto-estima à medida que se qualificam nas relações 
de cooperação, compartilhando a gestão e o conheci-
mento sobre a produção. O resultado é a distribuição 
de renda com o fortalecimento do desenvolvimento 
local sustentável. Isso combina bem com o antigo dito 
nordestino: “chuva fina é que molha a terra”.

Na Bahia, tive o privilégio de participar de algu-
mas das experiências mais bem-sucedidas em econo-
mia solidária, durante o período em que fui Prefeito do 
Município de Vitória da Conquista. Nessa época, foram 
criados o Grupo de Economia Popular (GEP), a Coo-
perativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
Municipais – CREDICOOP e a Instituição Comunitária 
de Crédito Conquista Solidária, também conhecida 
como Banco do Povo.

Reconhecido há 6 anos pelo Ministério da Justi-
ça como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP, o GEP surgiu de uma parceria entre 
a Prefeitura de Conquista e a Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB). Para diferenciar e agre-
gar valor aos seus produtos, o grupo criou um selo de 
qualidade, além de montar uma lojinha no centro da 
cidade, que servia de vitrine para muitos de seus produ-
tos. Atualmente, o GEP reúne mais de 200 associados, 
entre artistas, artesãos, produtores rurais e prestadores 
de serviços de diversas áreas e recentemente adquiriu 
um veículo e barracas padronizadas para a realização 
de feiras itinerantes, com recursos de emenda parla-
mentar encaminhada por nosso mandato.

Já a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Servidores Municipais, CREDICOOP, ainda hoje 
a única no Estado da Bahia com esse perfil, nasceu 
em outubro de 1997, primeiro ano de nossa gestão. 
Fruto da união de 30 servidores municipais que, após 
receberem do Prefeito a garantia de que o pagamento 
dos salários não sofreria atrasos, como era corrente 
em administrações passadas, eles tocaram o projeto. 
A administração municipal disponibilizou, ainda, dois 
computadores completos, a reforma do espaço físico, 
dentro da própria Prefeitura, além da liberação de 2 

servidores com nível superior para assumir a presi-
dência e a diretoria administrativa.

Os primeiros empréstimos tiveram taxa de 4,5% 
ao mês, depois, 4,0%, 3,5% e, atualmente, 2,95% , 
tudo consignado em folha. Sem desenvolver nenhum 
tipo de campanha publicitária, ela verificou, no final de 
2006, um aumento dos seus associados na ordem de 
827,80%, o que comprova o sucesso e a credibilidade 
do empreendimento. Hoje, a cooperativa conta com 9 
funcionários e 1 estagiário com salários e encargos 
sociais assumidos por própria entidade.

A Instituição Comunitária de Crédito Conquista 
Solidária, também conhecida como Banco do Povo, 
é conseqüência de experiência vitoriosa nascida em 
Bangladesh, na década de 1970, e que se espalhou 
pelo mundo. Veio da brilhante criação do Grameen 
Bank ou, numa tradução livre, o Banco do Vilarejo, 
idealizado pelo Prof. Muhammad Yunus, catedrático 
do Programa de Economia Rural da Universidade de 
Chittagong, naquele país. Pelos inúmeros benefícios 
que essa modalidade de microcrédito tem levado às 
populações pobres do mundo, o Prof. Muhammad 
conquistou o Prêmio Nobel da Paz do ano de 2006. 
O primeiro Banco do Povo, no Brasil, foi o de Porto 
Alegre, o Portossol, onde fui conhecer, na prática, a 
experiência. 

O Prof. Yunus percebeu que a imensa maioria 
da população pobre do seu país não tinha acesso ao 
crédito dos bancos tradicionais, tornando-a presa fá-
cil de agiotas. Isso tornava o trabalho semelhante à 
escravidão.

Tentando uma solução, o ele passou a oferecer 
crédito às cooperativas de trabalhadores, formadas 
em sua maioria por mulheres, por serem elas, tam-
bém naquele país, as principais referências familiares. 
Para sua surpresa, praticamente não houve atraso ou 
inadimplência.

Assim nasceu o Grameen Bank, referência mun-
dial em microcrédito, provendo serviços bancários a 
homens e mulheres que não interessavam ao sistema 
financeiro tradicional, reduzindo drasticamente a ex-
ploração por parte dos agiotas, criando novas oportu-
nidades de auto-emprego e trazendo essas pessoas, 
especialmente as mulheres, para um sistema que elas 
podiam compreender e administrar sozinhas. Finalmen-
te, criando condições para transformar o círculo vicioso 
de “baixa renda, baixa poupança e baixo investimento”, 
em um círculo virtuoso de “investimento, maior renda, 
maior poupança”.

No ano de 2000, durante minha primeira gestão 
como Prefeito de Vitória da Conquista, adaptamos as 
idéias do Prof. Yunus a nossa realidade, e foi assim que 
nasceu a Instituição Comunitária de Crédito Conquis-
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ta Solidária. A instituição atende prioritariamente aos 
empreendimentos informais, cuja principal garantia é 
a formação de Grupos Solidários, de 3 a 5 pessoas, 
que possuam atividades econômicas independentes 
e se conheçam bem para que possa existir confiança 
mútua. 

Sua administração é feita por um conselho com-
posto por representantes da Prefeitura, dos associados, 
do Sindicato dos Bancários, Conselho de Dirigentes 
Lojistas, SEBRAE, Federação das Associações de 
Moradores e outras entidades, valorizando a repre-
sentação da sociedade civil e primando pelo critério 
da isenção político partidária na indicação de seus di-
rigentes, o que garantiu a eficiência técnica necessária 
ao sucesso do empreendimento.

Atualmente, o banco abrange os municípios de 
Vitória da Conquista, Anagé, Poções, Planalto, Cândido 
Sales e Barra do Choça e já emprestou cerca de R$13 
milhões, com créditos médios em torno de R$1.000,00, 
garantindo a manutenção de 3.621 empregos e gerando 
mais 545 novas ocupações. Confirmando o seu caráter 
inclusivo, 57% dos tomadores dos créditos oferecidos 
são mulheres. E por se tratar de uma política inclusiva 
e solidária, não são cobradas taxa de abertura de cré-
dito, CPMF ou qualquer outra taxa adicional.

Todas essas iniciativas podem e devem levar 
em consideração o desenvolvimento sustentável dos 
arranjos produtivos locais onde estão inseridas. Por 
isso, é fundamental a parceria dos empreendimentos 
solidários com centros de excelência em pesquisa e 
tecnologia, a exemplo da EMBRAPA e dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica, os CEFETs.

A Economia Solidária é, na realidade, uma nova 
maneira de construir a vida em sociedade e, por tudo 
isso, Sr. Presidente, ela precisa de um marco regula-
tório e de uma legislação que a torne política pública 
prioritária, com regras de crédito, tributação e vigilân-
cia sanitária diferenciadas, levando em conta as suas 
peculiaridades.

Como tenho defendido nos meus pronunciamen-
tos, um Governo sensível aos grandes problemas do 
País como o é o Governo Lula, que já criou a Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e o 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
(PNMPO), ambos no âmbito do Ministério do Trabalho 
e Emprego, poderia dar mais um passo firme nessa 
direção, criando o Ministério da Economia Solidária, 
talvez o mais importante demarcador dos novos ru-
mos que o Governo do Partido dos Trabalhadores tem 
dado ao Brasil.

Vale lembrar ainda, Sr. Presidente, que, neste 
momento, a Frente Parlamentar de Economia Solidá-
ria da Câmara dos Deputados busca instituir o marco 

regulatório da economia solidária e redigir uma nova 
lei do cooperativismo, uma vez que a lei em vigor data 
de 1971.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, nesses 
últimos 3 dias, algumas publicações nos jornais apon-
tam 77 obras com indícios de graves irregularidades. 
Em razão do que foi divulgado, houve muitos discursos 
e bate-bocas. Ocorre que a análise conclusiva sobre 
o fato de a obra ser ou não irregular, se pode ou não 
haver aporte de recurso orçamentário, é feita pela Co-
missão Mista de Orçamento.

Por intermédio da Resolução nº 1, constituíram-
se alguns comitês permanentes de avaliação desse 
trabalho descentralizado. Um dos instituídos foi o que 
avalia as obras com indícios de graves irregularida-
des. Esse comitê, o qual coordeno, faz todo o acom-
panhamento, até porque existem prazos previstos na 
Lei Orçamentária. A cada ano, o TCU, órgão auxiliar 
do Parlamento brasileiro, apresenta um relatório, que, 
em regra, não é conclusivo, até porque o processo de 
controle externo exercitado pelo TCU é flexível, já que 
a cada momento ocorrem novas situações e a irregula-
ridade é mantida ou sanada por meio de providências 
tomadas pelo agente administrativo.

Nesse sentido, houve muita especulação. O pró-
prio relatório do TCU, estampado no site, aponta que, 
na maioria dos processos que tratam de irregularida-
des detectadas em 2007, o órgão ainda vai analisar 
as justificativas dos responsáveis envolvidos. Portanto, 
poderá ocorrer, posteriormente, o saneamento dos pro-
blemas detectados, liberando-se os empreendimentos 
do eventual bloqueio de verbas.

É óbvio que essa posição do TCU demonstra 
que o relatório é provisório e será analisado inclusive 
pelo próprio Tribunal, em plenário, até porque muitos 
deles são pareceres técnicos emanados do seu cor-
po, ainda pendentes de justificativa ou de recurso do 
órgão fiscalizado.

A completa análise dessa irregularidade cabe 
à Comissão Mista de Orçamento, que dará parecer 
final.

Na última semana, foram divulgados muitos fatos, 
recebidas muitas informações e estabelecida muita con-
tradição entre agentes políticos e administrativos. Inclu-
sive, houve recente conflito entre o TSE e o TCU, que 
apontou graves irregularidades na construção do prédio 
sede do Tribunal Superior Eleitoral, como sobrepreço, 
descompasso entre o projeto executivo e a execução. 
Será que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
Ministro Marco Aurélio Mello, é desidioso, a ponto de 
não fiscalizar qualquer irregularidade no TSE?
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No mesmo diapasão, podemos constatar no rela-
tório do Tribunal de Contas da União irregularidade na 
construção do prédio do Ministério Público do Trabalho, 
que também apresentou sobrepreço e descompasso 
entre o projeto executivo e a obra executada.

É obvio que a esses 2 órgãos, um de um Poder e 
o outro com caráter de autarquia especial, o Ministério 
Público não pode, de imediato, imputar qualquer tipo de 
conduta irregular, até porque os processos estão sendo 
analisados pelo Tribunal de Contas da União e passa-
rão pelo crivo da Comissão Mista de Orçamento.

Na mesma ótica de compreensão encontram-se 
também possíveis irregularidades apontadas no DNIT 
e no Ministério da Integração Nacional. Obviamente, 
esses 2 órgãos vão apresentar suas justificativas.

Nada ainda é conclusivo e não se pode, de ma-
neira leviana, afirmar que existe má-fé, indício de cor-
rupção ou qualquer ato lesivo ao Erário, porque muitas 
das irregularidades apontadas são formais, a exemplo 
da falta de licenciamento ambiental. Sequer o contrato 
foi efetivado com dispêndio de recursos financeiros.

É óbvio que, considerando-se a presumida econo-
mia ou gasto de 19 bilhões de reais, na verdade trata-se 
tão somente de números contábeis, porque em várias 
irregularidades apontadas não há erros materiais, mas 
meramente itens formais de procedimento.

Faço esse comentário até para colocar o Parla-
mento como protagonista, haja vista que a nossa res-
ponsabilidade é realizar a fiscalização. Quem tem de 
opinar de maneira conclusiva é o Parlamento e não 
os órgãos auxiliares.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Rodrigo Rollemberg, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamen-
tar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
–  DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, assomo à tribuna 
na tarde de hoje para registrar o transcurso do Dia 
Mundial do Turismo.

O turismo é atividade econômica que impac-
ta diretamente 52 atividades profissionais, promove 
interação entre os povos e já é uma das atividades 
econômicas mais importantes do mundo para geração 
de renda, de empregos e da melhoria da qualidade de 
vida da população.

Vivemos em um País excepcional, com diver-
sidade cultural e ambiental fabulosa, que devemos 
transformar em grande instrumento de melhoria da 
qualidade de vida da população.

A gestão do Ministro Walfrido Mares Guia na Pasta 
do Turismo foi um marco, imprimiu outro ritmo àquele 
Ministério e ao turismo no País, mas precisamos fazer 

muito mais. Precisamos de um PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento – do turismo, que invis-
ta nacionalmente em infra-estrutura, em capacitação 
profissional e em divulgação.

Conheço grande parte deste País e posso asse-
gurar que há poucos ou, talvez, nenhum país com a 
diversidade natural e cultural que temos. Quem já teve 
oportunidade de visitar Parintins e conhecer a festa do 
Boi Caprichoso e do Boi Garantido; ou a Festa do Sai-
ré, na cidade de Santarém, futura Capital do Estado 
de Tapajós; os parques nacionais, o Jalapão, o Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás, pertinho 
de Brasília, percebe a imensa diversidade, a beleza 
cultural e o potencial turístico do nosso País.

E Brasília não é diferente, Capital do País, patrimô-
nio cultural da humanidade, tem grande potencial para 
o turismo, especialmente para o turismo de eventos. 
Recentemente houve a reforma do Centro de Conven-
ções, obra importantíssima para Brasília, mas ainda 
precisa ser concluída. Nenhuma cidade no Brasil tem 
condições de competir com Brasília no que se refere 
ao turismo de eventos. Há proximidade com o Poder, 
o aeroporto é de excelente categoria, 70% dos vôos 
nacionais passam por aqui, há boa segurança pública 
e proximidade com a imprensa – aqui temos sucursal 
de praticamente todos os grandes jornais do Brasil e 
do mundo. Portanto, temos condições de ser a capital 
de eventos do País.

Mas precisamos também investir em qualifica-
ção profissional.

O turismo é atividade que aproveita o trabalho 
intensivo e, por isso, exige qualificação permanente 
da sua mão-de-obra.

Não podemos conviver com a rodoviária interes-
tadual que temos em Brasília, uma rodoferroviária de 
péssima qualidade. Precisamos construir uma rodovi-
ária interestadual à altura da Capital da República. É 
importante para o turismo, sobretudo para o turismo 
de caráter popular.

Precisamos concluir o Projeto Orla, obra de in-
fra-estrutura turística da maior importância para esta 
cidade, que propõe alternativas de entretenimento, de 
lazer, de geração de emprego e renda em toda a orla 
do Lago Paranoá. Tive oportunidade de iniciar esse 
projeto quando fui Secretário de Turismo do Governo 
Cristovam, mas precisamos concluir a implantação 
dos 11 pólos de entretenimento e lazer às margens 
do Lago Paranoá.

É necessário incrementar o turismo cívico nesta 
Capital. Quando secretário tive a oportunidade de, à 
época, visitar o Presidente José Sarney, que imedia-
tamente autorizou a abertura do Senado Federal à 
visitação pública, criando o turismo cívico.
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Em seguida, conseguimos, com as direções da 
Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, 
do Itamaraty, do Palácio do Planalto e de diversas outras 
instituições e palácios de Brasília, que esses prédios 
fossem abertos à visitação pública.

Hoje, a Câmara dos Deputados desenvolve bonito 
trabalho de turismo cívico com o Projeto Plenarinho, 
mas precisamos incentivar ainda mais, fazendo com 
que estudantes de todo o Brasil possam visitar Brasília 
e conhecer a Capital do seu País.

Precisamos investir também em divulgação. Bra-
sília, a Capital do País, cidade patrimônio cultural da 
humanidade, tem obras de arte e de arquitetura be-
líssimas, que precisam ser divulgadas para o mundo 
todo, para que número cada vez maior de brasileiros 
e estrangeiros possam conhecê-las, bem como as 
sedes dos Poderes que Brasília abriga e todas as 
maravilhosas cidades que estão ao seu redor, Alto 
Paraíso, Formosa, Pirenopólis e Goiás Velho, cidade 
da querida e saudosa poeta Cora Coralina. Enfim, há 
um número muito grande de cidades e de atrações em 
torno de Brasília.

Sr. Presidente, registro nossa alegria ao celebrar 
hoje o Dia Mundial do Turismo, certo de que cada vez 
mais o Governo Federal e o Governo do Distrito Federal 
despertarão para o imenso potencial que este País e 
esta cidade têm para o desenvolvimento do turismo, 
para a geração de renda e para a melhoria da quali-
dade de vida da nossa população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O período 

do Pequeno Expediente termina às 15h30min. V.Exas. 
sabem que as Comunicações de Liderança têm pre-
cedência sobre qualquer outra, o que toma o tempo 
desta fase da sessão; os discursos considerados lidos 
tomam meia hora. Proponho conceder 3 minutos para 
os demais inscritos no Pequeno Expediente e 30 se-
gundos aos 2 oradores que querem pedir para consi-
derar seu discurso lido.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Décio Lima.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna, hoje, em nome da população 
blumenauense. 

O Procurador da República do Município de Blu-
menau, Dr. João Marques Brandão Neto, trouxe ao meu 
conhecimento a necessidade eminente de se ter uma 
sede da Polícia Federal no município.

Várias são as razões da morosidade no cum-
primento de ordens judiciais no município como: falta 
de verbas, indisponibilidade de efetivo, cumprimento 
de outras missões policiais no mesmo horário e ou-

tras tão descabidas, tornando a investigação criminal 
lenta, pouco produtiva, de modo a interferir no livre 
exercício do Ministério Público, que acaba se subme-
tendo às prioridades e disponibilidade de verbas para 
deslocamento pela Polícia Federal de Itajaí. Ou seja: a 
distância entre as cidades e conseqüentes dificuldades 
de deslocamento, a demora na abertura de inquéritos 
policiais, a demora no seu prosseguimento, a demora 
na execução de buscas e a lentidão na realização de 
perícias têm somente, nobres colegas, uma conseqü-
ência, a impunidade.

A ausência dessa força policial tão importante 
como a Polícia Federal em Blumenau afeta a seguran-
ça das pessoas. Mesmo que a Polícia Civil Estadual, 
vez por outra atue como Polícia Judiciária da União, tal 
fato constitui em desrespeito à norma constitucional e 
já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Todas essas situações apontam para a imediata 
necessidade de uma Delegacia da Polícia Federal em 
Blumenau, pois não existem razões orçamentárias que 
justifiquem a não instalação imediata da delegacia, 
podendo até se cogitar o uso de prédios de empresas 
públicas ou sociedade de economia mista que estão 
desocupados. 

A Delegacia de Polícia Federal de Itajaí atende 
as Varas Federais de Itajaí, Blumenau e Rio do Sul. 
Segundo informações do Chefe da Delegacia, lá tra-
mitavam, em agosto deste ano, 529 inquéritos, sendo 
que cerca de 40% estão vinculados à Subseção Judi-
ciária Federal de Blumenau. Além disso, há fundo de 
recursos destinados a despesas emergenciais da PF, 
recursos estes que podem custear os gastos iniciais 
de uma unidade em Blumenau.

Deve-se notar que a região de Blumenau possui 
um considerável índice de criminalidade, e não pode fi-
car esperando pela disponibilidade de outra unidade. 

Temos um exemplo maravilhoso. Ciente das difi-
culdades e da necessidade de se dar um melhor aten-
dimento ao público blumenauense, a Polícia Federal 
instalou um posto para fornecimento de passaportes 
em Blumenau. Tal posto, nobres colegas, se revelou, 
com o uso, extremamente necessário, uma vez que, 
em um mês de funcionamento, já emitia mais passa-
portes do que a Delegacia de Itajaí. 

Sr. Presidente, a instalação de uma unidade da 
Polícia Federal em Blumenau não é ato discricionário, 
mas sim vinculado à norma constitucional que dá ex-
clusividade à Polícia Federal como Polícia Judiciária da 
União e ao exercício do dever de segurança por parte 
do Estado. A ausência dessa unidade não só frustra 
o princípio constitucional da separação dos Poderes, 
mas também desobedece o comando constitucional 
do direito das pessoas à segurança pública e à exclu-
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sividade da Polícia Federal no exercício das atividades 
de Polícia Judiciária. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO DA FONTE (PP – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero assinalar que, em 1998, o Brasil 
assumiu, na Assembléia Geral da ONU, o compromis-
so de construir um programa nacional voltado para o 
combate às drogas. Quase 10 anos se passaram. É 
preciso refletir sobre o que fizemos e o que poderemos 
fazer para efetivar um programa eficiente.

A Secretaria Nacional Antidrogas divulgou, no 
final do mês de agosto, um levantamento sobre o 
consumo de álcool no País que, aliás, recebeu ampla 
divulgação na mídia.

Convém lembrar, no entanto, que, entre vários 
dados relevantes, o relatório trouxe a informação de 
que jovens de 14 a 17 anos começaram a beber, em 
média, com 13 anos e 9 meses, enquanto os adultos 
começam com 15 anos e 3 meses. Já os jovens de 17 a 
18 iniciam o consumo regular de bebidas alcoólicas, em 
média, com 14 anos e 6 meses, enquanto os maiores 
de 18 anos, com 17 anos e 3 meses. Ou seja, nossos 
jovens começam a beber cada vez mais cedo. 

Trago à discussão novamente esses dados, que, 
para mim, são preocupantes, especialmente se consi-
derarmos que o álcool, a despeito de subtrair a vida do 
viciado, é considerado uma droga socialmente aceita 
e, ainda, que, em relatório recente da Organização 
Mundial de Saúde, há o registro de que o consumo 
de bebidas alcoólicas aumentou 155% em nosso País, 
nos últimos anos. 

Também penso na vergonhosa posição do Brasil 
como o segundo lugar entre os maiores centros con-
sumidores de cocaína, perdendo apenas para os Es-
tados Unidos. Lembro que, por muito tempo, o Brasil 
era tido como corredor da droga que sai da Colômbia, 
Peru e Bolívia. Lamentavelmente, hoje é um grande 
centro consumidor dessas drogas, pivô de homicídios, 
acidentes, chacinas, enfim, corroendo nossa socieda-
de e as relações humanas. 

Conheço análises de estudiosos da área social 
que relacionam o consumo das drogas e do álcool ao 
aumento da criminalidade, embora não se tenha um 
estudo específico que aponte isso. Ressalto que o alto 
índice de homicídios de jovens, pobres e negros, entre 
15 e 24 anos, é um problema crescente, especialmente 
nos grandes centros urbanos, muitas vezes detonados 
pelo uso de drogas.

Como eu já disse, em 1998, o Brasil assumiu, na 
Assembléia Geral da ONU, o compromisso de cons-
truir um programa nacional voltado para o combate às 

drogas. Nessa trilha, em 2005, o Conselho Nacional 
Antidrogas aprovou a Política Nacional sobre Drogas, 
que, entre seus pressupostos, prevê – abre aspas 
– “Garantir que o Sistema Nacional Antidrogas – SIS-
NAD seja implementado por meio dos Conselhos em 
todos os níveis de governo e que esses possuam ca-
ráter deliberativo, articulador, normativo e consultivo, 
assegurando a composição paritária entre sociedade 
civil e governo.” – fecha aspas. 

Pois bem: é lamentável constatar que em mui-
tos Estados, como em meu querido Pernambuco, por 
exemplo, foram criados Conselhos, porém são órgãos 
inoperantes e que pouco ou nada fazem para combater 
o tráfico e inibir o uso de drogas lícitas ou ilícitas. 

Chamo a atenção para o problema, uma vez que 
é consenso a necessidade de adoção de políticas pú-
blicas urgentes para minimizar o impacto das drogas 
nas nossas famílias, escolas e comunidade, de um 
modo geral. 

É urgente estabelecer no Brasil uma política anti-
drogas que seja justa e abrangente. O Governo Federal 
precisa intensificar ações que induzam os Estados e 
os municípios a trabalharem políticas integradas, tanto 
de repressão quanto de prevenção e apoio. 

A recuperação de dependentes químicos tem sido 
uma preocupação minha, não só enquanto Parlamen-
tar, mas na qualidade de cidadão. Juntamente com o 
Deputado Estadual Cleiton Collins, tenho participado 
ativamente de trabalhos em prol da reinserção do jo-
vem dependente. Mas, reconheço, há muito a ser feito 
e o caminho é árduo.

Posto isso, conclamo meus pares a incitar uma 
grande corrente, começando no seu Estado, pela im-
plementação de uma efetiva política sobre drogas. 
Governadores, Prefeitos, empresários, educadores: as 
drogas estão destruindo o futuro de nosso País. Não 
podemos ficar parados. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna insistir no tema das energias re-
nováveis. Realizamos, esta semana, seminário que 
contou com a presença da representante do BNDES 
e de diversos segmentos do Brasil. Estamos conven-
cidos de que o País pode contar para seu suprimento 
energético, com as fontes renováveis, com o bagaço 
da cana, embora tenhamos de observar o problema 
ambiental das queimadas e o da remuneração do tra-
balho na cana-de-açúcar. Há também as mini PCHs, 
que se utilizam das energias do vento, solar, térmica, 
fotovoltaica e do biogás. 
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As experiências aqui apresentadas demonstram 
a escala para resolver o problema energético a partir 
dessas fontes renováveis. O Brasil pode se transformar 
numa grande base industrial exportadora de equipa-
mentos de fontes renováveis de energia, na medida 
em que já tem tecnologia para biomassa, pode de-
senvolver indústria de geradores para as indústrias 
eólicas e deve internalizar toda sua tecnologia para a 
energia solar fotovoltaica, além de dominar a tecnolo-
gia para o biogás. 

Por isso, estamos convencidos de que as fontes 
limpas têm condições de suprir o setor energético e 
podem substituir, ao mesmo tempo, as fontes sujas, 
como é o caso das termoelétricas que estão sendo 
contratadas pelo sistema elétrico brasileiro. 

Está em tramitação nesta Casa o Projeto nº 1.563, 
de 1997, de nossa autoria e mais 20 Deputados, que 
propõe a energia de fontes renováveis, um PROIN-
FRA-3, com estímulo para áreas isoladas, aquecimen-
to solar térmico e geração distribuída. Enfim, coloca 
de pé novo mecanismo para o PROINFRA-3, com o 
objetivo de atender 15% da produção energética do 
Brasil em 2020. 

Por isso, insisto, o Brasil ganhará não só econô-
mica e socialmente com a universalização da energia a 
todos os brasileiros, como também politicamente com 
sua autonomia energética, na medida em que investir 
pesado em novas fontes renováveis de energia. 

Esperamos votar este ano lei que estabeleça no-
vos paradigmas, a fim de que o País enfrente o ciclo de 
crescimento e desenvolvimento de produção energética, 
por meio de fontes limpas e de nova tecnologia. 

Temos a nosso favor as condições climáticas. No 
Brasil, há sol e vento em abundância, dois elementos 
que aliados à tecnologia podem nos transformar em 
líder mundial de fontes renováveis de energia. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Solicito aos 

oradores que atentem para o prazo de 3 minutos, a 
fim de que todos possam usar a palavra.

Com a palavra o Deputado Átila Lins, pelo prazo 
de até 3 minutos.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, os Prefeitos de todo o País vão ter algo a 
comemorar neste fim de ano, pois vão entrar nos cofres 
das Prefeituras recursos extra – cerca de R$420 milhões 
—, em razão de emenda constitucional promulgada na 
semana passada pelo Congresso Nacional. Trata-se 
do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, 
elevado em um ponto percentual, passando de 22,5% 
para 23,5%. Foi o ápice de uma luta dos Prefeitos, que 

começou em 1998, e que sempre contou com nosso 
apoio na Câmara dos Deputados.

A entrada dessa verba extra certamente dará tran-
qüilidade aos Prefeitos, que vão ter meios para pagar 
pelo menos o 13º salário de seus funcionários.

Esse pagamento tem sido um tormento para a 
maioria dos Prefeitos devido à escassez de recursos 
financeiros.

Em 2008, de janeiro e dezembro, o repasse do 
FPM será bem maior, está estimado em R$1,9 bi-
lhão, para ser distribuído entre as 5.600 Prefeituras 
do País.

Temos que deixar bem claro que o aumento no 
repasse do Fundo de Participação Municipal não vai 
solucionar os problemas dos municípios, vai apenas 
ajudar amenizar alguns deles, notadamente nas áreas 
da saúde, educação e execução de pequenas obras.

O aumento veio, sim, em boa hora, mas as rei-
vindicações dos Prefeitos por mais recursos vão conti-
nuar. E nós, na Câmara dos Deputados, temos o dever 
de ajudá-los. 

A próxima batalha visa a reforma tributária, que 
o Palácio do Planalto anunciou que enviará ao Con-
gresso Nacional em outubro próximo. Essa é a opor-
tunidade ideal para que as Prefeituras consigam uma 
melhor participação no bolo tributário nacional. O mes-
mo tem de acontecer na regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, que vai fixar os limites 
de investimentos em saúde por parte da União, Esta-
dos e municípios .

Esses são dois excelentes momentos para se 
criar condições para que os municípios sejam mais 
bem contemplados pelos recursos advindos do gran-
de número de impostos – que é cobrado no Brasil. Os 
Municípios têm de deixar de ser considerados o pati-
nho feio entre os entes da Federação.

Vou repetir a visão do saudoso André Franco Mon-
toro: os contribuintes moram nos municípios. Portanto, 
os municípios devem dispor de mais recursos, para 
poderem atender às necessidades mínimas dos seus 
moradores, como água, saneamento, saúde, escola, 
lazer, práticas desportivas, preocupações com o meio 
ambiente. Essas necessidades são mais sentidas, são 
mais vistas, diariamente, pelos Prefeitos e Vereadores. 
Portanto, são eles que têm de dispor de mais recursos 
públicos. E nós, no Congresso, que fazemos as leis, 
temos o dever de contribuir para que seja emplacada 
no País uma política mais justa, equânime, na divisão 
de tudo que se arrecada.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, 
voltou a fazer uma defesa enfática da Amazônia. Foi 
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durante o 2º Encontro dos Povos das Florestas, realiza-
do em Brasília. Ele foi taxativo ao dizer que a Amazônia 
tem dono, e este dono são os brasileiros. O Presidente 
procurou rechaçar a hipotética ameaça internacional 
à soberania da região. Deu um duro recado às orga-
nizações não governamentais, as conhecidas ONGs, 
ligadas a interesses norte-americanos e europeus, e 
até mesmo a setores religiosos, que trabalham articu-
lados para transformar a Amazônia numa região neutra 
internacional. Ficaria a Amazônia como um espécie 
de “pulmão verde” do mundo.

Lula, no seu discurso, lembrou que moram na re-
gião 23 milhões de pessoas, e que se recusa qualquer 
tipo de lição, de quem quer que seja, para ensinar o 
Brasil como tem de preservar sua floresta. Lembrou 
que há 8 mil anos 9% das florestas do mundo estavam 
no Brasil. Hoje, estão 29,5%. “Eles acabaram com a 
floresta deles, e agora querem nos ensinar como deve-
mos preservar a nossa” – observou o Presidente Lula, 
usando dados fornecidos pela EMBRAPA. O Brasil não 
aceitará nenhuma ingerência neste sentido.

A indignação do Presidente Lula não poderia ser 
outra. Na condição de homem da região, nascido num 
município do Amazonas, Fonte Boa, estou de pleno 
acordo com o nosso Presidente: a Amazônia é nossa, 
e só nós, brasileiros, devemos ditar a política do seu 
uso e preservação. Ela não pode ser considerada de 
todo inviolável, a ponto de não se tirar nenhum proveito 
econômico dela. A exploração de seus minérios tem 
de acontecer, mas somente em sítios bem delimitados. 
O mesmo tem de acontecer com essências florestais 
para o uso da medicina. A madeira poderá também 
ser explorada, mas de forma programada, evitando o 
risco de se legalizar a devastação florestal.

Deixo aqui registrado nos Anais da Câmara a 
forma veemente como o Presidente Lula vem defen-
dendo a região da Amazônia. Essa política do Governo 
brasileiro será defendida pelo Presidente, da tribuna 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, em discurso que vai pronunciar esta semana. 
Vai repetir para o mundo que o Brasil não aceita in-
gerência externa na condução da política de preser-
vação da Amazônia. Essa é uma tarefa, uma missão, 
dos brasileiros.

Sr. Presidente, ao encerrar meu pronunciamento, 
quero registrar que o Presidente Lula esteve sexta-feira 
última no município amazonense de São Gabriel da 
Cachoeira. Como parte da chamada Agenda Social 
dos Povos Indígenas, o Presidente lançou programa 
de investimento para comunidades indígenas, que 
prevê a regularização fundiária de 127 reservas até 
2010. A FUNAI e a FUNASA prometem aplicar R$505 
milhões em obras de saneamento em assentamentos 

de indígenas. O Presidente anunciou também que vai 
retomar a construção de uma usina hidrelétrica em 
São Gabriel da Cachoeira.

O Presidente Lula, que estava acompanhado 
pelo Governador Eduardo Braga e por vários Parla-
mentares, levou para São Gabriel um grande número 
de Prefeitos, Vereadores e lideranças indígenas do 
Estado do Amazonas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, fui lembrado por um ex-funcionário do 
Banco do Nordeste, o jornalista Edmilson Sanches, 
sobre exposição que terá lugar aqui na Câmara dos 
Deputados, no Espaço do Servidor, a qual marca os 
55 anos do Banco do Nordeste do Brasil, com o tema 
Banco do Nordeste – 55 anos: Desenvolvimento é a 
nossa história.

O BNB tem prestado excepcional contribuição 
para tão desigual área do Nordeste, em especial quan-
to a microcrédito, crédito rural, PRONAF, PROCERA. 
Pode-se dizer que é realmente um banco amigo da-
quela região, onde, no período de 2002 a 2003, o setor 
deu um salto, passando de 21 milhões para 91 milhões 
reais; em 2004, passou para 243 milhões de reais; em 
2005, para 863 milhões e 783 mil reais, quantia já pró-
xima de 1 bilhão; e, em 2006, chegou a 463 milhões 
e 653 mil reais.

Segundos estatísticas oficiais, o Maranhão é um 
dos Estados mais pobres do País e com um dos piores 
índices sociais. Não há a menor dúvida quanto à contri-
buição do Banco do Nordeste para o desenvolvimento 
daquela região como um todo, mas, especialmente, 
para o do Estado do Maranhão. 

Contudo, alerto para o fato de que há um garga-
lo, que não é falta de dinheiro, mas, falta de pessoal 
e de tecnologia. Por exemplo, em 2002, para 1.962 
operações envolvendo 21 milhões de reais, havia certo 
número de pessoal; em 2005, as operações saltaram 
para 71.826 numa aplicação de 863 milhões e 783 mil 
reais, com o mesmo pessoal. Logo, não há dúvida de 
que há um gargalo, quer dizer, estão restritos o cresci-
mento e o desenvolvimento dessas operações e apli-
cações por falta de pessoal e por conta da tecnologia 
bastante defasada. 

É verdade que o Governo Federal tem destinado 
recursos para que o Banco do Nordeste realize esse 
trabalho, fundamental para o desenvolvimento, assim 
como para a diminuição das desigualdades. Mas apelo 
para o Governo a fim de que injete recursos, abra con-
cursos e invista em tecnologia, para que mais pessoas 
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sejam beneficiadas e nosso Estado e o Nordeste como 
um todo possam avançar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Cumpri-

mento o nobre Deputado Sebastião Madeira. Saiba 
V.Exa. que esse é certamente um dos nossos esfor-
ços, como Deputados, para que o Banco do Nordeste 
seja o grande desenvolvimentista da Região Nordeste 
e do Estado do Maranhão.

Durante o discurso do Sr. Sebastião Ma-
deira, o Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Cleber Verde, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo a 
palavra à nobre Deputada Jusmari Oliveira, PR – BA.

A SRA. JUSMARI OLIVEIRA (PR – BA. Sem re-
visão da oradora) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nesta manhã encaminhei ao Secretário Nacional 
de Defesa Civil, Dr. Roberto Costa Guimarães, docu-
mento solicitando ações emergenciais no Distrito de 
Gameleira, no Município de Sítio do Mato, na Bahia, 
à beira do majestoso Rio São Francisco.

Sr. Presidente, por causa da falta de conserva-
ção das margens do Rio São Francisco e da destrui-
ção das matas ciliares já foram tragadas duas ruas do 
querido povoado da Gameleira, onde residem mais 
de 2 mil e 800 habitantes e que constitui o principal 
distrito do Município de Sítio do Mato. Toda a história 
da Gameleira, inclusive as duas igrejas históricas da 
fundação do povoado, foi tragada pelas águas do rio 
e pela erosão. Esse problema surgiu há 30 anos; ano 
após anos o distrito vem perdendo sua característica; 
as águas do rio, que deveriam tornar o distrito cada 
vez mais belo e rico, têm sido um grande problema 
para a população.

Existe uma obra planejada e anunciada de cons-
trução de um cais para o Distrito de Gameleira. Os re-
cursos do Programa de Revitalização do São Francis-
co estão disponíveis nas contas da Prefeitura daquele 
município, mas imperam irregularidades nas licitações 
feitas pela administração municipal, e a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODE-
VASF não libera a construção.

Mesmo que seja dado início a essa obra, é ne-
cessário a Defesa Civil se fazer presente para amparar 
aqueles que perderam suas casas e também os que 
estão prestes a perdê-las por causa das novas investi-
das das águas. Acredito que em 15 dias voltará a chover 
na região, e o Rio São Francisco novamente invadirá 
os distritos, especialmente o de Gameleira.

Peço o apoio desta Casa, Sr. Presidente, para que 
se junte à nossa voz, que representa o povo daquela 
região, a fim de pedir e suplicar a intervenção do Go-
verno Federal. O povo de Sítio do Mato me confiou a 
representatividade nesta Casa.

Gostaria de dizer ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Vereador Etiene, ao Vereador Dedé, ex-Presi-
dente da Câmara Municipal de Sítio do Mato, ao líder 
Gilmar da Cerâmica e à sua esposa, minha querida 
e prezada assessora, que não medirei esforços para 
estar do lado do povo de Sítio do Mato, que esteve do 
meu lado quando precisei. Conto com os pares desta 
Casa, com o Ministério da Integração Nacional e com 
o Governo do Presidente Lula, que tem sido sensível 
aos problemas do homem e da mulher do interior do 
nosso País, para que a situação em Gameleira, no 
Município de Sítio do Mato, se resolva o mais urgente 
possível.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. DR. NECHAR (PV – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Deputado Cleber Verde, 
inicialmente, agradeço o convite que recebi do Pre-
sidente Lula. 

Visita o Brasil o Presidente do Cazaquistão, Nur-
sultan Nazarbayev, que veio promover o relacionamento 
econômico com este País. Tive a oportunidade de soli-
citar ao Presidente Lula que fizesse um pedido ao Pre-
sidente do Cazaquistão, no sentido de que nos fossem 
oferecidas as cápsulas espaciais que transportaram o 
astronauta brasileiro. A cápsula que subiu à estação 
espacial seria enviada a São José dos Campos, a fim 
de que fosse exposta no Museu Aeroespacial de São 
José dos Campos. A outra cápsula, a que desceu da 
estação espacial, seria encaminhada a Bauru, cidade 
do nosso astronauta Marcos Pontes. 

Muito gentilmente pediu o nosso astronauta, por 
intermédio deste Deputado, da Câmara Municipal de 
Bauru, representada pelo Vereador Primo Alexandre 
Mangialardo, do Prefeito de Bauru, Tuga Angerami, e 
também da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, campus de Bauru, que as cápsulas 
por ele utilizadas viessem para o Brasil, a exemplo da 
réplica do 14 Bis, pilotado por Santos Dumont. Tería-
mos, então, a primeira cápsula que chegou à estação 
aeroespacial levando um astronauta brasileiro.

A receptividade do Presidente foi muito grande. 
Todavia, S.Exa. disse haver um problema: a Rússia 
tem direito às capsulas. Portanto, S.Exa. solicitará ao 
Presidente Vladimir Putin que autorize o envio das cáp-
sulas ao País, às cidades de São José dos Campos 
e Bauru, o que muito nos honrará. Ressalte-se que 
Bauru se tornará uma cidade turística.
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Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunida-
de.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, trago a esta tribuna o tema da pes-
quisa científica e tecnológica. Trata-se de uma questão 
de importância vital para o desenvolvimento do País. 
Segundo dados divulgados pela mídia, o número de 
patentes requeridas caiu 13,8% entre 2004 e 2005, 
enquanto pedidos da China cresceram 42% e a média 
mundial ficou em 6,6%. Ora, o registro das patentes 
pode ser encarado como um espelho dos avanços 
tecnológicos de um país.

Hoje, um quarto de toda a tecnologia disponível 
no planeta já está nas mãos de apenas 3 países asi-
áticos: China, Japão e Coréia do Sul. Em 2005, 600 
mil patentes foram dadas a empresas e universidades 
em todo o mundo. Mas a concentração é grande: 74% 
delas estão no Japão, Estados Unidos, China, Coréia 
e Europa. O caso mais impressionante é o da China. 
Entre 2004 e 2005, a China observou um aumento de 
33% nas patentes registradas. Isso prova que a China 
não seria mais apenas o país da pirataria, mas tam-
bém aquele que tenta desenvolver sua tecnologia. Em 
apenas 10 anos, o número de patentes registradas se 
multiplicou por 10 na China.

Sr. Presidente, os números refletem as políticas 
do Governo chinês de transformar o país em um centro 
de tecnologia e não apenas de montagem de produtos 
elaborados no exterior. O resultado é que o escritório 
de patentes da China já se tornou o quarto maior do 
mundo, superando a Europa. Apenas os americanos, 
japoneses e coreanos ainda registram mais patentes 
que os chineses.

No Brasil a situação não é das melhores. O País 
tem apenas o 13º maior escritório de registros e, se-
gundo a entidade internacional, vem perdendo espaço. 
A queda foi a maior entre os 20 principais escritórios de 
patentes no mundo. O Brasil é superado pela França, 
Índia, Austrália, Canadá e Rússia, entre outros.

No total, o Brasil recebeu 16,1 mil pedidos de 
patentes de todo o mundo em 2005. Naquele ano, con-
cedeu 249 registros para empresas nacionais e 2,1 mil 
para estrangeiros. Um dos números preocupantes é o 
que mostra a queda no volume de pedidos de paten-
tes de empresas e universidades instaladas no Brasil. 
Em 2005, a redução foi de 1,8% em comparação com 
2004, ante um aumento de 9,7% nos Estados Unidos, 
16% na Coréia e 42% na China. Mas a maior queda se 
refere às patentes pedidas por estrangeiros no Brasil. 
A redução foi de 17,5%, a maior entre os 15 principais 
locais de registros de patentes no mundo. A questão é 
que o pedido de registro de patentes por estrangeiros 

é um dos indicadores do interesse em investir em alta 
tecnologia no país.

Assim, todo esse problema reflete que o Brasil 
não está entre os países que melhor gastam seus re-
cursos gerando inovações tecnológicas. Apenas 2,7 
patentes são registradas para cada bilhão de dólares 
do Produto Interno Bruto – PIB. Na Alemanha, são 22 
patentes, ante 103 no Japão e 129 na Coréia. No ge-
ral, o Brasil ocupa apenas a 27ª colocação na relação 
entre PIB e patentes.

O País ainda conta com um dos piores índices 
de aproveitamento dos recursos à ciência no registro 
de patentes. Para cada milhão de dólares em ciência 
e tecnologia, 0,29 patente é registrada no Brasil. Na 
Coréia, são 5 patentes para cada milhão de dólares 
gastos em ciência, ante 3,3 no Japão, 1,8 na Nova 
Zelândia e 1,5 na Rússia.

Por isso, parabenizo o Governo Federal por ter 
encaminhado a este Parlamento o projeto de lei de re-
gulamentação do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico – FNDTC, bem como esta 
Casa, que, na última terça-feira, aprovou essa matéria 
por unanimidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PP – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna motivado por um sentimento 
de gratidão e esperança, fortalecido hoje com o lan-
çamento da campanha Piauí sem Fome, iniciativa do 
Governo do Distrito Federal, da qual participei hoje, ao 
lado do Deputado Átila Lira.

A gratidão está voltada para todos os que, so-
lidários, estão contribuindo para essa campanha, e 
também para o Governador José Roberto Arruda, um 
incansável lutador não só pelo Distrito Federal, mas 
por todo o Brasil. Tive a honra de conviver com Arru-
da quando ele esteve aqui, ocupando uma cadeira na 
Câmara dos Deputados, e posso falar com segurança 
dessa ilustre figura política, sempre sensível aos pro-
blemas da Nação.

A campanha Piauí sem Fome levará alimentos 
para todos os piauienses que estão sofrendo com a 
seca, a qual castiga incessantemente centenas e cen-
tenas de famílias. Quem conhece essa realidade sabe 
do que eu estou falando. São cerca de 140 municípios 
em situação caótica, à espera, literalmente, de um mi-
lagre. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão sendo 
arduamente fustigadas com uma das piores secas da 
história do Piauí.

Sinto-me profundamente emocionado quando 
vejo diversos empresários participando ativamente 
dessa campanha, como é o caso da família Constan-
tino, em especial o Sr. Nenê Constantino, que asse-
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gurou o transporte desses alimentos daqui do Distrito 
Federal para o Piauí, por meio da Gol Linhas Aéreas. 
O exemplo de responsabilidade social dessa empresa 
deveria ser seguido por todos os empresários deste 
País, pois, se cada um fizer uma pequena parcela, 
certamente teremos uma grande revolução.

Eu estou certo de que a adesão a essa cam-
panha ainda irá crescer muito. As vítimas da seca 
contam, agora, com a ajuda de centenas de pessoas 
anônimas engajadas no Piauí sem Fome. Somente no 
Distrito Federal vivem cerca de 400 mil conterrâneos, 
piauienses que auxiliam no crescimento desta Capi-
tal. Também a bancada da Câmara Legislativa conta 
com 4 piauienses, que contribuem no desenvolvimento 
dessa região. Sensibilizado, o GDF tomou para si o de-
safio de arrecadar alimentos, e todos estão somando 
esforços nesse sentido.

Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, não só para 
registrar esse exemplo de solidariedade em prol do 
meu querido povo piauiense. Também aproveito para 
conclamar a todos que puderem entrar nessa corren-
te. Embora seja popularmente conhecida e até des-
gastada a frase, tenho de usá-la: a união faz a força. 
Essas atitudes me fazem acreditar ainda mais no povo 
brasileiro, que, solidário, apesar de tantas dificuldades 
sociais, não se furta a ajudar seu próximo.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, o 
Programa de Aceleração do Crescimento deverá fazer 
grandes investimentos em infra-estrutura aeroportuária 
no Estado do Amazonas até 2011. Essa é a informação 
que recebi do Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Dr. Paulo Bernardo.

Tal investimento será para reforma e adequação 
do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional 
Brigadeiro Eduardo Gomes, em Manaus. As obras de 
infra-estrutura estão orçadas em um montante de 50 
milhões de reais.

A previsão que o Ministro Paulo Bernardo nos 
deu é de que as obras estão previstas para ocorre-
rem entre outubro de 2009 e dezembro de 2011, com 
recursos na ordem de 47 milhões e 500 mil reais, 
oriundos do PAC.

Segundo o Secretário-Adjunto de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos, Nélio Lacerda Wanderlei, 
a distribuição anualizada de tais recursos se dará da 
seguinte forma: 25 milhões para 2009 e o restante, ou 
seja, 22 milhões e 500 mil reais, para o ano de 2010.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que, no 

Estado do Amazonas, grande parte da locomoção entre 
os municípios é feita por meio dos transportes aéreo 
e fluvial. O Programa de Aceleração do Crescimento, 
nesse sentido, trará para o Amazonas os investimen-
tos em infra-estrutura necessários para minimizar a 
dependência da imensa região amazônica no que diz 
respeito ao sagrado direito de ir e vir.

Sras. e Srs. Parlamentares, as informações que 
recebemos do Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão acerca dos investimentos do PAC na infra-es-
trutura aeroportuária no Estado do Amazonas foi uma 
resposta a um requerimento de informação que apre-
sentei nesta Casa.

Feito esse registro, Sr. Presidente, solicito à Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados que dê ampla di-
vulgação a este assunto nos órgãos de comunicação 
da Casa, para que sobretudo os amazonenses tomem 
conhecimento de que o PAC atenderá em muito as 
nossas necessidades.

Por ora, são essas as considerações.
Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, nesta tribuna, quero falar de 
importante conquista federal destinada a Rondônia, 
mais precisamente ao Município de Chupinguaia, lo-
calizado na região do Cone Sul do Estado.

Na última sexta-feira, 21 de setembro, inaugurei 
e entreguei à população desse município 1 quilômetro 
de pavimentação asfáltica, o que garantirá melhorias 
na condição de vida dos munícipes. O asfalto evitará 
a poeira em época de seca e, principalmente, a lama 
na temporada chuvosa.

O benefício concretiza mais um antigo sonho 
dessa comunidade: a de fortalecer o município com 
obras importantes, visando melhorar a qualidade de 
vida de todos os cidadãos. 

Na oportunidade, também assinei, ao lado do 
Prefeito Reginaldo Ruttmann, a execução de mais 1 
quilômetro de asfalto nessa localidade.

Atender às necessidades de todos os municípios 
de Rondônia é um compromisso dentro das minhas 
ações como Parlamentar. Estou à disposição da popu-
lação do nosso Estado, tentando resolver os problemas 
que afligem toda a nossa sociedade.

Quero aqui agradecer ao Governo Federal, por 
intermédio do Ministério da Defesa e do Programa 
Calha Norte, pelas benfeitorias, as quais melhorarão 
a qualidade de vida dos moradores do Município de 
Chupinguaia.

Meu muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
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Sras. e Srs. Deputados, esta semana a revista Época 
divulgou matéria sobre o impacto positivo do Progra-
ma Bolsa-Família nas populações mais carentes de 
nosso País. Segundo a matéria, houve significativa 
expansão da classe média baixa. No entanto, essa 
parcela da população não apareceu subitamente. Mui-
tos abandonaram os últimos degraus da discrepante 
pirâmide econômica brasileira e subiram em direção 
ao centro. 

De acordo com o levantamento feito pelo Centro 
de Políticas Sociais da FGV e divulgado na quarta-feira 
19, o número de brasileiros considerados miseráveis, 
aqueles com renda per capita inferior a 121 reais, teve 
uma queda de 27,7% entre 2003 e 2006. Outra pes-
quisa divulgada na semana passada pelo Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade – IETS afirma que 
a pobreza, caracterizada por famílias com renda per 
capita inferior a 266 reais, diminuiu 26,9% no mesmo 
período. Apesar da metodologia diferente, as 2 aná-
lises tomam como base os dados colhidos na última 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 
em 2006. Ambas atestam que 5,9 milhões de pessoas 
abandonaram a linha da miséria no ano passado.

Para que tenham uma idéia, nos 2 mandatos do 
Governo FHC, a redução da miséria, segundo a FGV, 
foi de 24,3%, enquanto somente no primeiro mandato 
petista chegou a 27,7%. Em 2006, eram considerados 
miseráveis 19,31% de brasileiros, ou seja, 49 milhões 
de pessoas. Isso ainda está longe de ser pouco, mas já 
reflete melhora significativa na vida da população mais 
humilde de nosso País, graças ao Bolsa-Família.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, todos sabemos que a droga é um 
flagelo da humanidade, um mal que rouba a vida e o 
bem-estar de milhares de cidadãos e de suas famílias. 
Por isso, tenho grande preocupação com os fatos re-
gistrados na fronteira entre a Bolívia e o Mato Grosso, 
onde o tráfico de drogas tem crescido e, a cada dia, 
fazendo mais vítimas. Não sei se os senhores sabem, 
mas Mato Grosso tem uma fronteira seca de 750 quilô-
metros com a Bolívia e outros 233 quilômetros de cur-
sos d’água. E os traficantes têm se aproveitado desse 
fato para usar o território mato-grossense como rota 
internacional de drogas. Estatísticas recentes apon-
tam a Bolívia como o terceiro maior produtor mundial 
de cocaína e seus derivados, e com uma preocupan-
te ascensão: somente no ano passado atingiu 17%, 
conforme relatório da Oficina das Nações Unidas para 
Fiscalização de Drogas e Prevenção do delito, cresci-

mento proporcionado pelos negócios bilionários que 
orbitam em torno do narcotráfico.

Nessa faixa de fronteira estão inseridos 25 mu-
nicípios mato-grossenses e uma população estimada 
em cerca de 406 mil habitantes. Esse espaço territorial 
é cortado por centenas de vias vicinais clandestinas, 
com distâncias consideráveis a serem percorridas, 
cujos relevos apresentam uma grande diversidade de 
formas, características peculiares que tornam a região 
um cenário muito propício para o tráfico, exigindo um 
trabalho contínuo das forças de segurança. Nessa re-
gião, é comum na rotina de policiais a apreensão de 
drogas e a prisão das chamadas “mulas”, que trans-
portam drogas para os centros de distribuição. E esses 
traficantes têm se utilizado principalmente da popu-
lação pobre da Bolívia para aliciar e facilitar os seus 
negócios. Como sabemos, a região da Bolívia que faz 
fronteira com Mato Grosso é muito carente de infra-
estrutura, com baixa oferta de empregos e renda. Por 
isso, centenas de bolivianos são presos todos os anos 
transportando droga para ganhar algum dinheiro extra 
e poder sustentar a família. 

Na cadeia pública de Cáceres, primeira cidade 
mato-grossense logo após a fronteira com a Bolívia, 
80% dos presos são mulheres, e grande parte delas 
é de bolivianas usadas como “mula” para o tráfico. Em 
muitas ocasiões, elas carregam a droga no próprio es-
tômago, colocando em risco a sua segurança e a sua 
saúde. E muitas acabam sendo presas pela polícia.

A nossa preocupação aumenta quando vemos 
que a missão de cuidar dessa fronteira está a cargo 
de poucos policiais federais, lotados em Cáceres, que 
precisam cuidar não só do contrabando e do tráfico, 
mas também de tarefas administrativas e outras ati-
nentes à profissão. Neste primeiro semestre do ano, 
esses poucos policiais conseguiram apreender 370 
quilos de drogas e prender 48 pessoas – a maioria 
bolivianas. 

O trabalho é reforçado pelo Grupo Especial de 
Fronteira – GEFRON, da Polícia Militar de Mato Grosso, 
que foi criado em março de 2002. Hoje, 100 policiais 
atuam no trabalho de controle da fronteira, em postos 
avançados localizados estrategicamente ao longo da 
faixa que divide Brasil e Bolívia. A base fica em Porto 
Esperidião, também cidade fronteiriça.

Para se ter uma idéia, o GEFRON confirma que 
o tráfico de drogas representa 34% das ocorrências 
registradas no ano passado. Somente no dia 3 de julho 
foram 18 apreendidos quilos de pasta-base de cocaína 
vinda da Bolívia. No dia seguinte, 6 bolivianas foram 
presas transportando cápsulas de cocaína no estôma-
go. Essa é a rotina desses policiais. Na maioria das 
vezes, o envolvimento das mulheres, principalmente 
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bolivianas, está relacionado ao contexto social e eco-
nômico. O valor oferecido sempre é convincente, e 
elas chegam a colocar em risco a própria vida quando 
ingerem essas substâncias. Em alguns casos, quando 
essas mulheres são presas, já são encontradas pas-
sando mal. Algumas não resistem e acabam morren-
do. Na semana passada, policiais do Grupo Especial 
de Fronteira interceptaram um carregamento de 107 
quilos de pasta base de cocaína. A apreensão ocorreu 
às 8 horas de domingo, ao longo da BR-070, próximo 
ao Distrito do Limão, a 45 quilômetros de Cáceres. O 
motorista Edivaldo Torres, 30 anos, foi preso em fla-
grante. Ele disse que aceitou transportar o entorpe-
cente porque iria casar e precisava montar a casa. A 
droga estava sendo transportada em um fundo falso 
da caminhonete. Em poder de Torres os policiais en-
contraram ainda 2.400 dólares, 800 reais e 250 pesos 
bolivianos, dinheiro que, segundo ele, teria recebido 
como pagamento pelo transporte da cocaína. Durante 
a abordagem, o traficante tentou subornar os policiais, 
oferecendo o dinheiro que ele carregava em troca de 
sua liberdade. Após a prisão, Torres confessou que 
aceitou fazer o “serviço” porque estava noivo e preci-
sava de dinheiro para preparar o casamento. 

Esses fatos mostram ser de fundamental impor-
tância a destinação de mais policiais e recursos para 
reforçar o trabalho da Polícia Federal e da Polícia Mi-
litar na região. Precisamos atuar em conjunto com as 
forças de segurança da Bolívia para um combate efe-
tivo ao problema, sob pena de condenarmos muitas 
de nossas famílias à dor e ao desespero de ter, entre 
seus membros, mais uma vítima das drogas.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje para falar da 
minha enorme satisfação com o sucesso da realização 
da 1ª Semana Nacional do Turismo no Congresso Na-
cional, que se iniciou no dia 24 e se encerra amanhã, 
28 de setembro. E, neste ano, o tema é a mulher. 

A exposição que acontece no corredor de aces-
so ao plenário demonstra bem a participação feminina 
nessa atividade econômica tão importante e funda-
mental para o nosso País. 

Um dos destaques é a Exposição Quarenta Anos 
da Mulher no Turismo Nacional, organizada pela As-
sociação Brasileira dos Jornalistas 

Especializados em Turismo – ABRAJET/Jornal 
do Turismo e SESC. E a satisfação é ainda maior 
porque a ABRAJET é hoje presidida pelo jornalista 
Cláudio Magnavita, meu amigo pessoal, a quem dou 
os parabéns pelo trabalho excepcional. 

Gostaria de destacar a importância do Jornal do 
Turismo nessa exposição. Um veículo de comunica-

ção de grande credibilidade, exemplo de mídia amiga 
do Congresso Nacional, que se destaca exatamente 
neste momento conturbado nas relações da imprensa 
em geral com o Parlamento. O Jornal do Turismo tem 
estado em plena harmonia com a nossa Comissão de 
Turismo com o próprio Congresso Nacional. 

O jornal foi fundado pelo baiano Araújo Castro, 
que é de Santa Maria da Vitória, e é hoje dirigido com 
competência e seriedade por este meu amigo, tam-
bém baiano, Cláudio Magnavita. A sede fica no Rio de 
Janeiro, com importantes escritórios em Brasília, São 
Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. É o único que faz 
uma cobertura multirregional a partir dos maiores mer-
cados emissivos, influenciando diretamente Estados 
que têm no turismo receptivo a sua base econômica, 
caso da nossa Bahia. 

Deixo aqui os meus mais sinceros cumprimentos 
a Cláudio Magnavita, ao Jornal do Turismo, à ABRA-
JET, à CNC, ao SESC e ao SENAC pelo excelente 
trabalho e pela iniciativa de vanguarda de destacar 
esse importante segmento econômico que é o mer-
cado turístico brasileiro. 

Muito obrigado.
O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no dia 23 de junho de 2007 ocorreu um crime 
bárbaro no pequeno município de Coronel Domingos 
Soares, região sudoeste do Estado do Paraná. Nesse 
dia foram assassinados, de forma cruel, o casal Luiz 
Ernesto Hilerte, com 26 anos, e Elaine Müller Carli, com 
25 anos, ambos professores que exerciam atividades 
na Escola Municipal Coronel Domingos Soares. 

Embora naquela região tenham ocorrido outros 
crimes violentos, esse caso chamou muito a atenção 
da comunidade local e da região: primeiro, pela forma 
como os 2 jovens foram executados; segundo, por não 
ter sido encontrado, no momento, nenhum fato que 
motivasse o crime.

Quando do ocorrido, imediatamente, procuramos 
o Secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Luiz 
Fernando Delazeri. Levamos o caso à Comissão de 
Direitos Humanos desta Câmara, em audiência com 
o Presidente, Deputado Luiz Couto, sendo que S.Exa. 
encaminhou ofício pedindo informações sobre o inqué-
rito ao delegado responsável. 

Passados 90 dias do crime, a comunidade, as 
famílias das vítimas e as lideranças do município es-
tão inconformadas com a falta de informações sobre 
o andamento do inquérito e a insegurança que toma 
conta, pois a impunidade pode dar espaço a novas 
ameaças e novos crimes.

No ultimo sábado, dia 22, os familiares das víti-
mas me procuraram: ouvi atentamente o Sr. Osvaldo 
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Carli, pai da professora assassinada, e o Sr. Pedro e a 
Sra. Leni Hilert, pais do professor assassinado. Ainda 
estiveram acompanhados da Sra. Edimara Carli Nunes 
e do Sr. Elizeu Nunes, primos do casal assassinados, 
do presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do 
município e do Sr. Adão de Matos Nunes, Vereador da 
Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares. Eles 
me pediram, em nome da comunidade de Coronel Do-
mingos Soares, empenho parlamentar para que seja 
feita justiça. Devolver os queridos jovens professores 
ao convívio terreno não é mais possível – que Deus os 
tenha. Encontrar e condenar os culpados por mais essa 
barbárie é uma obrigação do Estado e uma legítima 
esperança e reivindicação das famílias de bem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Passa-

se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso. ) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, em solenidade levada 
a efeito, na manhã de ontem, no gabinete da Presi-
dência do PMDB, sob a direção do Deputado Michel 
Temer, o Prefeito de Iguatu, Agenor Gomes de Araújo 
Neto, assinou ficha de filiação, assistido por mim, pelos 
Deputados Eunício Oliveira, Aníbal Gomes, bem como 
pelos Líderes Henrique Eduardo Alves e Valdir Raupp 
e o Senador Almeida Lima, num evento de enorme re-
percussão no Estado.

Na condição de cidade-pólo do Centro-Sul do 
Ceará, é previsível que essa adesão repercuta intensa-
mente naquela faixa territorial e nas áreas adjacentes, 
além da própria Capital, onde estão ocorrendo também 
significativas filiações de vereadores e demais próce-
res que ali atuam politicamente. 

No sábado, em Juazeiro do Norte, o colega nesta 
Casa, Deputado Federal Manoel Salviano, ingressou 
nas hostes peemedebistas, ao lado de vereadores à 
Câmara local.

Em igual data, na cidade de Quixeramobim, a meu 
convite, o Prefeito Edmilson Júnior integrou-se às fileiras 
ulyssistas, sob aplausos de 400 militantes que lotaram 
as dependências do auditório, no Hotel Vereda.

Tais acontecimentos revitalizam o PMDB cearen-
se, abrindo perspectivas bem mais auspiciosas para 
os próximos embates eleitorais.

Ao registrar tão expressivos eventos, saúdo os 
valorosos correligionários, na certeza de que saberão 

colaborar para que ainda mais se avigorem os nossos 
sentimentos democráticos!

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – 
RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 14 
de setembro de 2007, a Governadora do Rio Gran-
de do Sul, Yeda Crusius, encaminhou à Assembléia 
Legislativa de meu Estado a Proposta Orçamentária 
para 2008.

Com muita seriedade e determinação o Governo 
do PSDB apresentou, de forma realista, o quadro de 
despesas e receitas do Tesouro para o próximo ano, 
para o qual está previsto um déficit de R$1,3 bilhão, 
resultado de receitas totais de R$21,3 bilhões e de 
despesas totais de R$22,6 bilhões – ou seja, a receita 
é inferior à despesa.

Infelizmente, nosso Estado vem se ressentin-
do de uma redução da capacidade de investimento e 
prestação de serviços públicos de qualidade. E isso 
não ameaça apenas o futuro do setor público estadu-
al, mas também o de toda a nossa população, conse-
qüência de governos anteriores, principalmente o do 
PT, que em sua administração aplicou baixo volume 
de investimentos, utilizando-se da venda de ativos e 
de endividamento a curto prazo. Vale salientar que o 
Governo do PT recebeu o Estado em 1999 com dinhei-
ro em caixa. Contudo, pela má administração e com 
sua política irresponsável de colocar o partido acima 
dos interesses do povo gaúcho, deixou o Estado em 
2002 com mais de R$4 bilhões de dívidas a curto e 
médio prazo.

É hora de o Rio Grande do Sul enfrentar com 
coragem a crise financeira com suas próprias forças 
para voltar a ser um Estado promissor e com capaci-
dade de investimento!

Nos últimos anos, a existência de déficit não sig-
nificou falta de recursos para pagamento de despesas 
básicas, porque, felizmente, recorreram a diversas for-
mas de financiamento. A principal delas foi o endivida-
mento, alternativa que explica a atual dívida do Estado, 
orçada em mais de R$34 bilhões. É a maior dívida, 
comparativamente, dos 27 Estados brasileiros! 

E ter déficit significa perda de garantias e de 
qualidade de serviços básicos, como educação, saú-
de, segurança etc.

Indicadores alertam para os riscos de uma eco-
nomia gaúcha futura com menor capacidade ainda 
de competir e gerar empregos. Já fomos o segundo; 
hoje somos o quarto colocado no Índice de Desenvol-
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vimento Humano (IDH), entre os Estados brasileiros. 
Já tivemos a melhor educação do País, e hoje, lamen-
tavelmente, não temos mais. Caímos para o quarto e 
sexto lugares na avaliação da 4ª à 8ª séries. No indi-
cador de competitividade estadual, o Estado também 
caiu sensivelmente.

A proposta enviada pela Governadora mostra com 
clareza a insuficiência das atuais fontes de recursos 
públicos para atender, como deveria, às legítimas de-
mandas do Rio Grande do Sul. Meu Estado é o que 
mais gasta com inativos, isto é, compromete cerca de 
52% de sua receita com pagamentos a aposentados 
e pensionistas.

O déficit inicialmente previsto para 2007 era de 
R$2,4 bilhões, mas, graças à política responsável do 
PSDB e à maneira com que lidamos com o dinheiro 
público, esse valor caiu para menos da metade, isto 
é, cerca de R$1,3 bilhões.

Diante desse triste quadro, o Governo gaúcho 
toma atitudes firmes e corajosas. Reduziu em mais de 
30% as despesas de custeio, cortou mais de 20% de 
cargos em comissão, conteve drasticamente os inves-
timentos com recursos próprios do Tesouro, aumentou 
a fiscalização e vem combatendo duramente a sone-
gação. Com essa política responsável, obtivemos um 
aumento de 166% no resultado primário do primeiro 
semestre de 2007, comparativamente ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Em nome da transparência e da boa gestão do 
setor público, o PSDB e a Governadora Yeda Crusius 
têm tomado iniciativas inovadoras. De maneira pioneira, 
o Rio Grande do Sul adotou a publicação do Relatório 
Bimestral da Execução Orçamentária por Poder, em 
acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, insti-
tuída no Governo do PSDB. Criou também câmaras 
setoriais para aumentar a eficiência e a eficácia das 
políticas públicas.

O Governo do Presidente Lula gosta muito de 
se comparar a governos anteriores. Pois lá no Rio 
Grande do Sul temos também que fazer algumas com-
parações. Por exemplo: no Governo do PT os inves-
timentos em relação a RCL caiu de 26,0 para 4,6 no 
fim de sua administração. Na questão de habitação e 
urbanismo, caiu de 0,05% para 0,02%, em relação ao 
governo anterior. No transporte, caiu de 1,04% para 
0,43%; na segurança, na saúde e em várias outras 
áreas, esses números também caíram. A única coisa 
que, comparando-se aos governos anteriores, não caiu 
foi o número de ce-cê; bem pelo contrário, aumentou 
consideravelmente. Isto prova que a prática do PT é 
sempre a de fazer prevalecer os interesses do partido 
acima dos interesses da população. E, no Governo Fe-
deral, isso não deixa de ser diferente, eis que o Poder 

Executiva encaminhou a esta Casa projeto de lei que 
aumenta o número de cargos de confiança. Isto é pro-
va de que este Governo não está nem aí para com o 
povo brasileiro, muito menos interessado em controle 
dos gastos públicos. 

O Estado do Rio Grande do Sul está cansado 
de buscar recursos federais, que lhe são de direito, e 
ouvir sempre que suas reivindicações não podem ser 
atendidas. Mas para mensalões e “sanguessugas” o 
Governo Federal sempre dá um jeito de cumprir hon-
rosamente os compromissos com a famosa base alia-
da, conquistada com o a adoção dos métodos mais 
antiéticos que já se ouviu dizer no mundo! 

Deixo aqui a minha indignação com este Gover-
no corrupto e me solidarizo com a Governadora Yeda 
Crusius, que dia após dia vem administrando o nosso 
querido Rio Grande do Sul com determinação e rea-
lismo, adotando medidas essenciais para a redução 
de gastos e implantando o modelo tucano de adminis-
tração, que é o de governar com responsabilidade e 
transparência, nunca deixando os interesses do par-
tido prevalecerem sobre os interesses do povo, como 
o PT vem fazendo em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Conce-
do a palavra pela ordem ao nobre Deputado Waldir 
Maranhão.

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso. ) – Sr. Presi-
dente, Srs. Líderes de Partido, Nobres Deputadas e 
Deputados, ontem eu tive o prazer de participar de 
uma reunião da bancada dos Deputados maranhenses 
com o Reitor Fernando Ramos. O professor, que deixa 
a Reitoria da Universidade Federal do Maranhão, ex-
pôs o relatório com as realizações praticadas durante 
a gestão de 2003 a 2006. Na mesma oportunidade, 
estiveram presentes o Prof. Natalino Salgado, que as-
sume a reitoria da UFMA, e o Vice-reitor da gestão de 
Fernando Ramos, Prof. José Barroqueiro.

Tive a oportunidade de conhecer a fundo as reali-
zações do Prof. Fernando através de um amplo material 
de divulgação apresentado aos Parlamentares. Pude 
constatar que a Universidade Federal do Maranhão 
buscou modernizar seu campus, interiorizar suas ações 
e expandir o conhecimento no Estado. Hoje a UFMA é 
uma referência no ensino em todo o Nordeste porque 
possui um corpo docente capaz e integrado com as 
necessidades do povo de minha terra.

Atualmente, a Universidade Federal do Maranhão 
possui um quadro de 874 professores. São 266 douto-
res, 397 mestres, 141 professores com especialização 
e 70 com título de pós-graduação. De acordo com os 
números apresentados pelo Prof. Fernando, a UFMA 
tem em seus quadros 1.486 técnico-administrativos, 
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que dão o suporte necessário nas atividades-meio, 
para que a universidade possa desenvolver o ensino e 
a pesquisa em suas salas de aula e nos laboratórios.

O número de alunos em graduação passou de 
7.950, em 1989, para 10.438, em 2006, sendo a maioria 
das matrículas na área de Ciências Sociais; 11% dos 
alunos de graduação estão cursando ciências exatas 
e tecnologia.

Em 2006, a Universidade Federal do Maranhão 
produziu 49 trabalhos científicos reconhecidos por 
toda a comunidade científica nacional. O maior grupo 
de trabalhos de pesquisa encontra-se na área de Ci-
ências Exatas e Tecnologia, com 19 trabalhos. Ainda 
estão em andamento 105 pesquisas, a maior parte na 
área de Ciências Biológicas e da Saúde.

Nas atividades de Extensão, a UFMA realizou 
ações culturais ligados à música, literatura e artes vi-
suais, e desenvolveu programas e projetos com recur-
sos de diversas fontes, incluindo dinheiro do Ministério 
da Educação, do Governo Estadual e até mesmo do 
INCRA. Nas atividades de interiorização, o Prof. Fer-
nando Ramos explicou que foram realizados cursos 
variados nas áreas de biologia, história, letras, mate-
mática, geografia e pedagogia.

Ao apresentar este relatório sucinto, Sras. e Srs. 
Deputados, tive o objetivo de mostrar que a gestão dos 
professores que deixam a administração da Universi-
dade Federal do Maranhão foi exemplar. E aguarda-
mos que a nova gestão, tendo o Prof. Natalino Salgado 
à frente, tenha também êxito em seus projetos. Nós, 
aqui na Câmara dos Deputados, estamos dispostos a 
colaborar no que for possível para que os maranhen-
ses possam se orgulhar sempre mais de sua univer-
sidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Fica re-
gistrada, Deputado Waldir Maranhão, nossa felicitação 
ao nobre reitor pelo grande trabalho realizado naquela 
universidade.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Luciana Costa, do PR de 
São Paulo. S.Exa. disporá de 25 minutos.

A SRA. LUCIANA COSTA (PR – SP. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores aqui presentes, os que 
estão acessando a Internet e aqueles que sintonizam 
a Rádio e TV Câmara em todo o Brasil, especialmente 
a população do Estado de São Paulo, a quem tenho o 
orgulho de representar, ocupo hoje esta tribuna, den-
tro do horário reservado ao Grande Expediente, pela 
primeira vez. Por isso tive muito cuidado em escolher o 
tema que passo a abordar. Optei por um assunto que 
julgo da maior relevância social e que, ao mesmo tempo, 
tem correlação com a minha formação profissional. 

Muito me preocupam os temas ligados à pre-
venção, promoção e recuperação da saúde humana 
– as chamadas ações de saúde. É, pois, nessa linha 
de pensamento que gira o meu pronunciamento. Vou 
falar especificamente sobre os malefícios causados 
pelo uso das drogas, bem como sobre as medidas 
sociais e governamentais que podem ser tomadas 
para a diminuição desse flagelo não só nacional, mas 
sobretudo mundial.

O SR. MAURO BENEVIDES – V.Exa. permite-me 
um aparte, nobre Deputada Luciana Costa? Desejo sau-
dar sua presença na manifestação de peça vestibular 
nesta Casa, quando estão sendo delineados pontos 
fundamentais da sua ação parlamentar. Cumprimento-
a pelo pronunciamento que agora inicia e faço votos 
para que todo o roteiro que V.Exa. mostrará no seu 
discurso seja cumprido cabalmente, a fim de favorecer, 
primeiro, o seu Estado, São Paulo, e, depois, o País. 
Cumprimento V.Exa., nobre Deputada.

A SRA. LUCIANA COSTA – Muito obrigada. 
Sinto-me honrada.

Divido a minha fala sobre as drogas em 4 gran-
des linhas: desarticulação psicológica, desagregação 
sociofamiliar, estímulo ao crime organizado e suges-
tões para o combate de seu uso.

Sr. Presidente, inicio meu tema propriamente dito 
falando das graves conseqüências psicológicas que o 
uso prolongado das drogas ocasiona ao ser humano. 
Os estragos físicos são mais visíveis do que os produ-
zidos na mente e nas emoções do usuário, mas estes 
são muito mais perniciosos do que aqueles.

O dependente químico das drogas, como o nome 
bem o diz, torna-se um escravo desse hábito nocivo, 
pois o organismo passa a exigir doses cada vez mais 
elevadas dessas substâncias. Depois de fortemente 
instalado o vício, não adianta mais o esforço da boa 
vontade para que a pessoa se livre de suas garras. O 
farmacodependente perde o controle de sua vida e to-
dos os seus esforços são voltados para a satisfação de 
seu desejo. E para isso ele é capaz de lançar mão de 
todos os recursos: furtar, roubar e até matar. 

O viciado entra numa roda-viva da qual dificil-
mente sairá sem ajuda especializada. 

Presa ao consumo da droga, a pessoa depen-
dente altera radicalmente toda sua escala de valores. 
Toda a vida desse indivíduo passa a girar em torno da 
satisfação do seu vício. Tudo o mais se torna secundário. 
Com isso, o caráter se despedaça, fazendo com que 
ações e atitudes outrora tidas como louváveis passem 
a ser consideradas “caretas”. O autocontrole, o bom 
estado físico e mental, o respeito às demais pessoas, 
o esforço próprio para progredir, o valor do estudo pas-
sam a ser avaliados como qualidades inúteis enquanto 
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comparadas à necessidade imediata do consumo de 
novas doses de drogas. Ocorre um corte psicológico 
brutal no indivíduo, tornando-o complemente indefeso 
e incapaz de atender às múltiplas necessidades pes-
soais e sociais.

De início, o efeito danoso maior se dá no meio 
familiar. O usuário, que, no início consegue até disfar-
çar sua condição, não o conseguirá por muito tempo, 
uma vez que, com o uso reiterado de drogas, torna-se 
impossível disfarçar, Pesa, principalmente, a demanda 
por recursos financeiros – cada vez maiores. De início, 
pequenos furtos e roubos domésticos poderão acudir 
a essas necessidades, mas logo isso se mostrará in-
suficiente à medida que o mau hábito se instala.

A fase posterior de financiamento das drogas 
envolve a subtração de valores de parentes e amigos, 
culminando com roubos à mão armada.

Para uma família, bem ou mal constituída, a convi-
vência com um toxicômano traz profundas modificações 
em sua rotina; e não apenas em função do sofrimento 
que causa a todos os entes queridos ver um filho, um 
irmão ou um sobrinho se degradando diariamente, 
pois igual e até maiores transtornos são ocasionados 
quando o drogado se torna violento e imune a qual-
quer orientação, arrastando consigo outros membros 
da família ou ocasionando sofrimentos físicos e espi-
rituais a outros.

Ouço, com prazer, o Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES – Em primeiro lugar, cum-

primento a nobre Deputada, que faz um pronunciamen-
to pela primeira vez no período destinado ao Grande 
Expediente. O tema abordado por V.Exa. é muito im-
portante para a família brasileira, pois um dos proble-
mas que hoje prejudica a juventude é exatamente o 
uso de drogas, como a maconha e o crack, evoluindo 
para outras. O resultado é a desagregação da família e, 
em última instância, da sociedade, com enorme custo 
para as políticas públicas. Ouvir uma Deputada que é 
da área de saúde falar sobre o tema é ainda mais im-
portante para a Câmara dos Deputados e para quem 
nos está assistindo agora. Incumbe-nos encontrar os 
mecanismos para combater o problema. Primeira-
mente, não acredito na prisão em flagrante daquele 
dito traficante que é pego trajando chinelo japonês e 
calção. A linha de raciocínio que devemos utilizar é: 
quem são os grandes traficantes deste País? será que 
estão presos ou continuam soltos e bem acobertados? 
Aqui e acolá o aparelho policial é flagrado como cúm-
plice dos traficantes. Em relação à educação, o Lula 
tem investido bastante, mas o resultado de tais inves-
timentos apenas serão conhecidos após 5, 6 ou 10 
anos. Será que essa educação está realmente voltada 
para as necessidades da juventude? Este é um tema 

sobre qual poderíamos nos debruçar. Em boa hora o 
Governo está realizando o I Congresso Nacional da 
Juventude – inclusive o Deputado Eudes Xavier é o 
coordenador pelo meu Estado. Devo dizer que temos 
esse problema no Ceará, onde o assunto volta e meia 
vem à discussão, e acho que devemos convidar V.Exa. 
para participar, pois que também é jovem e tem essa 
preocupação. Realmente, não temos uma solução de 
imediato. Portanto, parabenizo V.Exa., pois se trata de 
tema palpitante que demanda elaboração de políticas 
públicas. O Poder Judiciário deve participar dessa dis-
cussão e, principalmente, nós, os políticos. Parabéns 
a V.Exa. pelo discurso!

A SRA. LUCIANA COSTA – Muito obrigada a 
V.Exa. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Quanto ao relacionamento social, o mundo do 

viciado torna-se limitado àqueles que compartilham do 
mesmo mal, uma vez que é praticamente impossível, 
pelas solicitações que a droga impõe, manter-se uma 
vida social saudável, quer seja na escola, quer seja no 
clube, quer seja na igreja. Tudo é muito difícil. 

Privado de relacionamentos que conduzam a altos 
ideais e a novos desafios, o indivíduo dependente se 
volta cada vez mais a seu restrito círculo de amizades, 
quando não fica inteiramente isolado, comprometendo 
ainda mais sua integridade psicossocial.

O terceiro ponto que quero abordar é o da mortal 
associação do tráfico de drogas com o crime organi-
zado. Se digo mortal, não é mero jogo de palavras. É, 
infelizmente, a mais verdadeira constatação: o comércio 
de drogas efetuado por meio de grandes associações 
criminosas tem sido um dos maiores responsáveis 
pelo número de mortes em todo o mundo. No Brasil, 
essas redes já se infiltraram no tecido social de forma 
profunda.

A situação é dramática!
Faz-se necessário, Sr. Presidente, que o Governo 

faça uma ação implacável com o objetivo de aniquilar, 
de uma vez por todas, essas associações do comércio 
de drogas, pois aí está uma das raízes desse mal que 
está desestruturando a família brasileira e matando a 
nossa juventude.

Outro efeito perverso da correlação drogas versus 
crime organizado é o aliciamento de nossas crianças 
como fonte de mão-de-obra barata nas diversas eta-
pas da venda das drogas. E a idade desses menores 
diminui em proporção assustadora. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Permite-me um 
aparte, Deputada?

A SRA. LUCIANA COSTA – Com certeza.
O SR. NEUCIMAR FRAGA – Primeiramente, 

parabenizo V.Exa. e o povo do Estado de São Paulo 
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por conduzi-la até esta Casa de leis. Sabemos que 
V.Exa., membro da CPI do Sistema Carcerário, da 
qual sou Presidente, está abordando assunto extrema-
mente importante. Sabemos que 70% da população 
carcerária brasileira é de jovens entre 18 e 24 anos, 
em sua maioria vítimas da violência, do consumo de 
drogas, da facilidade de acesso às drogas em nossa 
sociedade e, sobretudo, vítimas do descaso das au-
toridades, dos governantes, os quais não implemen-
tam uma política eficiente de combate às drogas no 
Brasil. Ao tocar nesse assunto, V.Exa. o faz em nome 
de milhares de famílias que sofrem e de milhões de 
mães no Brasil que antes sonhavam com seus filhos, 
mas hoje têm pesadelos; rolam de um lado para outro 
da cama, preocupadas com o filho que já se tornou 
dependente químico. Ao fazer esse discurso e trazer à 
tona a questão da violência, da segurança, do tráfico 
de drogas, da atuação de facções criminosas, V.Exa. 
presta um serviço a milhões de famílias brasileiras que 
sofrem ou já sofreram a ação danosa desse crescente 
consumo de drogas na nossa sociedade. Parabenizo, 
especialmente, sua cidade e o Estado de São Paulo, 
que permitiram a V.Exa. defender nesta Casa as famí-
lias brasileiras que sofrem com o avanço da violência 
e do consumo de drogas.

A SRA. LUCIANA COSTA – Muito obrigada pe-
las palavras.

Há casos de crianças de 10 anos, e até de 7 
anos, sendo recrutadas por essas associações do cri-
me. A oferta de salários tentadores desestimula esses 
jovens e suas famílias de trilharem por caminhos sau-
dáveis e úteis, tais como o estudo regular e o preparo 
profissional.

Traçado esse quadro, que, repito, é preocupante, 
e em alguns casos aterrador, acredito que ainda haja 
possibilidade de reversão do atual estado de coisas. 
Nesse sentido, sugiro a adoção das seguintes ações 
socioeducativas: ênfase nas medidas preventivas do 
uso de drogas, mediante a retomada das campa-
nhas educativas nos meios de comunicação – sendo 
que essas campanhas devem ser permanentes e não 
eventuais; e melhoria e ampliação das condições de 
tratamento aos dependentes químicos, tanto por meio 
de instituições públicas como por entidades assisten-
ciais privadas.

Enquanto não se adotarem estratégias que di-
minuam o consumo dos tóxicos, fazendo com que 
“percam a graça”, sobretudo para os mais jovens, todo 
esforço voltado para a diminuição desse malefício será 
praticamente irrisório.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo bra-
sileiro, a responsabilidade pelas ações que combatam 
esse câncer social das drogas não é apenas do Go-

verno, é de toda a sociedade. Sem esforço coletivo, 
não chegaremos a lugar algum. É preciso que unamos 
as nossas forças em favor dessa causa, que, repito, é 
minha, é sua, eleitor, é das autoridades, dos pais, dos 
religiosos, dos educadores, enfim, de todos nós.

O SR. PROFESSOR SETIMO – Deputada Lu-
ciana, V.Exa. me permite um aparte?

A SRA. LUCIANA COSTA – Aparte concedido.
O SR. PROFESSOR SETIMO – A jovem Depu-

tada Luciana, do PR de São Paulo, traz um tema que 
está nas páginas dos jornais e na televisão a todo 
momento: a violência. Parabenizo V.Exa. pela análise 
em que aborda a violência e suas causas. Sem dú-
vida, um dos caminhos para acabar com a violência 
é investimento em educação, principalmente desses 
seres complexos que são os jovens, em cujo meio a 
droga é o maior causador da violência. A educação 
é o único elemento capaz de combatê-la. Não basta 
que os jovens permaneçam 8 horas em salas de aula, 
mas que essas 8 horas sejam realmente investidas na 
sua formação como cidadão. Ou seja, a escola deve 
ter, além do turno normal de ensino das diversas ma-
térias, um segundo turno para ser dedicado a artes e 
esportes, de modo geral. Certamente, se o aluno per-
manecer na escola num segundo turno, será possível 
desviá-lo das ruas, das drogas e da violência. Quero 
parabenizar a nobre Deputada pela feliz iniciativa de 
trazer à Casa assunto que é encontrado diariamente 
em todas as páginas de jornais e na mídia em geral. 
Parabéns, Deputada Luciana Costa!

A SRA. LUCIANA COSTA – Agradeço a V.Exa.
Finalizando, Sr. Presidente, reafirmo que o uso 

da droga não agride apenas o seu usuário, mas traz 
conseqüências dolorosas para todos os que vivem pró-
ximos ao viciado. Como esses são milhares, acabam 
contaminando toda a sociedade. Reajamos enquanto 
ainda há tempo!

Muito obrigada! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Parabéns, 

nobre Deputada, pelo discurso! Esta Casa lhe deseja 
boas-vindas e sucesso nos projetos que certamente 
apresentará em benefício de São Paulo e de todo o 
nosso País. Mais uma vez, parabéns! 

O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, trago a esta tribuna preocupações 
sobre as conseqüências da possível venda do Banco 
ABN AMRO ao consórcio integrado pelos Bancos San-
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tander, que é holandês, Fortis, que é belga-alemão, e 
RBS, que é escocês.

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câ-
mara dos Deputados aprovou requerimento de minha 
autoria para debater esse assunto. O objetivo do re-
querimento é o debater as implicações e as repercus-
sões da venda do ABN AMRO BANK nas relações de 
consumo e na economia. 

A realização da audiência para discutir a incor-
poração do ABN AMRO BANK ao consórcio integrado 
pelo Banco Santander torna-se necessária diante dos 
possíveis efeitos da transação para o sistema finan-
ceiro nacional e o mercado bancário brasileiro. Essa 
fusão resultará na criação do segundo maior banco 
privado do Brasil e trará conseqüências imediatas 
aos clientes do ABN AMRO. Mas também aos demais 
usuários do sistema bancário brasileiro, que fica cada 
vez mais concentrado e, conseqüentemente, tende a 
uma concorrência cada vez mais reduzida, o que pre-
judica o consumidor. Esse debate é importante para 
o consumidor brasileiro, para que sejam esclarecidos 
todos os possíveis impactos dessa aquisição no setor 
bancário e nas relações de consumo.

Lembro ainda que a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados vem se man-
tendo atenta a todas as notícias relativas ao sistema 
financeiro brasileiro, inclusive mobilizando um Grupo 
de Trabalho para questionar a cobrança de altas ta-
rifas bancárias no País, em paralelo aos sucessivos 
registros de lucros recorde pelos bancos. Se estamos 
trabalhando para que os bancos venham a rever a sua 
política de tarifas ao consumidor, ficamos preocupados 
em saber que esse sistema estará ainda mais concen-
trado com a fusão desses bancos. Esperamos que não 
venha a provocar prejuízos nem para os funcionários, 
nem para os clientes.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (CONTRAF), filiada à CUT, os sin-
dicatos e as federações de bancários de todo o País 
temem que a compra do ABN AMRO BANK, se con-
cretizada, provoque até 19 mil demissões ao redor do 
globo, boa parte, possivelmente, no Brasil. A nossa 
preocupação é fundamentada na ausência, no Bra-
sil, de mecanismos de proteção do emprego, utiliza-
dos pela maioria dos países europeus para enfrentar 
esses processos de fusões e incorporações, em que 
se garantem no mínimo 2 anos de empregabilidade 
e proteção social para que os trabalhadores possam 
buscar sua recolocação no mercado de trabalho, se-
gundo dizem essas entidades em carta enviada a mim 
e aos demais Parlamentares, pleiteando providências 
para assegurar que bancários brasileiros não venham 
a ser demitidos em função dessa aquisição.

Serão convidados a participar da audiência pú-
blica na Comissão de Defesa do Consumidor o Presi-
dente do Banco Central do Brasil, Henrique Meireles; 
o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça, Ricardo Morishita 
Wada; e a Presidenta do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), Elizabeth Maria Mercier.

Também serão convidados representantes do 
Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e da Fe-
deração Brasileira de Bancos (FEBRABAN), além 
do Diretor-Presidente do ABN AMRO Bank no Brasil, 
Fábio Barbosa. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDIR MARANHÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, pelo menos 25 tiros foram 
disparados contra um carro durante uma operação 
malsucedida da Polícia Militar do Ceará. A abordagem 
equivocada provocou ferimentos em duas pessoas, 
uma delas um turista italiano que visitava a Capital 
dos cearenses. 

O fato narrado demonstra como os nossos ser-
vidores de segurança pública precisam ser mais bem 
treinados. Casos parecidos têm sido registrados em 
várias partes do País. Por isso, o erro da Polícia Militar 
do Ceará não será o único, tampouco será o último.

No Maranhão, a nossa Polícia Civil e a nossa 
Polícia Militar também sofrem do mesmo mal: a falta 
de treinamento rigoroso para deixar a segurança bem 
mais especializada e eficiente. Mas, paralelamente 
ao treinamento, as nossas Polícias precisam receber 
melhores salários.

A partir de hoje, agentes de polícia, delegados e 
demais carreiras da Polícia Civil do Maranhão entra-
ram em greve para reivindicar salários que conside-
ram justos. O Governo, de outro lado, está propondo 
o reajuste de 9%. A categoria considera o valor irrisó-
rio e pede ainda reajuste no auxílio-alimentação, de 
R$44,00 para R$440,00.

A proposta inclui também a conclusão do seleti-
vo para policiais civis e delegados, suspenso no início 
deste ano. A primeira etapa aconteceu em setembro 
do ano passado.

Por diversas vezes, tenho aproveitado este es-
paço, aqui na Câmara dos Deputados, para reclamar 
das condições da segurança no meu Estado e da de-
ficiência no sistema que deixa insegura toda a popu-
lação. Pessoas têm sido mortas todos os dias, tendo 
como causas a ineficácia no modelo de prevenção do 
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crime e a inoperância do Estado diante de uma situa-
ção cada vez mais grave.

Reitero às autoridades policiais e mesmo ao Go-
vernador do Maranhão que olhem com mais atenção 
a segurança pública e que façam da gestão do setor 
uma prioridade.

Aos policiais em greve desejo que um acordo 
dê fim ao movimento grevista e que possam exercer 
com dignidade a dura tarefa de dar segurança ao ci-
dadão.

Sr. Presidente, lembro que há poucos dias o povo 
do Maranhão passou por outra greve que quase in-
viabilizou o ano letivo das escolas públicas estaduais. 
Refiro-me à paralisação dos professores, que durou 
mais de 100 dias. A greve terminou com a intervenção 
do Supremo Tribunal Federal, que obrigou o Governo 
a recuar e a pagar os salários conforme estabeleciam 
as leis dos servidores públicos. Agora, estamos diante 
da greve da Polícia Civil, que gera intranqüilidade na 
sociedade cidadã a que temos direito. 

Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, o Governo já se deve ter dado conta de que a 
aprovação da continuidade dessa inaceitável CPMF 
não será algo assim tão tranqüilo. Muito ao contrário, 
as reações a esse inominável imposto estão se avo-
lumando. A sociedade se dá conta de que não é mais 
possível suportar o garrote de uma carga tributária 
tamanha e sempre crescente. E tanta indignação, im-
possível negar, está se refletindo nos debates travados 
aqui dentro, reflexo natural do que a nossa gente pensa 
de uma política tributária que penaliza ao mesmo tem-
po os assalariados e o setor produtivo e faz cada vez 
mais difícil a possibilidade de o País dar início àquele 
“espetáculo do crescimento” a nós prometido desde o 
já distante ano de 2003. 

Ademais, a cada vez que os porta-vozes oficiais 
se põem a explicar o inexplicável, assistimos, agora sim, 
a um triste espetáculo, que é ver o Governo enfiando 
os pés pelas mãos, tentando emprestar uma lógica ao 
ilogicismo de suas taxas, impostos, tarifas. Veja-se um 
exemplo. Ao final do debate com o pessoal da FIESP, 
ocasião, aliás, em que o presidente daquela entidade 
entregou à Casa um abaixo-assinado com mais de 1 
milhão de assinaturas daqueles eleitores que protestam 
contra a CPMF, o ex-Ministro da Fazenda ainda deu a 
público uma nota que pretendia provar o improvável, 
ou seja, que a carga tributária não teria crescido. E 

isso porque o Governo, ano passado, dispensou-se 
de recolher, por meio de desonerações fiscais, mais 
de 30 bilhões de reais. 

É o típico caso de gato escondido com o rabo 
de fora. Porque essa informação nos obriga a uma 
pergunta fundamental: ora, se o Governo, em 2006, 
não quis receber mais de 30 bilhões de reais, por que, 
neste ano, insiste em arrecadar mais de 30 bilhões de 
reais com a CPMF? 

Claro que fica difícil ao próprio Governo safar-se 
desses labirintos que ele mesmo vai montando. Mas 
de tantas explicações assim tão caolhas podemos tirar 
outras conclusões. Ora, as desonerações fiscais, isto 
está mais que claro, somente poderiam beneficiar as 
elites industriais e comerciais, as classes produtoras. 
Porque os trabalhadores continuam sendo cobrados, 
inapelavelmente, de uma CPMF que incide em seus 
próprios e minguados salários. Mais ainda: compare-
se o índice da inflação de toda a época do real com a 
correção da tabela do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas e se vai encontrar como são saqueados esses 
mesmos salários. 

E é contra essas elites assim tão aliviadas pelas 
benesses oficiais que o Presidente Lula insiste em 
investir, jogando, ao que nos parece, para a arquiban-
cada. Ora, se ele pretende mesmo acabar com os pri-
vilégios, notadamente dos mais aquinhoados, ou seja, 
da elite, por que não resgatar, para debate e aprova-
ção nesta Casa, o projeto que cria imposto sobre as 
grandes fortunas? Aí, sim, pagariam os que podem 
pagar, desonerando-se a sociedade, em especial os 
assalariados, dessa insaciável CPMF. 

Grato pela atenção. 
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Carlos Santana.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é uma grande satisfação estar nesta tribuna hoje. Vou 
tentar falar um pouco a respeito de um tema sobre o 
qual o País não gosta de falar: a nossa comunidade, o 
povo afro-descendente que construiu o Brasil.

Este é um dia muito importante para os católicos: 
é o Dia de São Cosme e São Damião. Para as religiões 
afro, é Dia de Ibeijada, erins e eretins.

Queremos neste dia homenagear as crianças, que 
estão todos os dias nas páginas dos jornais. Enquanto 
faço este discurso, uma criança é assassinada em al-
gum lugar deste País. E é triste constatar que grande 
número delas é afro-descendente. No Brasil morre a 
maior quantidade de jovens do mundo. Segundo as 
estatísticas – e não sou eu que digo: é o IBGE, é o 
IPEA –, 80% deles são afro-descendente.
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É difícil falar em raça neste País de há tanta de-
sigualdade social. Tentam nos impor a idéia de que o 
problema do Brasil é meramente social e não racial, 
mas é muito difícil aceitarmos isso. Nesta Casa há 513 
Deputados Federais. No entanto, nem 5% se assumem 
como afro-descendentes. 

Então, pode-se falar em tudo nesta Casa, mas 
não se pode falar em afro-descendentes. Quatro mi-
lhões dos africanos trazidos à força para o Brasil aqui 
foram exterminados. Mas tentam esconder do povo a 
história real deste País. E, quando falam da história 
dos afro-descendentes, referem-se a eles como des-
cendentes de escravos.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Deputado 
Carlos Santana, permite-me V.Exa. um aparte?

O SR. CARLOS SANTANA – Pois não, Depu-
tado.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Depu-
tado Carlos Santana, parabenizo V.Exa. por escolher 
este tema para o seu pronunciamento. Reconhecemos 
a sua luta por essa causa e o seu engajamento em 
defesa dos brasileiros afro-descendentes, especial-
mente em seu Estado, o Rio de Janeiro. Em relação 
às estatísticas a que V.Exa. se referiu, elas realmente 
comprovam que, dos jovens que morrem violentamen-
te em nosso País, lamentavelmente a grande maioria 
é negra. Também são afro-descendentes, majoritaria-
mente, os que ganham os piores salários neste País; 
também os afro-descendentes são os mais excluídos 
das políticas públicas, das universidades e das escolas. 
E, se aceitássemos que este problema tem natureza 
social, que não é discriminação racial, ainda caberia 
aos gestores das políticas públicas entender porque 
a discriminação prevalece. Dessa forma, poderíamos 
construir políticas afirmativas para transformar esta 
realidade e melhorar as condições de vida de todos 
os brasileiros, independente de cor, raça e credo reli-
gioso, como prevê a Constituição.

O SR. CARLOS SANTANA – Incorporo o dis-
curso do nobre Deputado Paulo Henrique Lustosa ao 
meu pronunciamento.

Sabe-se que os judeus receberam reparação 
por parte dos bancos alemães. No Brasil, é notório 
que a escravidão foi financiada pelo capital, porque 
aqui funcionou o modelo de Estado capitalista. Mas, 
em momento algum, foi trabalhada uma forma de re-
paração.

Nós, negros, não queremos esmola! Esmola é 
para quem está jogado no meio da rua. Queremos 
uma reparação porque fomos nós que construímos 
este País.

É por isso que esta Casa não discute o tema; 
ela tenta evitá-lo. No entanto, nós, afro-descenden-

tes, sentimos na pele, em todos os lugares em que 
estamos – na rua, na escola, no emprego —, o que é 
discriminação.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Edson 
Santos.

O SR. EDSON SANTOS – Nobre Deputado Car-
los Santana, parabenizo V.Exa. por usar os 25 minutos 
que lhe foram destinados para discutir tema tão caro 
a este importante segmento da população brasileira: 
os afro-descendentes. V.Exa. elencou a importância 
da data de hoje, mas trago também à tona a data de 
amanhã, 28 de setembro, Dia da Lei do Ventre Livre, 
quando os filhos dos escravos deixaram de ser es-
cravos no Brasil. É uma data importante e que deve 
servir como referência para todos, na medida em que 
houve a liberdade, mas não foram dadas as condições 
necessárias ao filho do escravo negro de se integrar 
plenamente na vida econômica, política e social deste 
País. É por isso que hoje, Deputado Carlos Santana, 
reputo da maior importância as políticas de ação afir-
mativa, porque é uma das formas de reparação. Alguns 
segmentos da sociedade questionam as políticas de 
ação afirmativa por entenderem que as pessoas estão 
sendo tratadas de forma desigual. Quero dizer que o 
princípio de que todos são iguais perante a lei, gravado 
na Constituição, só poderá ser visto em profundidade, 
com grande conseqüência, à medida que os desiguais 
forem tratados enquanto desiguais. Ou seja, o Estado 
tem por responsabilidade dar mais a quem tem me-
nos: dar mais oportunidade àqueles que não tiveram, 
historicamente, chance de se inserir dignamente na 
vida econômica, política e social deste País. Para-
benizo V.Exa., uma referência da luta anti-racista no 
Congresso Nacional. Somo-me à caminhada de V.Exa., 
para que, este ano ainda, seja apreciada na Câmara a 
anistia de João Cândido, o Almirante Negro, herói da 
Revolta da Chibata. Por seu merecimento histórico, o 
Estado brasileiro deve fazer a reparação desse líder 
negro. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. CARLOS SANTANA – Ouço, com prazer, 
o nobre Deputado Eudes Xavier. 

O SR. EUDES XAVIER – Querido companheiro 
Deputado Carlos Santana, parabenizo V.Exa. por sua 
referência de vida, como sindicalista e negro vindo das 
categorias de luta deste País. Também o saúdo por-
que, quando cheguei a esta Casa, V.Exa. foi um dos 
primeiros a me receber e a incluir a questão na pauta 
– primeiro, nos Jogos Pan-Americanos; segundo, no 
projeto do Estatuto da Igualdade Racial, que tramita 
nesta Casa e precisa da intervenção solidária de to-
dos os Deputados e Deputadas, para que essa repa-
ração, do ponto de vista da lei, da política pública, seja 
aplicada. Por isso, nobre companheiro, em nome de 
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todas as referências, não somente da Igreja Católica, 
mas também dos terreiros, das comunidades do Rio 
de Janeiro, de Salvador e Fortaleza, oxalá V.Exa. saia 
vitorioso da luta pelos trabalhadores negros do nosso 
País, pois merece a luz dessa estrela.

O SR. CARLOS SANTANA – Agradeço os 2 
apartes, que incorporo ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, 25 minutos é pouco tempo para 
falar de um tema tão importante como esse, que pou-
cas vezes temos liberdade de abordar no local de 
trabalho ou nas discussões do dia-a-dia. Mas quero 
falar de uma matéria sagrada que esta Casa deveria 
votar. Tramita na Casa o Estatuto da Igualdade Racial. 
Sabemos como é difícil votar esse estatuto porque 
ele aborda educação, saúde perseguição às religiões 
afro no nosso País, cujos adeptos não podem nem ir 
à rua fazer o que consideram sagrado. Quero dizer 
que uma luta está sendo desenvolvida no Brasil para 
que votemos o mais rapidamente possível o Estatuto 
da Igualdade Racial.

Outra questão extremamente importante, que o 
nobre Deputado Edson Santos acabou de lembrar, é a 
que diz respeito ao nosso Almirante Negro, João Cân-
dido, de quem temos orgulho, porque a sua família é 
de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e fica 
perto de mim, que sou da Zona Oeste. João Cândido 
e vários companheiros conseguiram derrotar a Mari-
nha no que era mais cruel: as chibatadas que os mari-
nheiros recebiam. Naquele momento, para a esquadra 
voltar a funcionar, fizeram um acordo de anistia com 
as lideranças, mas João Cândido saiu como marginal. 
Não é reconhecida a sua anistia.

Recentemente, tivemos a anistia do Capitão Car-
los Lamarca, promovido a general. Ótimo. Batemos pal-
mas. Sabemos da luta do companheiro Lamarca. Mas 
por que não João Cândido? Porque os livros que o meu 
filho estudou e que os filhos de V.Exas. estudam não 
trazem uma linha sequer sobre os heróis negros.

Faço um desafio a qualquer um, em qualquer 
lugar: se perguntarmos o nome de 10 heróis negros, 
as pessoas vão coçar a cabeça, irão de um lado para 
o outro e não vão responder. Isso porque não se falou 
a V.Exas. dos nossos heróis negros.

A Lei nº 10.639, de 2003, estabelece a obrigatorie-
dade do ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira 
nas nossas escolas. Temos de exigir o cumprimento 
dessa lei; temos de exigir que as escolas passem para 
as nossas crianças esse conhecimento.

Muitas vezes, as nossas crianças já têm baixa 
estima porque lhes dizem que são descendentes de 
escravos. Escravo quer dizer tronco! Escravo quer di-
zer apanhar! Com base na lei, elas começar a estudar 
história do nosso País desde a história da Mãe África. 

Então, temos a tarefa enorme de fazer com que as 
nossas escolas cumpram efetivamente a Lei nº 10.639, 
de 2003, que promovam a educação a partir da África. 
Isso para nós é fundamental.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Chico Lo-
pes, do PCdoB.

O SR. CHICO LOPES – Deputado Carlos San-
tana, quero parabenizar V.Exa. por abordar um tema 
que também não é tratado como principal nas Casas 
legislativas. Acrescento este dado, embora estejamos 
no Parlamento desde a Câmara de Vereadores: acho 
que os avanços que verificamos são fruto das nossas 
lutas, das nossas organizações, da nossa vontade. Os 
artistas negros geralmente estão em segundo plano. 
Os escritores negros, embora sejam responsáveis por 
obras de qualidade, também estão em segundo plano. 
Mas isso não é motivo para perdermos o estímulo de 
continuar lutando. Então, quero parabenizar V.Exa. A 
bancada do Rio de Janeiro nesta Casa talvez seja a 
que tem mais negros. Isso é positivo. A nossa bancada 
poderia ser bem maior, mas nós – V.Exa., o Deputado 
Vicentinho e tantos outros, além de mim – sabemos 
da dificuldade que é chegar aqui. Refiro-me à maneira 
como somos tratados. Sou daqueles que têm pensa-
mento positivo. Não sou contrário aos brancos, mas 
ao sistema opressor que discrimina pretos e brancos, 
principalmente nós, negros, e as mulheres negras. 
Parabéns a V.Exa. pelo tema escolhido para o Grande 
Expediente desta tarde. Um abraço. 

O SR. CARLOS SANTANA – Ouço, com prazer, 
o nobre Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO – Companheiro Carlos San-
tana, primeiro, quero agradecer a sua existência. Tra-
balhamos juntos na construção da CUT, e no Parla-
mento V.Exa. tem dado bela contribuição. V.Exa. é um 
companheiro de bancada e atua com a coletividade. Ao 
presidir a Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade 
Racial, V.Exa. introduz nova dinâmica e novo trabalho 
nesta Casa. A sua fala é um apelo, um grito de socor-
ro em nome da sociedade brasileira. É uma doença o 
preconceito. E a sociedade precisa ser curada. Quero 
alertá-lo, nobre Deputado – não somente V.Exa., mas 
os telespectadores e os demais Deputados desta Casa 
–, para um grave e recente acontecimento: a suspensão 
das atividades do Grupo Móvel de Combate ao Traba-
lho Escravo. É preciso que esse grupo volte a atuar e 
que o Ministério do Trabalho e Emprego dê total apoio 
a esses irmãos que, em 12 anos, já libertaram mais 
de 25 mil pessoas. O caso da PAGRISA, empresa do 
Estado do Pará, é sintomático. Mais de 1.100 pesso-
as foram libertadas. A partir daí, houve uma pressão 
tremenda, inclusive de uma delegação de Senadores 
que, incompreensivelmente, no lugar de ficar do lado 
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dos trabalhadores, ajudaram a combater quem está 
fiscalizando o trabalho escravo. Deputado Carlos San-
tana, o povo brasileiro merece V.Exa. Quem votou em 
V.Exa., no Rio de Janeiro, com certeza jamais se ar-
rependerá, em decorrência do seu trabalho e da sua 
dignidade. Parabéns, meu irmão! 

O SR. CARLOS SANTANA – Agradeço a V.Exa. 
o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, é bom ver jovens nas galerias do 
plenário da Câmara dos Deputados. Será que eles es-
tão estudando na escola a história da África? São os 
jovens de hoje que virão amanhã para o Parlamento. 
Se não começarem a estudar desde agora, chegarão 
aqui com preconceito. E temos de eliminar qualquer 
tipo de preconceito. A nossa luta não é a da pele preta. 
Somos negros. Temos raça. Temos vários temas nesta 
Casa para votar, mas o tempo é curto. 

Mas quero agradecer ao Presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao criar a SEPIR, 
entende a necessidade de uma reparação histórica, 
a exemplo do que demonstrou quando foi à África e 
pediu desculpas ao povo africano pelo genocídio que 
houve neste País. 

Isso tem de ser revertido – e está sendo revertido 
– em políticas afirmativas. Temos aqui vários Deputados 
ligados à área da saúde. Há um projeto aprovado desde 
dezembro, mas que ainda não foi implementado, não 
por falta de dinheiro. Nós, afro-descendentes, temos 
as nossas próprias doenças.

Vou conceder um aparte ao guerreiro do Mara-
nhão, o Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Deputado Carlos 
Santana, estou saindo de mais uma audiência da CPI 
do Sistema Carcerário. Lamentavelmente, estamos 
constatando que a grande maioria dos presos são 
negros. Quero parabenizar V.Exa. e dizer que o Es-
tado do Rio de Janeiro está muito bem representado. 
Realmente, precisamos solicitar à Mesa que inclua 
na pauta a PEC que proíbe o trabalho escravo neste 
País, que desapropria os imóveis em que se pratica 
o trabalho escravo, o Estatuto da Igualdade Racial, o 
sistema de cotas. Temos ainda de derrotar o PDL nº 
44/2007, do Deputado Valdir Colatto, que simplesmente 
pretende tornar sem efeito o Decreto nº 4.887/2003, 
do Presidente Lula, que regulamenta o art. 168 da 
Constituição, referente às terras de quilombos. Esta 
Casa tem de dar o basta às iniciativas conservadoras 
daqueles que pensam que o Brasil, tal como ocorria 
há 300 anos, é só deles.

O SR. CARLOS SANTANA – Sr. Presidente, 
daqui a alguns dias entraremos no mês de novembro, 
o Mês da Consciência Negra, o mês do nosso maior 
ídolo: Zumbi dos Palmares. Peço a todos aqueles 

que me escutam e me vêem agora que participem 
das manifestações, que exijam a adoção de políticas 
afirmativas, que vão às ruas. Não é ficando dentro de 
casa, reclamando da discriminação, do baixo salário 
e da falta de oportunidade para estudar, que vamos 
ser respeitados. 

A democracia é boa por causa disto: temos o di-
reito de ir para as ruas. No mês de novembro, temos 
de ir para as ruas. 

Espero que no mês de novembro votemos as 5 
matérias da pauta da Casa para começar a haver as 
reparações. Foram 300 anos de escravidão neste País. 
Tentam dizer que não existe, que está tudo bem. 

Viva Zumbi! Vivam todos aqueles que, indepen-
dente da cor da pele, ajudam nessa luta para a con-
quista do povo afro-descendente! 

Sr. Presidente, não somos descendentes de es-
cravos, mas de reis e rainhas da África. Aqui é que nos 
tornamos escravos. Essa história tem de ser contada, 
tem de estar nos livros dos nossos filhos, para termos 
orgulho de andar nas ruas, com a cabeça erguida, e 
de dizer que, quem construiu este País, foram os afro-
descendentes. As outras etnias que vieram para cá 
receberam dinheiro. Nós recebemos chibatadas. 

Passo a ler, a partir de agora, o pronunciamento 
escrito preparado para este Grande Expediente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o movi-
mento negro no Brasil – fortalecido principalmente nas 
décadas de 70 e 80 – tinha como objetivo levar para a 
sociedade a noção de quanto a discriminação racial, 
oriunda do momento escravocrata, até hoje é nefasta 
para os afro-descendentes. Durante a década de 80, 
conseguimos derrubar o mito da democracia racial. 
Entramos nos anos 90 já com o movimento bastante 
firme, enraizado. Os movimentos internacionais, como 
os direitos civis dos Estados Unidos e posteriormente 
a luta pela libertação de Mandela, na África do Sul, 
fortaleceram a nossa visão do racismo como questão 
mundial e, ao mesmo tempo, de que a situação no Brasil 
era muito difícil, até pelo fato de ter sido o último País 
do mundo a promover o fim da escravatura.

Nos anos 2000, tivemos a Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo, quando o mundo todo foi à Áfri-
ca do Sul discutir a discriminação, as etnias. E, nessa 
discussão, o mundo todo falou em reparação. Foi dito 
pelos povos que lá estavam que o racismo é conseqü-
ência da escravidão, que, assim como o Holocausto, 
foi um crime de lesa-humanidade. Como o povo judeu 
foi lesionado com o Holocausto, com a perseguição, o 
povo negro sofreu um Holocausto e sofre até hoje com 
a falta de reparações. O povo judeu até teve reparação, 
feita principalmente pelos bancos alemãs, entidades 
que financiaram Hitler para fazer essa carnificina. Já a 
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comunidade negra, não. Nenhum país do mundo tem 
um projeto de reparação, mesmo sabendo-se que, na 
maioria dos países em que houve escravidão, a eco-
nomia foi calcada no trabalho escravo. 

A principal base da economia brasileira foi exa-
tamente o trabalho escravo, com a plantação de cana-
de-açúcar. Por isso, costumamos dizer o seguinte: no 
Brasil, quem são os ricos? São os que tiveram escra-
vos para construir suas riquezas, em cima do braço 
escravo, do sangue, do suor e das lágrimas de alguns. 
Depois da abolição da escravatura, eles ficaram com os 
bens que os negros construíram. Para nós, 300 anos 
de escravidão, 300 anos de atraso. Quando houve a 
abolição, o negro não teve direito a indenização. Logo, 
se o negro não obteve dinheiro nesse processo, ele 
teve e tem até hoje a qualidade de vida muito prejudi-
cada, porque, financeiramente, não herdou nada pelo 
seu trabalho. Neste País se fala muito de herança, mas 
a herança que as pessoas construíram foi em cima de 
que alguém que trabalhou para elas. 

Entramos nessa Conferência dizendo exatamen-
te que nos Estados Unidos o processo de libertação 
foi diferente. Quando houve a libertação, tinham muito 
espaço geográfico demarcado e puderam construir a 
sua fortuna, porque o dinheiro circulou dentro da pró-
pria comunidade negra. Além disso, havia demarcação 
racial muito forte: negro não casava com branco; ha-
via igreja de negro, igreja de branco, universidade de 
negro, universidade de branco. Os negros americanos 
herdaram terras, houve um processo, e isso garantiu 
muita coisa. Garantiu a fixação na terra, a cultura, a 
economia. Nós, não. Na medida em que o negro não 
tinha lugar certo, ia perambulando para algum lugar e 
sempre ficava nos lugares mais paupérrimos, do tipo 
das favelas que até hoje são uma realidade. 

Defendemos, na Conferência de Durban, que 
o racismo no Brasil é uma coisa nefasta que tem im-
pedido os negros de ascenderem socialmente. Foi 
definido que nós, junto com outros países, brigar ía-
mos por um projeto de reparações. Mas como seriam 
essas reparações? Pensou-se em uma indenização. 
No entanto, é impagável. Nenhum dinheiro do mundo 
pagaria tantas mortes nos navios negreiros, a perda 
da nossa história. Mas as reparações poderiam ser 
feitas com políticas públicas que viessem a atender 
aos negros, esse grupo étnico que não tem uma vida 
digna em nossa sociedade. 

Surge a política de cotas. Da forma como a so-
ciedade brasileira foi montada, dificilmente o negro 
consegue alcançar o espaço que os brancos, os her-
deiros do nosso trabalho, têm. Então, a briga seria para 
que, em determinados segmentos, principalmente no 

acesso ao trabalho e à educação, tivéssemos política 
de ação afirmativa, política de cotas. 

Retornamos ao Brasil com essa idéia, que vingou, 
tanto que o Governo Federal, ainda na administração 
de FHC, através do Ministério da Justiça, fez o projeto 
de percentual do trabalhador; no Rio de Janeiro e na 
Bahia, que já está em vigor, o acesso às universida-
des públicas. Foi quando surgiu uma grande polêmica, 
que para nós foi muito boa, porque tirou do armário 
pessoas que até então estavam escondidas por causa 
de seus preconceitos, de seus racismos, que sempre 
pensaram alguma coisa do negro, mas que não tive-
ram coragem de dizer. 

Quando as pessoas se sentiram ofendidas por-
que achavam que os negros iam tirar o direito de seu 
filho ou deles próprios, colocaram para fora todo o seu 
racismo, que sempre dizemos: o negro não incomoda 
porque ele sabe qual é o seu lugar. Mas, quando re-
solve disputar o espaço – e, pior do que isto, ganhar o 
espaço –, aí começa a querer privilégios, coisas que 
não devia estar querendo. 

No Brasil, o racismo é uma coisa natural. É na-
tural irmos aos shoppings centers e não vermos ne-
gros trabalhando; é natural entrarmos no avião e não 
encontrarmos nenhum negro na equipe de bordo. É 
comum; quer dizer, é natural. O que quebra essa natu-
ralidade é quando o negro resolve falar alguma coisa, 
e aí eles começam a dizer: “Vem você com o racismo 
ao contrário”. Então, se não tem negro na televisão, 
se tem pouco negro, as pessoas acham normal. Mas, 
se tiver uma família só de negro, as pessoas vão re-
clamar: “Racismo”. 

Quando assumiu o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro por 8 meses, Benedita da Silva nomeou 
diversos negros. Imediatamente começaram a dizer: 
“Estão vendo? Benedita faz o racismo ao contrário”. 
Por que o critério de nomear alguém para uma vaga 
de trabalho tem de ser racial? Esse critério racial pas-
sa até pelo critério social. 

No momento em que a lenda do homem cordial e 
da miscigenação amorosa cede lugar à convicção de 
que o País é racista; quando a questão racial entra na 
pauta política, e 4 Ministros de Estado, além de um juiz 
da mais alta Corte do País, são negros, a adoção de 
ações afirmativas adquire feição constitucional. Critério 
inovador dessa cadeia de gestos positivos em favor do 
resgate da dignidade nacional é a igualdade jurídica 
dos portadores da raça humana, materializada em 
sexo, cor e idade diferentes. Sob este aspecto, políticas 
baseadas na raça cumprem preceitos constitucionais 
melhor do que plataformas públicas neutras, incolores 
e defensivas, do ponto de vista racial. Em suma, ações 
afirmativas, como a institucionalização de sistemas de 
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cotas, levam a sério o direito como fator decisivo de 
integração nacional, prosperidade material e sobrevi-
vência humana no nosso País. 

Considerações
O elemento positivo de um sistema de cotas a 

favor de negros é, primeiramente, o fator ideológico. No 
Brasil, a democracia social como logomarca de con-
vivência entre brancos e negros é aliada do racismo 
latente, subcutâneo, sugestivo, cujo charme está em 
dar o dito por não dito e deixar o malfeito pelo bem-feito. 
Políticas de ação afirmativa, ao contrário, não fazem do 
status quo uma bandeira, não usam os negros como 
material de pressão e não concebem o oprimido como 
o pai do opressor. Não. Trata-se de pôr à disposição 
da população negra um acervo de bens e deixar que 
os negros façam desses bens o que querem e podem 
fazer, assim como qualquer pessoa se comporta, ao 
ter a oportunidade de acesso a isto ou aquilo.

O significado político da regulamentação de re-
servas de vagas para negros, providenciada por uni-
versidades, é mais prospectivo do que retrospectivo. 
A justificação compensatória olha para trás, parte da 
necessidade de favorecer minorias pelos prejuízos 
sofridos por seus membros no passado. Mas, quanto 
melhor a universidade for, tanto mais ela justificará sua 
política de admissão forward-looking, isto é, propõe-se 
a ter mais membros da população negra nos corpos 
discentes de seus cursos e programas não apenas 
para repará-los por uma injustiça passada, mas fazer, 
sim, um futuro melhor para todos, ao mudar o curso 
da história que o passado nos legou.

A segunda alternativa é a mais relevante. Nela, 
a universidade tem a obrigação de zelar pela hetero-
geneidade e pela diversificação de seus quadros, ten-
do em vista o interesse da comunidade maior numa 
sociedade menos estratificada em brancos e negros. 
Vale dizer: constitui imperativo para cada universidade 
assegurar que nos próximos anos um número maior 
de negros ocupe cargos de poder, usufrua prestígio e 
tenha sucesso econômico, fazendo jus à nação pluri-
cultural e pluri-racial que somos.

Aqui, ponto de referência das ações afirmativas 
não é o passado nem o presente, mas o futuro do 
bem comum que nos foi legado pelos antepassados 
negros e brancos – a unidade nacional de um grande 
país multiétnico, segundo observa H. Bloom, detentor 
do “maior literato negro surgido até o presente” (Ma-
chado de Assis).

O Brasil se Consolida Mestiço
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) divulgada no dia 15 de setem-
bro, cidadãos negros, pardos, amarelos e indígenas 
representaram 50,3% da população no ano de 2006. 

Estima-se que tenha ocorrido um aumento de 2,627 
milhões no número de residentes no País, em 12 me-
ses. E a parcela que mais cresceu foi a de negros, em 
1,345 milhão.

Isso representa que o fim da secular imagem de 
nação de maioria branca tem como pano de fundo o 
auto-reconhecimento como negros de quem antes se 
dizia pardo. Em 2006, o número de pretos avançou 
0,6%, para 6,9% dos brasileiros. Já os pardos enco-
lheram a sua representatividade em exato 0,6%, para 
42,6% dos brasileiros.

Em algumas regiões, o movimento foi ainda mais 
forte. No Norte, onde se dizem pardos 62,2% – a maior 
proporção do Brasil –, o número de brasileiros que se 
declararam pretos subiu 370 mil: 65,1% entre 2005 e 
2006.A população parda perdeu “121 mil pessoas”. 
No Sudeste, enquanto no ano passado havia 471 mil 
negros a mais do que em 2005, “desapareceram 384 
mil pardos”.

A participação dos brancos recuou de 49,9% para 
49,7% da população geral, enquanto a de amarelos 
e indígenas ficou estável em 0,7% para 0,8%. Em 10 
anos, caiu em 5 pontos a participação dos brancos.

É muito em termos demográficos e não há item 
que explique isso tecnicamente, como migração, fe-
cundidade e mortalidade, afirma o economista Marcelo 
Paixão. Ele é coordenador do Laboratório de Análises 
Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Re-
lações Raciais da UFRJ.

A notícia é positiva porque faz 10 anos a valori-
zação da cultura negra, com a exposição de intelectu-
ais, artistas, cientistas, esportistas e políticos negros. 
Pela primeira vez, ser negro não é sinônimo de coisa 
ruim. A política de cotas raciais pode ter influenciado 
o auto-reconhecimento como preto. Mas, menos como 
incentivo econômico e mais como expressão de cons-
cientização, de que assumir a sua raça lhe permite 
exercer a cidadania.

Reparações
O Brasil importou 4 milhões de africanos durante 

os 4 séculos de tráfico transatlântico. A essas vítimas 
somaram-se 40 milhões de crioulos, escravos já nas-
cidos em terras brasileiras. Foram inúmeras as revol-
tas e diversas as formas de resistência desenvolvidas 
pelos negros escravizados. Um dos principais e mais 
conhecido foi o Quilombo, de Zumbi dos Palmares. O 
Estado brasileiro reconheceu Zumbi como herói na-
cional. Todavia, Domingos Jorge Velho e outros ban-
deirantes, responsáveis pela destruição de quilombos, 
pela caça de negros fugidos, pela captura de povos 
indígenas, continuam a ser homenageados e lem-
brados em logradouros públicos. Não existe no Brasil 
nenhum monumento ou memorial aos 44 milhões de 
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vítimas da escravidão. O crime de lesa-humanidade 
permanece impune; a memória das vítimas não foi 
reparada; e os seus descendentes continuam vítimas 
dos seus efeitos. 

Estamos lutando pela implementação de ações 
afirmativas que possibilitem acesso ao trabalho e à 
educação, que passa pela política de cotas nas uni-
versidades e pelo FUNDEF (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo-
rização do Magistério). Assim como a aprovação do 
Estatuto da Igualdade Racial, a implementação da Lei 
nº 10.639 vai resgatar a história do negro no Brasil.

A escravidão e o tráfico de escravos são consi-
derados crimes contra a humanidade, não apenas por 
causa do seu terrível barbarismo, mas também pela 
sua magnitude, natureza organizada e especialmen-
te a negação das vítimas. Reconheceu-se que africa-
nos e afro-descendentes continuam a ser vítimas das 
suas conseqüências. Temos de honrar a memória de 
homens, mulheres e crianças como meio de recon-
ciliação, contribuindo para restaurar a dignidade das 
vítimas através dos meios apropriados.

Na discussão acerca das reparações, o tema da 
memória ocupa, portanto, um lugar relevante: não é 
possível reparar os danos do passado sem recuperar 
a dignidade das vítimas. A guerra civil de 1932, co-
nhecida como Revolução Constitucionalista, durou 85 
dias e resultou em 830 soldados paulistas mortos. Para 
homenagear a memória desses mortos, foi construído 
em São Paulo um grandioso obelisco sobre o mauso-
léu dos heróis de 32, parte do conjunto arquitetônico 
projetado por Oscar Niemeyer para o Parque do Ibi-
rapuera. No Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, 
encontra-se o Monumento Nacional aos Mortos na 2ª 
Guerra Mundial, que reverencia a memória dos 457 
brasileiros mortos em combate. Em diversas cidades 
do mundo, foram erigidos museus do Holocausto para 
que não se esqueça jamais o genocídio de 6 milhões 
de judeus. 

Cotas
O sistema de cotas para negros, pardos e índios 

é uma gota d’água no oceano da dívida social brasi-
leira e mudará significativamente, ainda neste ano, 
a vida de cerca de 390 milhões de universitários do 
País. O impacto desse reconhecimento deixará clara 
a desproporcionalidade da exclusão racial e apontará 
as suas raízes.

Até agora houve um bombardeio de críticas às 
cotas, mas raras foram as análises que ofereceram 
alternativas à altura do desafio. A maioria dos julga-
mentos declara a proposta inconstitucional, desco-
nhecendo o fato de que o Supremo Tribunal Federal 

adotou medida semelhante e que o Brasil aderiu à 
Declaração de Durban.

Apontam problemas que as cotas acarretariam, 
sem levar em consideração que elas já foram imple-
mentadas em diversas universidades e que o único 
“problema” relevante que geraram foi o de assegurar 
que os alunos cotistas tenham condições objetivas 
para freqüentar a universidade.

Os dados disponíveis até agora demonstram 
que os cotistas têm pleno desempenho acadêmico. 
Do que têm carecido, em vários momentos dentro da 
discussão nacional sobre cotas, é de serenidade de 
nível elevado.

Diversas críticas tem aspecto secundário, sem 
contudo alcançar o tripé central: a profunda exclusão 
racial existente no País; o fracasso das políticas tradi-
cionais em minorá-la; e a responsabilidade social da 
universidade. Não há mistério nem vacilo diante das 
tentativas de inviabilizá-lo, quer por candidatos, quer 
por outros.

A implementação de cotas fornece oportunidade 
ímpar para reflexão sobre o nosso imenso abismo so-
cial, inclusive o racial. Sobre políticas que produzam re-
sultados concretos, diante do fracasso de gerações. 

Sobre o papel da universidade. Se o debate se 
revestir da necessária seriedade, o benefício será 
enorme, sejam quais forem as conclusões a que se 
chegar.

O debate público fortalece a confiança na perti-
nência, na viabilidade e na eficácia da medida. O ve-
redicto do tribunal da história dificilmente será de que 
fomos omissos.

Ações Afirmativas: A Síndrome do Colapso da 
Democracia Social

Há mais de 30 anos, as melhores universidades 
e colégios americanos praticam políticas de admissão 
estudantil race-sensitive, buscando incrementar o per-
centual de negros, hispânicos, americanos nativos e 
outras minorias no preenchimento das vagas de seus 
corpos discentes. Desde o início, as ações afirmativas 
são combatidas pelos conservadores e, a partir de 
meados dos anos 90 do século passado, foram sus-
tadas politicamente, depois de haverem amargurado 
uma série de revezes jurídicos. Assim, numa decisão 
de impacto, os Diretores da Universidade da Califór-
nia, um dos estabelecimentos de ensino superior mais 
engajados na promoção de políticas afirmativas via 
reserva de vagas da Costa Oeste, interditam medidas 
que levem em conta preferências raciais por ocasião 
dos exames seletivos de ingresso na instituição. Um 
ano mais tarde, os eleitores da Califórnia aprovam a 
Resolução 209, que veda a instituições estatais todas 
as condutas que possam discriminar ou favorecer al-
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gum indivíduo ou qualquer grupo devido a sexo, cor, 
etnia ou origem, em operações de emprego, educação 
e contratos públicos.

Confrontado com a experiência americana, o 
futuro brasileiro das cotas universitárias já passou. A 
alternativa concebe o sistema das ações afirmativas 
como alavanca de uma nova convivência multiétnica no 
País. Ambas as hipóteses merecem análise prévia.

Concessão de Cotas e Igualdade Jurídica
A reserva de vagas universitárias para cidadãos 

negros anacroniza aparentemente clássicas conquistas 
políticas do passado. Sob o visor socioeconômico, as 
cotas beneficiam negros em detrimento de brancos, 
índios, mulatos ou mestiços igualmente desamparados, 
o que equivale a tratar desigualmente os iguais.

Do ponto de vista formal, os direitos da popula-
ção negra estão assegurados quando os negros são 
tratados de forma igual à dos membros da população 
não-negra. Como não há seres iguais no universo, a 
alegada igualdade entre homens só é possível à luz de 
um critério comum. Assim, o cristianismo toma os ho-
mens por iguais porque todos têm o mesmo Pai; Hobbes 
ajuíza os homens iguais pela capacidade recíproca de 
um poder ferir de morte o outro; para Rousseau, so-
mos iguais pelo fato de cada um ser único em relação 
aos demais no universo; e o Direito positivo considera 
todos iguais perante a lei. Como a promoção da inte-
gração racial com base em ações afirmativas é feita 
por meio de mecanismos legais, o critério de igualda-
de que incide sobre políticas de acesso a estabeleci-
mentos de ensino superior por setores étnico-raciais 
socialmente discriminados é, única e exclusivamente, 
o da igualdade jurídica.

À revelia do respectivo conteúdo, toda política afir-
mativa, ou invoca a igualdade que lhe assiste por direito, 
ou tenta fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo 
se estivéssemos convencidos de que a igualdade vei-
culada pela religião cristã, por Hobbes, Rousseau ou 
qualquer outra doutrina igualitária, seria melhor, mais 
justa ou menos arbitrária do que a igualdade legal, 
falta saber quem é competente para zelar pela mais 
perfeita das isonomias, reservando vagas para estas 
e não àquelas pessoas e/ou dando uma vaga a X, em 
vez de preenchê-la com Y, e assim por diante.

Por mais gritante que seja a injustiça no mun-
do, não se depreende deste fato quem é competente 
para agir, a qual instância ou poder compete reverter 
o presente estado de coisas. A alternativa proposta 
por Marx na Questão Judaica, ao criticar acremente a 
noção “rousseauniana” de homem, implica dar exclu-
sivamente ao desfavorecido, ao vilipendiado, ao desi-
gual e explorado a competência de atuar corretamente, 
colocando de pé um mundo que está de cabeça para 

baixo. Marx está com razão quando, e somente quan-
do, os injustiçados assumem a competência revolucio-
nária que lhes cabe pelo materialismo histórico, mas 
continua não tendo o que dizer a quem se considera 
igual ao semelhante, ou reivindica igualdade dos que 
estão melhor de vida em relação a ele. Assim como a 
dialética marxiana tem no proletariado industrial os ato-
res competentes da revolução, o Estado Democrático 
de Direito indica a quem compete estabelecer cotas 
de acesso ao ensino superior, independentemente da 
pergunta se tais medidas têm ou não consistência.

De acordo com a legislação em vigor, os Estados 
e Municípios da Federação não estão autorizados a 
regulamentar reserva de vagas para o ensino supe-
rior, sendo competência exclusiva da União legislar a 
matéria para todo o território nacional. Como as uni-
versidades públicas ou privadas são instituições inves-
tidas de autoridade por delegação de órgãos federais, 
o princípio da autonomia lhes confere, na ausência de 
lei federal, a competência para criar seus próprios sis-
temas de cotas que beneficiem o acesso de minorias 
ao estudo universitário.

Prima facie, o mérito de políticas afirmativas ou 
da reserva de vagas encontra-se tão bem regulamenta-
do quanto o método de convertê-las em lei. De acordo 
com o previsto nos arts. 206 e 208 da Lei Fundamen-
tal, ofendem o princípio democrático e republicano da 
isonomia e do mérito pessoal ações que não se atêm à 
igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola (art. 206, inciso I) e/ou não levam em conta 
o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pes-
quisa e da criação artística segundo a capacidade de 
cada um (art. 208, inciso V).

Os artigos em tela, aparentemente contrários a 
qualquer política de cotas, extravasam a sua literalidade 
semântica tão logo são lidos e entendidos sob a luz de 
normas-princípios constitucionais que fixam padrões 
de observância cogente para todos os operadores 
jurídicos no âmbito da interpretação das leis. Dentre 
tais normas, responsáveis pela unidade, completude 
e harmonia da Lei Maior, destaca-se o sobreprincípio 
da dignidade humana, com o contraditório lógico da 
não-discriminação, materializada na proscrição de toda 
e qualquer discriminação do indivíduo levada a efeito 
em razão de sua cor, origem, religião ou com vistas a 
qualquer outro elemento que o coloque fora da proteção 
das leis vigentes e o exclua de fato do ordenamento 
jurídico brasileiro. Tais ofensas à dignidade humana 
configuram atentados contra a República.

No momento em que a lenda do homem cordial 
e da miscigenação amorosa cedem lugar à convicção 
de que o País é racista; quando a questão racial entra 
na pauta política e 4 Ministros de Estado, juntos de um 
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juiz na mais alta Corte do País, são negros, a adoção 
de ações afirmativas adquire feição constitucional. 
Critério inovador dessa cadeia de gestos positivos em 
favor do resgate da dignidade nacional é a igualdade 
jurídica dos portadores da raça humana, materializa-
da em sexo, cor e idade diferentes. Sob este aspecto, 
políticas baseadas na raça cumprem preceitos consti-
tucionais melhor do que plataformas públicas neutras, 
incolores e defensivas do ponto de vista racial. Em 
suma, ações afirmativas, como a institucionalização de 
sistemas de cotas, levam a sério o direito como fator 
decisivo de integração nacional, prosperidade material 
e sobrevivência humana, o que para o falacioso mito 
da democracia racial não passa, erroneamente, de 
mais um blefe da república dos bacharéis.

Políticas Afirmativas e o Estado Democrático de 
Direito

Diferentemente das sociedades norte-america-
na e sul-africana, que conhecem as práticas racistas 
declaradas, ofensivas e excludentes, a maioria dos 
50,3% de brasileiros classificados como negros só 
tem conhecimento das benesses e deficiências da 
democracia racial.

As políticas de ação afirmativa para o acesso dos 
negros às universidades e aos centros tecnológicos de 
excelência não são movidas por razões de natureza 
econômica e não se deixam reduzir à questão social. 
Elas não atendem aos anseios típicos e tampouco sa-
tisfazem às reivindicações corriqueiras da sociedade 
civil burguesa, mas incidem direta e precisamente so-
bre o ordenamento jurídico vigente. O estabelecimento 
dos sistemas de cotas para negros é um mecanismo 
adequado do Estado Democrático de Direito para com-
pensar injustiças de longa duração contra a população 
negra em todo o território brasileiro e fazer frente às 
maldades consolidadas que obstruem há tempo os 
vasos capilares da vida nacional. Democracia é um 
preceito constitucional e não um boné social.

O ancestral mais ilustre do integrante da demo-
cracia racial é o zoôn physei politikón clássico. Órfão 
da pólis, o animal político aristotélico foi vertido por 
Tomás de Aquino em homo naturaliter est animal so-
ciale e, graças à tradição filosófica do catolicismo, seus 
pósteros acabaram membros natos da democracia ra-
cial verde-amarela. Desvirtuada socialmente, a noção 
política da cidade cede lugar à reunião das famílias, 
chamada de Grande Família e, nos momentos cívicos, 
apostrofada em verso e prosa como Pátria amada e 
idolatrada.

O advento da sociedade civil favorece, por cer-
to, a igualização da população negra com os demais 
grupos raciais formadores do povo brasileiro, mas não 
lhe dá per se a fisionomia política que, por razões his-

tóricas, os negros merecem adquirir. Afora imperativos 
econômicos, a sociedade civil não dispõe de padrões 
normativos que distingam os negros da lei da permuta 
que rege a qualidade de vida desta sociedade.

Como complexo social de indivíduos carentes 
de bens materiais, valores comuns e conhecimentos 
apropriados acerca do funcionamento do sistema em 
que operam, a sociedade civil não conhece cidadãos, 
mas reconhece um no outro o que Rousseau, Hegel 
e Marx chamam de bourgeois, o burguês. Ser cidadão 
é um dado jurídico-constitucional; ser burguês assi-
nala uma realidade socioeconômica. A característi-
ca do cidadão são os direitos; a marca registrada do 
burguês são as necessidades. Embora ambos atuem 
como indivíduos, o primeiro recorre ao direito objetivo 
fazendo uso do subjetivo que tem, enquanto o segun-
do orienta-se no mercado movido por interesses, ou 
seja, o cidadão reivindica o que lhe cabe por direito, 
e o burguês corre atrás do que lhe falta: dinheiro. O 
burguês está convencido de que ao money deve ele 
a capacidade de ter prazer, a dignidade de ser feliz e, 
acima de tudo, a chance de ser levado a sério pelos 
demais. Daí a idéia de Hegel e Marx, respeitadas as 
diferenças, de que a sociedade civil burguesa é um 
sistema de carências, em busca constante de algo 
que não lhe está à mão.

O máximo de igualdade que os negros podem ter 
na sociedade civil burguesa é serem igualados a outros 
indivíduos e grupos sociais que, iguais a eles, sofrem 
de toda a sorte de misérias. Fiel à lei da permuta, a 
sociedade civil burguesa iguala todas as desigualda-
des, humilhações e problemas à carência material. Vale 
dizer: ser negro equivale a ser pobre. E, como tal, vira 
massa de manobra.

A caracterização do “estar-em-falta”, por parte 
dos membros da sociedade civil burguesa, torna-se 
ainda mais relevante no plano do saber, portanto, em 
relação àquilo que distingue a raça humana dos ani-
mais. O indivíduo burguês está convicto, por um lado, 
de que precisa ater-se a cada momento às leis do 
mercado, mas, por outro, nunca sabe com que cotação 
a Bolsa de Valores irá abrir no dia seguinte, qual apli-
cação financeira lhe trará o maior lucro e como serão 
na semana que entra os preços no verdureiro da es-
quina. A racionalidade burguesa gostaria de persuadir 
os cidadãos negros de que a aritmética não lhes dá 
nenhuma certeza de que as contas que fazem estão 
certas ou erradas e convencê-los de que uma ponte 
bem construída corre o mesmo risco de cair como 
aquela montada de qualquer jeito. Desde Aristóteles, 
ser escravo é suar a camisa para quem sabe que não 
vai dar certo.
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A propriedade dialética do “ser-carente” da so-
ciedade civil ressalta à vista, quando se constata no 
cenário histórico europeu que o cidadão segue o bur-
guês, isto é, as burguesias nacionais bem-sucedidas 
constituíram-se em Estados nacionais. Enquanto bur-
gueses, os indivíduos não são sujeitos do saber; são 
antes sujeitos que têm sorte ou então que quebram a 
cara. Mesmo quando em minoria, ao cidadão assis-
te a proteção legal, ao passo que o burguês, a não 
ser que esteja bem no topo, sente-se continuamente 
desfavorecido, à cata de favores e induzindo milagres. 
Em suma, não obstante ambos sejam individualistas, 
o cidadão não constitui figura privada, diferentemente 
do burguês. Por mais que brilhe em público, o burguês 
continua um ser privado, carente daquilo que só a ci-
dadania é capaz de gerar: direitos.

Isso altera a clássica relação das esquerdas 
com o Estado.

Para Marx, a figura estatal tinha os dias contados 
como ferramenta de exploração, razão por que não 
imagina o proletário como agente de direitos e deveres. 
Como pólo negativo do capital, o proletário constitui, 
em Marx, o contraditório da noção humanista de ho-
mem (no caso, Marx polemiza contra Rousseau). Na 
condição de agente revolucionário responsável pela 
superação do capitalismo, o proletariado é ator de re-
solução filosófica das contradições que constituem a 
razão de ser da sociedade civil burguesa. Para o jovem 
Marx, o ser proletário e o ser filosófico são homólo-
gos dialéticos. Quer dizer, ambos têm a mesma virtu-
alidade: transformar, suprimir, superar o contraditório 
socioeconômico das relações capital/trabalho. Como 
Marx não protagoniza nenhuma revolução, o resultado 
histórico da teoria marxiana só pode ser avaliado em 
seus seguidores.

O revolucionário profissional Lênin faz, em outu-
bro de 1917, uma revolução política de grande estilo no 
império czarista. No day after, todo o poder está nas 
mãos dos sovietes, mas a sociedade russa continua 
sendo a de Nicolau II. A revolução política bem-sucedi-
da necessita com urgência de um Estado para o take-
off da revolução social. Lênin funda o Estado soviético 
com uma matriz programática de acordo com a qual os 
Estados existem para desaparecerem, quanto antes 
melhor. Em conseqüência, a criatura política marxista-
leninista sobrevive heroicamente à guerra e ao stalinis-
mo, mas deteriora paulatinamente e acaba entrando em 
colapso com os arsenais atômicos repletos. O Estado 
soviético morre de asfixia jurídica. Excetuado o andar 
de cima, seus cidadãos tinham muitas necessidades e 
poucos direitos, eis porque compartilharam as mamas 
do socialismo real até a exaustão.

A dialética hegeliana parte do abstrato para in-
tegrar no concreto todas as determinações racionais; 
a dialética marxiana assume o valor de troca com os 
olhos no valor de uso; e o Estado de Direito toma por 
dogma a igualdade jurídica para poder honrar as di-
ferenças do cidadão em relação à identidade alheia e 
fazer jus às peculiaridades de grupos, gêneros e inte-
resses pela legitimação do modo específico de atuação 
de cada um no tecido societário.

O antecedente mais original de uma política volta-
da à reserva de vagas é o universo das leis trabalhistas 
e da justiça do trabalho. Seu desempenho ímpar con-
siste na introdução de um diferencial na base jurídica 
para recompor a clássica igualdade do Código Civil 
em consideração às desigualdades socioeconômicas 
dos contraentes no mercado de trabalho. A operação 
normativa trazida pelo direito trabalhista no mundo do 
trabalho busca lidar com o impasse marxista de ver na 
alienação econômica, social e humana do proletário 
uma antítese dialética do capital, com a conseqüência 
de que as massas exploradas pelo capital são obrigadas 
a emigrar da esfera jurídica para aninhar-se no útero 
da história universal, à espera do parto revolucionário 
mundial sem data.

“Novembro Negro
“Zumbi dos Palmares foi um líder que, 

despido de qualquer preconceito, abrigou em 
seu reino negros, índios e brancos desvalidos. 
Neste artigo, o colunista Dirval Silva Cruz faz 
um importante resgate histórico sobre outras 
lideranças negras do séc. 19 e mostra um pano-
rama atual da condição do negro brasileiro. 

O mês de novembro tem significação es-
pecial para o povo negro brasileiro. É o mês 
que o Movimento Negro consagrou como o 
mês da consciência negra. Nesse mês, relem-
bramos o Herói Negro Zumbi dos Palmares, 
sobre quem, por mais que se fale muito há a 
dizer, tal a sua importância para a auto-estima 
de nosso povo. Zumbi, o Herói sem precon-
ceitos, instruído, preocupado com o bem-estar 
não apenas do povo negro mas de todos os 
oprimidos do Brasil daquela época, abrigou em 
seu reino negros, índios e brancos desvalidos. 
Ainda falta um grande bardo que cante com 
propriedade esse grande homem, grande líder 
político, grande estrategista, grande herói.

Porém, novembro não é apenas o mês 
de Zumbi. Outros dois grandes heróis preci-
sam ser lembrados: Manoel Congo e a rainha 
Maria ou Mariana Crioula, líderes daquela que 
é considerada a maior revolta negra no meio 
rural brasileiro, a revolta de Vassouras, no Rio 
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de Janeiro, na qual estima-se que tenham 
participado cerca de 500 (quinhentos) negros. 
Ocorrida em 5 de novembro de 1838, sob a li-
derança de Manoel Congo e da Maria Crioula, 
essa revolta causou grande susto à sociedade 
escravista brasileira, tendo o governo imperial 
enviado para combatê-la nada menos que o 
tenente-coronel Luiz Alves de Lima e Silva, 
futuro duque de Caxias, patrono do Exército 
Brasileiro, tendo porém chegado tarde, quando 
o levante já estava dominado.

Embora em maior número, porém sem 
armas e víveres, os amotinados foram domi-
nados pelas tropas da guarda nacional, chefia-
das pelo coronel Francisco Peixoto de Lacer-
da Werneck. É notória a disposição da rainha 
Mariana Crioula que, diante da luta, incitava 
seus comandados com gritos de ‘Morrer, sim. 
Entregar, não’. 

Dominados, dezesseis participantes da 
luta foram indiciados, sendo Manoel Congo 
condenado à morte por enforcamento e os 
demais ‘a 650 açoites a cada um, dados a 50 
por dia, na forma da lei’ e, além disso, foram 
condenados a andar ‘três anos com gonzo de 
ferro ao pescoço.’” 

A Revolta dos Palmares e a de Manoel Congo 
tinham como motivo a desigualdade, a impiedade 
com que a sociedade brasileira tratava nosso povo. 
Hoje, decorridos tantos anos, será que essa situação 
mudou? 

Segundo dados publicados pelo IBGE, na última 
pesquisa sobre desigualdades sociais no Brasil, pode-
mos pinçar as seguintes constatações: 

“ – Pretos e pardos recebem metade do 
rendimento dos brancos em todos os Estados 
e mesmo o aumento de escolaridade não tem 
sido suficiente para superar a desigualdade 
de rendimentos. 

– O negro ou pardo ganha aproximada-
mente 30% menos do que a mulher branca, 
que por sua vez já se encontra na base da 
pirâmide do mercado de trabalho. Ele passa 
menos tempo nos bancos escolares e mesmo 
aqueles que conseguem chegar à universida-
de não garantem um rendimento semelhante 
ao dos brancos.”

“O que causa espanto é que não há avanço na 
redução da desigualdade racial”, afirmou a pesquisa-
dora Moema de Poli Teixeira, do IBGE. Ela referia-se à 
melhoria identificada em condições socioeconômicas, 

tais como o aumento da expectativa de vida e a queda 
da mortalidade infantil e do analfabetismo. 

Em Salvador, na Bahia, segundo o IBGE, é onde 
as desigualdades raciais são mais acentuadas, onde 
mais 80% da população é negra ou parda. Porém, os 
trabalhadores negros e pardos recebem apenas 35,9% 
do rendimento/hora dos trabalhadores brancos. 

Outra constatação da pesquisa ficou evidente na 
avaliação da distribuição da renda no País. Segundo 
o IBGE, observando-se o 1% mais rico da população, 
verifica-se que quase 88% são de cor branca, en-
quanto entre os 10% mais pobres cerca de 68% são 
negros ou pardos. 

Para a Profa. Iolanda de Oliveira, da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) e que participa do 
Programa de Educação Sobre o Negro na Sociedade 
Brasileira, da UFF, os dados reforçam a necessidade 
de implementação de políticas específicas para a po-
pulação negra no País. Segundo ela, “percebe-se que 
as políticas de caráter universalista provocam melhora 
de todos os grupos raciais em todos os grupos sociais, 
mas as desigualdades raciais persistem”. 

E, por falar em políticas específicas, a sociedade 
brasileira de hoje reage da mesma forma que reagiu 
na época da revolta de Manoel Congo, no século XIX, 
quando se fala em ações afirmativas. Os afro-descen-
dentes são aquinhoados com a alcunha de “racistas”, 
“preconceituosos”, ao buscarem compensações e me-
lhores oportunidades através de políticas de cotas, e 
o debate se arrasta indefinidamente. Sem falar na má 
vontade com que os mais diversos setores olham a co-
memoração do feriado de 20 de novembro, buscando 
até mesmo barrá-lo por via judicial.

Acredito que a melhor maneira de comemorar-
mos o Mês da Consciência Negra seja reforçando a 
luta contra as desigualdades, elencadas ou não neste 
texto, retomando os ideais de Zumbi, Manoel Congo 
e Maria Crioula, emprestando dessa última o mote 
“Morrer sim. Entregar, não”. 

Reparações – Prioridade para o Brasil
Se quisermos repensar o Brasil, teremos de co-

meçar a colocar em prática algumas ações. Aqui na 
Câmara dos Deputados, temos algumas matérias de 
interesse da população afro-brasileira (que represen-
ta 50,3%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD, da população deste País): a 
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial (PL nº 
6.264/2005); o Fundo de Promoção da Igualdade Racial 
(PEC nº 536/2006); cotas nas universidades públicas 
(PL nº 73/1999); anistia post mortem ao marinheiro 
João Cândido (PL nº 7.198/2202), o primeiro herói 
brasileiro do século XX.
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Nesta Casa, temos o compromisso com a popu-
lação afro-brasileira de começar a pautar esses pon-
tos. Políticas públicas como instrumentos essenciais à 
promoção da igualdade racial são fundamentais para 
resgatarmos a cultura do povo afro-descendente.

Reparações são os pontos fortes que temos de 
priorizar porque o Brasil deve isso a esse povo que foi 
escravizado. Os nossos antepassados cometeram um 
crime que tem de ser reparado. Não basta ir à África 
e pedir desculpas, como fez o nosso Presidente Lula. 
Temos de agir, colocando em prática e votando os pro-
jetos de lei que já estão tramitando nesta Casa.

O Brasil, no decorrer da história, foi responsável 
pelo massacre de milhares de cidadãos no trajeto da 
África para as Américas. Vale registrar a análise dos 
resultados da Conferência de Durban, promovida em 
2001: “Avanços e posições tomadas por algumas po-
tências mundiais, as quais não consideraram os crimes 
de escravidão pelo fato de não existir marco jurídico à 
época”. Essa é uma tremenda ironia. Temos, sim, de 
cobrar reparações. Não é nenhuma forma de heresia, 
tampouco deve ser feita com violência. Cobrar por re-
paros às populações negras é direito e dever das so-
ciedades com a justiça e a igualdade social. O Brasil, 
através das ações afirmativas, está tentando acertar 
a sua dívida com o povo afro-descendente.

O Governo Lula está empenhado em privilegiar 
na sua pauta o debate em torno da igualdade social. 
Já firmou intercâmbio cultural do Brasil com países das 
Américas, como Cuba e Haiti, para reforçar a relação 
social e cultural que existe entre esses países. Fez ques-
tão de apontar o empenho em torno da solidariedade 
com os países africanos e seus descendentes.

Estamos num novo momento, um momento de 
articulação internacional.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES. Pela 

ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
madrugada a Câmara dos Deputados aprovou, em pri-
meiro turno, a PEC que prorroga a CPMF – Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira, e a DRU 
– Desvinculação de Receitas da União, até 2011.

Quando a CPMF foi proposta, o produto da ar-
recadação dessa Contribuição deveria ser destinado 
integralmente para ações e serviços de saúde, e por 
um prazo não superior a 2 anos, tempo necessário 
para ajustar o financiamento da Saúde.

O professor da Universidade de Brasília, Osiris 
Lopes Filho, em artigo publicado no jornal Correio 

Braziliense, define muito bem, afirmando que “tudo 
que é temporário e precário, pela ordem natural das 
coisas, não deve se eternizar”. 

Infelizmente, parece que isso já ocorre. A CPMF 
perdeu sua destinação originária, e hoje reparte com 
o custeio da Previdência Social e o Fundo de Combate 
à Pobreza sua arrecadação, sendo que:

• Em 2006 a arrecadação foi de R$ 32 bilhões;
• R$ 642 milhões saíram dos bolsos do povo do 

Espírito Santo. Meu Estado representa cerca de 2% 
do total arrecadado com a CPMF em 2006;

• Para este ano é esperada uma arrecadação de 
cerca de R$ 40 bilhões;

• A proposta da CPMF previa elevar o valor pago 
por consulta simples pelo SUS de R$4 para R$10, 
mas hoje, 11 anos depois, o SUS paga somente cer-
ca de R$7, e a divulgação de que haverá aumento 
para R$12 ainda depende de procedimentos legais e 
burocráticos.

A instituição da DRU (antes denominada Fundo 
Social de Emergência – FSE), que permite a desvin-
culação de 20% de todos os impostos e contribuições 
federais, inclusive da CPMF, criando uma fonte de re-
ceita livre para que o Governo distribua como e onde 
desejar, também contribui para o baixo investimento 
em áreas como a saúde e a educação. 

A existência da DRU reduz a base de cálculo 
da vinculação de impostos para a manutenção e de-
senvolvimento do ensino no País, e isso permite ao 
Governo Federal reduzir as receitas a serem obriga-
toriamente aplicadas. 

Nos últimos 10 anos, segundo o movimento To-
dos pela Educação: 

• Cerca de R$ 43 bilhões deixaram de ser inves-
tidos em educação, sendo R$ 7 bilhões só este ano; 

• O Brasil investe por aluno metade do que o Mé-
xico, e 5 vezes menos que a Coréia do Sul; 

• Menos de 5% das crianças brasileiras que cur-
sam a 4ª série estão plenamente alfabetizadas; 

• No Espírito Santo, devido à DRU, deixamos de 
receber mais de 400 milhões de reais para a educação, 
e isso representaria em valores atuais: 515 escolas 
de educação infantil com capacidade de atendimento 
de 300 alunos cada; ou, então, 94 escolas de ensino 
fundamental ou médio, com capacidade para atender 
cerca de 1.600 alunos cada escola. 

Poderíamos ainda, com esses recursos, pagar 
1,3 salário a mais para cada um dos servidores pú-
blicos estaduais da área de educação, desde 1998 
até 2007.

Ao incidir sobre o orçamento da educação, a DRU 
contribui para que o Brasil esteja hoje na última posição 
do ranking educacional do Programa Internacional de 
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Avaliação de Alunos (PISA), na faixa etária dos 15 anos 
de idade, coordenado pela Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

O novo cenário econômico brasileiro, com recor-
des de arrecadação, que este ano alcançará mais de 
R$ 470 bilhões, melhoras na situação monetária, nas 
contas externas etc., não mais justifica a existência da 
DRU nem da CPMF. Devido ao caráter provisório dessa 
última, o Governo tinha de se preparar para substituí-
la, em vez de tê-la incluído no Orçamento de 2008, 
apostando antecipadamente na sua prorrogação. O 
argumento de que a alíquota é mínima (0,38%) e que 
“somente” 27 milhões de brasileiros contribuem, jus-
tamente os que têm melhor renda, não se justifica. A 
contribuição é mesmo injusta. 

Uma família com renda de até 2 salários mínimos 
gasta cerca de 1,8% com a CPMF; já uma família com 
renda de 30 salários mínimos gasta 1,2%. 

A estimativa para 2007 é de que cada brasileiro 
pague, em média, R$187,95 de CPMF.

E, por ser cumulativa, a CPMF incide em cascata 
em todos os setores produtivos, e aumenta os juros. 
Um cidadão pobre, que não tem conta bancária paga 
a CPMF quando compra arroz, feijão e pão de que 
precisa para comer. 

A CPMF tira a competitividade dos nossos produ-
tos na exportação porque eleva os preços, favorecendo 
a importação, a entrada de produtos estrangeiros, os 
quais são livres de sua incidência, o que os tornando 
mais baratos.

A CPMF também incide sobre o recolhimento de 
outros tributos, como o IPVA, IPTU, COFINS, Imposto 
de Renda etc. 

Nos últimos 10 anos, os investimentos em saúde 
patrocinados pela União não se alteraram: permanecem 
em 1,75% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Enquanto nos anos 1980 a participação federal 
no gasto público com saúde era de 70%, hoje repre-
senta apenas 48%, já que Estados e Municípios as-
sumiram a responsabilidade de dividir com a União o 
financiamento do setor.

Já não basta o brasileiro trabalhar 4 meses por ano 
para pagar impostos e mais 4 meses para pagar por servi-
ços que o Estado já não oferece, principalmente de saúde, 
educação e segurança? Uma carga tributária na casa dos 
37% do Produto Interno Bruto não é o suficiente?

Sr. Presidente, quero fazer um outro registro. É 
sobre uma audiência pública que tivemos hoje pela 
manhã na Comissão de Seguridade Social e Família. 
Houve a exibição de um documentário chamado Cla-
rita, dirigido por Thereza Jessouron. Ele retrata um 
problema pessoal da cineasta. Sua mãe tem o Mal 
de Alzheimer. 

Estiveram presentes à audiência o representante 
do Ministério da Saúde, Dr. José Luiz Telles, e a Presi-
denta da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas 
com Mal de Alzheimer do Rio de Janeiro – APAZ. 

Sr. Presidente, a população no Brasil está enve-
lhecendo. Estima-se que cerca de 3% da população 
com mais de 65 anos tenha o Mal de Alzheimer. Te-
mos que garantir uma política pública de saúde para 
esses idosos, para que tenham uma vida prolongada, 
mais saudável e digna. E não só para eles; também 
para seus familiares. 

É uma reflexão que trago a partir de um depoi-
mento muito forte que ouvimos. Temos que avançar 
para uma política de atendimento aos portadores do 
Mal de Alzheimer em nosso País. 

Eram esses os registros que queria fazer. Muito 
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Waldir Maranhão, para 
uma Comunicação de Liderança pelo PP. 

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, a Comis-
são de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados 
realizou o Seminário de Educação Inclusiva e Aces-
sibilidade. A partir de uma proposta deste Deputado, 
especialistas discutiram a temática de inclusão cidadão 
na mesma data do Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência.

Posso garantir aos nobres Parlamentares que o 
resultado foi importante no sentido de que devemos 
tomar decisões que digam respeito a mais de 24 mi-
lhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. 
E posso garantir que a discussão sobre a inclusão da 
acessibilidade não se resume, simplesmente, a ram-
pas de acesso ou a ônibus adaptados para transporte 
desses brasileiros. A questão é muito mais profunda e 
passa, entre outras demandas, pela socialização do 
debate e da solução de todos os problemas.

A conferência da abertura do seminário coube a 
representante da UNESCO no Chile, Sra. Libe Narvarte. 
Ela falou que a educação inclusiva e a acessibilidade 
constituem uma questão de direitos humanos, uma vez 
que se faz necessário repensar a escola como agente 
transformador das políticas públicas.

Libe Narvarte fez um paralelo entre a integração 
e a inclusão, salientando que a inclusão supera a in-
tegração pois diz respeito à heterogeneidade e não à 
homogeneidade frente à diversidade.

Já a representante da Secretaria de Educação 
Especial do Ministério da Educação, Dra. Cláudia Gri-
boski, apresentou a política do MEC em relação à edu-
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cação inclusiva, que assegura a educação para todos 
sem discriminação de possibilidades. 

A Conselheira do CONADE, Martinha Clarete Du-
tra, reforçou a opinião dos palestrantes. Disse que a in-
clusão é ou constitui uma questão de políticas públicas. 
“O importante – disse Martinha – não é a deficiência, 
mas o respeito às possibilidades de cada indivíduo, e 
que a inclusão tem que ser vivenciada”.

Mizael de Oliveira, do Ministério do Trabalho, falou 
da política que o Ministério tem para o treinamento de 
trabalhadores, mas admitiu que não há um programa 
que possa integrar o portador de deficiência na rotina 
diária dos estudos profissionalizantes. 

A Chefe da Coordenadoria Nacional para a Inte-
gração da Pessoa Portadora de Deficiência, Maria Izabel 
Maior, afirmou que o Brasil fez parte da construção de um 
tratado internacional e ressaltou as conquistas alcançadas 
pelo segmento no tocante às questões de acessibilidade, 
fator primordial no exercício da cidadania.

Em outro depoimento, a representante da Fun-
dação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Defi-
ciência, da Paraíba, Sra. Marina Filismina dos Santos, 
fez referência aos avanços dos direitos dos portadores 
de deficiência. 

O Sr. Eduardo Ravagni, Coordenador do Núcleo 
de Estudo e Pesquisa do Movimento Humano e da Psi-
comotricidade, garantiu no evento que uma sociedade 
torna-se inclusiva e democrática quando reconhece a 
todos os seres humanos como livres e iguais.

Faço este relato da exposição dos convidados ao 
evento para que possamos compreender que o tema 
traz à reflexão a defesa e o compromisso com a edu-
cação inclusiva, de qualidade e acessível a todos. 

Outro assunto, Sr. Presidente. 
Sras. e Srs. Deputados, assumi recentemente a 

Presidência do Partido Progressista no Maranhão. En-
tenderam os meus companheiros, e entendi eu mesmo, 
que o PP precisa de profunda renovação de rumos 
para poder enraizar-se no chão dos maranhenses e, 
aí, ganhar força para, de fato, ostentar-se na verdadei-
ra pujança que se espera de uma agremiação política, 
capacitando-se a enfrentar os embates que vierem, em 
pé de igualdade com os seus antagonistas. 

Tenho, como percebem os meus pares nesta 
Casa, uma imensa tarefa pela frente: quero dispor de 
tempo e liderança – e já deixei isso claro em reunião 
do Diretório Estadual – para oferecer ao meu partido 
condições de crescimento, desde os seus alicerces, 
de modo que, ao cabo de 3 anos, ele seja contado 
entre os 3 primeiros do Maranhão. Para isso, conce-
bi e estou apresentando à sua Direção Nacional, um 
amplo Projeto de Formação e Ativação de Lideranças, 

integrado a um Programa de Desenvolvimento do PP 
no Maranhão. 

O projeto que proponho terá sentido político, mas 
se preenche, antes de tudo, por sua natureza essencial-
mente pedagógica, de formação da cidadania: nenhuma 
pessoa minimamente esclarecida no Brasil ignora que 
neste País há uma enorme distância entre o cidadão, de 
um lado, e, de outro, as pessoas, órgãos e instituições 
constituídas como seus representantes na vida pública. 
Como efeito da formação histórica brasileira, essa distân-
cia faz-se a causa primeira, por sua vez, de tudo o que, 
nos dias correntes, se possa arrolar como elemento ou 
fator negativo em nosso cotidiano político: a fragilidade 
dos partidos políticos, o apoderamento personalista da 
máquina de governar, o paternalismo e o assistencialismo 
do Estado, o nepotismo e o clientelismo, o desbarato dos 
recursos públicos, o privilegiamento de alguns, a inversão 
de prioridades, a corrupção, a insegurança, a violência, a 
ruína da república. 

Lutar por ultrapassar o primarismo de tal situa-
ção – o que não é uma fatalidade, mas pesa perante a 
História – é tarefa que ultrapassa ideologias ou prefe-
rências partidárias: trata-se de convocar a consciência 
dos melhores cidadãos, numa espécie de saneamento 
básico, indispensável à saúde pública. 

Por envolver a consciência, e para que possa se 
tornar uma realização de segura eficácia política, minha 
proposta é pedagógica, primeiro que tudo. E eu seria 
outra pessoa se propusesse algo diferente, perfilado 
de outra alfaiataria político-ideológica. 

O Partido Progressista abraça no Maranhão essa 
causa, por entendê-la imprescindível a qualquer entida-
de social. Sobretudo, por encontrar-se, o Partido como 
um todo, em processo de renovação: de rumos, de li-
deranças, de militância, dos parâmetros mesmos por 
que se tem guiado pelos rincões da Pátria, até aqui. 

Em nosso Estado, o PP tem imenso apelo à sim-
patia popular, sem, todavia, ganhar a adesão que se 
deseja e se espera da população. E não se pode adiar 
mais o momento em que, no Maranhão, o PP cresça 
e apareça como uma força da cidadania, um veículo 
válido de seus interesses, uma expressão viva e altiva 
de sua voz e de sua vontade! 

É nosso propósito, assim, estruturar um Plano 
de Ação com vistas a unir, reorganizar e expandir a 
militância do Partido Progressista (diretórios muni-
cipais, pessoas-chave, assessorias, simpatizantes), 
para gerenciar, com decisões mais eficazes, abertas 
e participativas, ações efetivas em busca da franca 
adesão dos cidadãos. 

Estamos inteiramente convencidos de que, por esse 
amplo circuito de ações, objetivando a educação do cida-
dão e a criação de uma imagem crescentemente positiva 
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sobre a atividade política, estaremos, ipso facto, melho-
rando a competência organizacional do PP. Para isso é 
que, antes de tudo, devem existir os partidos políticos. 

Por esse caminho, estaremos também identifi-
cando novas lideranças e abrindo espaço para sua 
atuação, como força partidária, no âmbito do Estado 
e em cada Município. 

Elevaremos, pela mesma razão, o nível de atuação 
das lideranças do Partido, a fim de que, mediante a ação 
exemplar e eticamente irreprovável, resgatem a motiva-
ção do cidadão comum pela atividade política e possam 
assegurar a organização e o funcionamento da verdadei-
ra democracia, dando voz e vez aos líderes que, por ele, 
visem alcançar projeção política, municipal, estadual ou 
federal. 

Como percebem as Sras. e os Srs. Deputados, não 
são poucos nem pouco ambiciosos os objetivos que nos 
levaram a assumir a Direção do Partido Progressista no 
Maranhão. Trago notícia desse fato a esta arena dos gran-
des debates da Nação, para que possa o Brasil inteirar-se 
do que fazemos na Província escondida e, em especial, 
para que possamos aviventar a crença de que a prática 
da verdadeira cidadania e o convívio democrático perma-
necem sempre vivos e acesos em nosso horizonte, como 
farol a iluminar, na noite escura, o caminho à frente, o cami-
nho de todos os que mantêm inalterada sua fé num futuro 
melhor para todos os brasileiros. E, por tudo isso, defendo 
de igual modo que o PP construa um projeto político de 
poder para oferecer à Nação Brasileira. 

Muito obrigado!
O SR. PRACIANO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. PRACIANO (PT – AM. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar a oportunidade para 
enaltecer e, principalmente, comemorar a decisão do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, De-
sembargador Hosannah Florêncio, que determinou a 
todos os juízes e desembargadores do Estado que 
façam um levantamento, um diagnóstico de todos os 
processos existentes contra autoridades e ex-autorida-
des dos municípios envolvidas em atos de corrupção, 
buscando, com essa medida, dar celeridade à tramita-
ção das ações, para que os processos que têm como 
réus prefeitos, ex-prefeitos, secretários e ex-secretários 
municipais, assim como presidentes, ex-presidentes de 
Câmaras Municipais e demais autoridades se arrastem 
e mesmo venham a prescrever.

Esse diagnóstico, além de servir de base para 
que o TJA adote providências para dar celeridade às 
ações e à aplicação da justiça, mostrará se o volume 

de processos existentes justifica a criação de uma 
câmara criminal especializada em crimes cometidos 
por administradores públicos, a exemplo da iniciativa 
pioneira do Estado do Rio Grande do Sul.

A iniciativa do TJA é de extrema importância, 
porque no Estado do Amazonas – e acredito que isso 
se dê em quase todos os estados brasileiros – existem 
processos que se arrastam há mais de 15 anos, sem 
a menor previsão de serem julgados, a fim de se ter 
uma decisão final, se os acusados serão absolvidos 
ou condenados.

Desde que tomei posse, Sr. Presidente, venho 
buscando realizar um trabalho voltado para a cria-
ção de mecanismos fiscalizadores que tenham como 
pressuposto a adoção de providências que acelerem a 
aplicação da justiça, de maneira que a cada dia possa-
mos criar uma rede de proteção aos recursos públicos, 
impedindo que os mesmos sejam desviados.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, gostaria mais uma 
vez de parabenizar todos os integrantes do Tribunal de 
Justiça do Amazonas na pessoa de seu Presidente, 
Hosannah Florêncio e desejar que tal iniciativa, que 
começou no Estado do Rio Grande do Sul e agora co-
meça a se delinear no meu Estado do Amazonas, seja 
disseminada em todos os Estados brasileiros, buscan-
do-se, assim, por fim à impunidade dos que cometem 
atos de improbidade contra o erário público.

Nesse sentido, encaminhei ofícios aos Presiden-
tes dos Tribunais de Justiça de todo o País, assim como 
aos Governadores e Presidentes das Assembléias Le-
gislativas, solicitando providências para a criação de 
câmaras criminais especializadas no julgamento de 
crimes cometidos por prefeitos, ex-prefeitos e outras 
autoridades públicas.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Eudes Xavier.
O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
cumprimento os telespectadores e as pessoas que nos 
estão visitando. Saúdo inclusive um jovem que luta em 
prol das políticas para a juventude no mundo agrário, 
o Dr. Marcelo, que nos veio prestigiar.

Em meu pronunciamento hoje vou referir-me a um 
dos maiores atos do Governo Lula relativamente à ju-
ventude. Neste plenário, há alguns minutos, o Deputado 
Luciano Castro referiu-se à vida dos moços brasileiros. 
Fico pensando que, hoje, milhões deles precisam da 
atenção desta Casa, do Poder Público, para protegê-
los em diversas situações por que passam. Eles são o 
alvo da propaganda, além de sofrerem aquilo que as 
outras gerações deixaram desconstruído: a cidadania, 
as relações ambientais e sociais.
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Nobres companheiros do PT, Deputados Vicen-
tinho, Praciano e Edson Santos, o Presidente Lula, 
por meio de decreto presidencial de 5 de setembro 
de 2007, lançou a I Conferência Nacional de Políticas 
Públicas para a Juventude, que será realizada de 27 a 
30 de abril de 2008 e terá como temas os seguintes: I 
– Juventude: Democracia, Participação e Desenvolvi-
mento Nacional; II – Parâmetros e Diretrizes da Política 
Nacional de Juventude; e III – Desafios e Prioridades 
para as Políticas Públicas de Juventude.

Na mesma ocasião, foi lançado o PAC da Ju-
ventude, integrando todas as ações no PROJOVEM e 
ampliando o acesso de jovens a esse programa, que 
beneficiará 4,5 milhões de jovens de 15 a 29 anos que 
não estão na escola, que se encontram em situação de 
desemprego ou estão por concluir o ensino fundamental. 
A ampliação da faixa etária para 29 anos é um avanço 
significativo, que pode permitir, por meio do PROJOVEM 
Urbano ou do PROJOVEM Trabalhador, uma qualificação 
e a possibilidade de escolarização de diversos jovens 
que hoje não têm oportunidade e vivem à margem da 
sociedade. Não é pouca coisa. Existe grandioso univer-
so de jovens que muitas vezes não estão nos postos 
de trabalho nem nas escolas. É necessário esse olhar 
solidário, essa forma carinhosa de tratá-los.

Só quem teve as condições de vida como as do 
Presidente Lula pode governar com tanta sensibilidade, 
principalmente a favor da juventude pobre.

O Governo do Presidente Lula se afirma como o 
Governo da Juventude, pois é a primeira vez que um 
Presidente destina mais de 5 bilhões para políticas públi-
cas voltadas para os jovens. Não é à toa que a liderança 
do Presidente Lula e a simpatia que tem com os jovens, 
sobretudo os jovens pobres, afirmam-se cotidianamente, 
mesmo que os grandes meios de comunicação tentem 
passar aos jovens, principal alvo da mídia, a idéia de 
desesperança, de que político é tudo igual.

Mas os jovens que já tiveram acesso ao PRO-
JOVEM e oportunidade de elevação da escolaridade, 
de qualificação profissional e de planejamento e exe-
cução de ações comunitárias de interesse público sa-
bem que um Presidente que ousa lançar um programa 
dessa envergadura não é igual a nenhum outro. Tive, 
durante 1 ano, a oportunidade de coordenar a qualifi-
cação profissional do PROJOVEM em Fortaleza, onde 
atendemos 8 mil jovens, capacitando-os nas áreas de 
turismo, metalmecânica, telemática e alimentação. Aju-
dei a completar esses 4 arcos profissionais, e o jovem 
Alexandre foi coordenador da equipe comigo. Sei da 
dimensão concreta dessa política pública. Aliás, a Pre-
feitura Municipal de Fortaleza, logrou importantes resul-
tados no que diz respeito ao PROJOVEM, tornando-se 
referência nacional na condução desse programa.

Manifesto minha alegria por ter participado, no 
meu Estado, da construção do PROJOVEM, progra-
ma que dá qualificação profissional a muitas pessoas. 
Com muita honra, participaria de novo desse progra-
ma, como o fiz em Fortaleza, quando ajudei a Prefeita 
Luizianne Lins a implantá-lo naquela Capital.

O Governo brasileiro percebeu que o PROJO-
VEM não poderia agir de forma separada e, por isso, 
atualmente ele é um grande programa de política pú-
blica de Estado.

O SR. VICENTINHO – V.Exa. me concede um 
aparte, nobre Deputado Eudes Xavier.

O SR. EUDES XAVIER – Pois não, nobre Depu-
tado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO – Querido Deputado Eudes 
Xavier, irmão de lutas sindicais de longa data, que presi-
diu a CUT no Ceará quando eu presidia a CUT Nacional, 
V.Exa. tem dado grande contribuição à luta pela democra-
cia no Brasil. Antes de ser Deputado, V.Exa. coordenou 
o PROJOVEM, viveu e acompanhou o drama da nossa 
juventude, sobretudo a da periferia, em que todos os 
dias jovens morrem. Entre as causas externas da morte 
de jovens estão a droga e a violência. Eu o parabenizo 
porque V.Exa. tem demonstrado profunda preocupação 
com a economia solidária. Isso é de extraordinária im-
portância para a distribuição de renda, cujo objetivo é dar 
oportunidade aos jovens e aos outros. O Presidente Lula 
disse recentemente que muitos Deputados defendem o 
fim da maioridade penal, e a sociedade não pode culpar 
os jovens por uma crise que não foi provocada por eles; 
não podemos considerá-los vilãos da sociedade porque 
não freqüentaram escola, não tiveram educação, lazer, 
alegria e contato com a família. Seu pronunciamento, 
direcionado exclusivamente ao jovem brasileiro, é de tal 
importância que gostaria que todo o País agora estives-
se assistindo a V.Exa. discursar. O Estado que o elegeu 
com certeza está orgulhoso do seu trabalho, porque nós 
aqui estamos. A Zimara, a Carla, sua esposa, a Vitória 
e também a Natália – suas amadas filhas – devem es-
tar muito felizes. Parabéns, irmão! Estamos juntos com 
V.Exa. nesses 4 anos. Que Deus o ilumine.

O SR. EUDES XAVIER – Muito obrigado, Depu-
tado Vicentinho. Com certeza, pelo menos a filha me-
nor está nos assistindo.

Quando o Governo brasileiro lança uma confe-
rência, gostaria que todos os Deputados desta Casa 
ajudassem em seus municípios e Estados, nas suas 
comunidades. A conferência terá temas livres como 
educação, tecnologia da informação, cultura. Será um 
espaço em que os moços poderão pressionar cada vez 
mais, da sua origem, a criação de políticas públicas.

A Conferência de Juventude, já anunciada, tem 
o desafio de sensibilizar geração após geração, para 
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que ela seja protagonista do seu espaço de cidadania, 
de democracia e de transformação social. Ser jovem, 
em si, é ser revolucionário, e, por isso, a transforma-
ção social ligada à imagem do jovem é referência para 
o mundo.

Há nesta Casa a Frente Parlamentar em Defesa das 
Políticas Públicas para a Juventude, que tem à frente o 
Deputado Reginaldo Lopes. Ela tem a cara jovem e visa 
enfrentar os desafios de leis, de projetos, que promovam 
cada vez mais a juventude como protagonista da sua 
história, e não somente deixar que os meios de comuni-
cação pensem por ela. Temos o papel de ser referência 
ética e cidadã para essa nova geração. Estou certo de que 
milhões de jovens ligados à Central Única das Favelas 
– CUFA, que o Deputado Edson Santos conhece muito 
bem, no Rio de Janeiro, a turma da capoeira, os espaços 
de cultura querem nossa contribuição e, principalmente, 
nossa dedicação contra a corrupção, contra os atos que 
possam ser referências danosas para a juventude.

Ouço o aparte do Deputado Edson Santos.
O SR. EDSON SANTOS – Nobre Deputado Eu-

des, parabenizo V.Exa. pelo excelente discurso que 
enfoca o tema da juventude brasileira. Quero me somar 
às preocupações elencadas por V.Exa. A Conferência 
Nacional de Juventude será importante para conso-
lidarmos direitos adquiridos para os jovens – meia-
entrada, reconhecimento das entidades estudantis –, 
ao longo de uma luta muito grande, e avançarmos em 
áreas relevantes e tão necessárias para a sociedade. 
Embora exista o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
a juventude está longe do amparo do Poder Público e 
de instrumentos jurídicos que façam o Estado brasileiro 
assistir essa faixa da população, que, como V.Exa. bem 
disse, é quem está matando e morrendo nas ruas das 
cidades brasileiras. A violência atinge de forma muito 
dura esse segmento – uso de arma de fogo, narcotráfi-
co, violência no trânsito, que também tira muitas vidas. 
É fundamental reconhecer constitucionalmente que 
existe o segmento da juventude e que o Estado preci-
sa ter política pública voltada para ele, principalmente 
para os jovens em situação de vulnerabilidade social. 
Para o Brasil se transformar em uma grande nação, é 
fundamental ampará-los, qualificando-os para o mer-
cado de trabalho, criando condições para que possam 
ascender socialmente por meio da educação. Parabe-
nizo V.Exa. pelo excelente discurso.

O SR. EUDES XAVIER – Muito obrigado, Depu-
tado Edson Santos.

Sr. Presidente, colegas Deputados, tanto os benefici-
ários do PROJOVEM quanto os beneficiários do Programa 
Universidade para Todos vêem no Governo do Presidente 
Lula um marco na vida dos jovens do nosso País.

O PROUNI tem possibilitado a milhares de jovens 
pobres a oportunidade de fazer um curso superior. Mais 
que isso, a juventude negra e indígena tem ocupado 
diversas universidades neste País, gozando de uma 
oportunidade que nenhum Governo anterior a este con-
cebeu. Trata-se de uma revolução no acesso à educação 
no Brasil, o que permitirá que, até 2010, o percentual de 
jovens de 18 a 24 anos cursando o ensino superior seja 
de 30%. Trata-se de um salto significativo, uma vez que, 
hoje, somente 12% têm acesso a esse tipo de ensino.

A implementação do PROUNI se soma à criação 
de 10 novas universidades federais e 49 novos campi. 
Além disso, até 2010, o Governo Lula terá construído 
150 CEFETs em todo o País. Qualificando o ensino 
médio por meio do PDE, ampliando a Educação de 
Jovens e Adultos, nosso Governo se afirma como 
doutor em educação.

Sras. e Srs. Deputados, tenho certeza de que, 
tanto na Conferência de Educação Básica quanto na 
Conferência Nacional de Políticas para a Juventude, 
serão debatidas boas propostas para a educação em 
nosso País, no bojo de uma proposta de desenvolvi-
mento nacional impulsionada pelo Governo do Presi-
dente Lula, que compreende o acesso ao conhecimento 
como passo significativo para soletrar a liberdade dos 
nossos jovens, parafraseando Paulo Freire.

Essa conferência de políticas para a juventude, se-
nhoras e senhores, é parte de um processo em que esta 
Casa teve um papel significativo. Mencione-se a criação 
da Frente Parlamentar da Juventude em 2003. Destaco a 
atuação dos companheiros Deputados Reginaldo Lopes 
e Vignatti, como animadores desse tema no Parlamento 
federal, organizando o Seminário Nacional de Políticas 
Públicas para a Juventude. Esse evento foi seguido de 
2 conferências de juventude organizadas pelo Poder Le-
gislativo, que, além de constituir o Plano Nacional de Ju-
ventude, estimulou a criação de Frentes Parlamentares 
de Juventude em diversas Casas legislativas estaduais 
e municipais e mobilizou diversos movimentos e organi-
zações juvenis.

Paralelamente à criação da Frente Parlamentar da 
Juventude nesta Casa, o Instituto da Cidadania, impor-
tante espaço de formulação de políticas públicas deste 
País, impulsionou o Projeto Juventude, que, durante 1 
ano, por meio de oficinas, seminários e rodas de conver-
sa, produziu uma plataforma de políticas públicas para 
a juventude, que, na verdade, foi o embrião das prin-
cipais políticas que o nosso Governo vem conduzindo.

Destaco, nesse processo do Projeto Juventude, a 
condução do companheiro Paulo Vanucci, bem como o 
papel formulador que tiveram as nossas queridas Re-
gina Novaes e Helena Abramo, além da participação 
das mais diversas formas de organização juvenil. Cito 
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a UNE, o Movimento Hip Hop, a Juventude do PT, a 
UJS, a Pastoral da Juventude e tantos outros movimen-
tos, bem como a contribuição significativa que deram 
os companheiros que estavam conduzindo a Frente 
Parlamentar da Juventude àquela época.

Nesse bojo também se organiza o Fórum de 
Organização e Movimentos Juvenis, que congrega 
importantes mecanismos de organização dos jovens. 
Aliás, a juventude tem essa bela peculiaridade, que é 
a necessidade de se organizar, em grupos culturais, 
religiosos ou mesmo em gangues.

A juventude atua também por meio da gloriosa 
União Nacional dos Estudantes, essa jovem que neste 
ano completou 70 anos e tem papel fundamental na 
luta por um projeto de desenvolvimento do País, para 
que a educação seja de fato um direito de todos.

Os jovens também estão presentes na luta sindical. 
A Central Única dos Trabalhadores, por meio de seu Co-
letivo Nacional e seus Coletivos Estaduais da Juventude 
Trabalhadora, tem organizado a sindicalização de diver-
sos jovens, ao mesmo tempo em que busca entender 
os impactos do neoliberalismo no mundo do trabalho e, 
nesse bojo, a juventude como o setor mais vulnerável, 
vítima da precarização e do desemprego.

Para os jovens, o trabalho, ou a falta dele, aparece 
como referência dominante nas suas vidas, tanto pelo as-
pecto econômico quanto pelo aspecto cultural e societário. 
O trabalho é, pois, constitutivo da identidade dos jovens.

O desemprego entre os jovens pobres é signifi-
cativamente maior do que entre os jovens ricos. Dentre 
estes, quase dois terços possuem carteira assinada, 
enquanto apenas um terço dos jovens pobres a pos-
sui. Os fatores de gênero e raça também interferem 
na inserção dos jovens no mercado de trabalho. Tanto 
as jovens mulheres têm salário inferior aos jovens ho-
mens da mesma idade, ocupando os mesmos postos, 
quanto os jovens negros têm salário inferior aos jovens 
brancos. Mencione-se também a dificuldade de inser-
ção no mercado de trabalho, pois o fator aparência é 
um dos principais elementos excludentes da juventude 
negra. O estereótipo exclui centenas de jovens negros 
dos postos de trabalho.

O local de moradia é outro elemento excludente. O 
estigma de algumas áreas urbanas pobres e violentas 
exclui centenas de jovens da possibilidade de traba-
lhar. É o caso do meu Dendê, na cidade de Fortaleza. 
A propósito, o Seminário Desenvolvimento Local e 
Protagonismo Popular, por uma Cultura de Paz e Não 
Violência, promovido pelo nosso mandato no início 
deste mês, mostrou o tema do desemprego juvenil. 
Trabalho é uma das grandes demandas da população 
jovem daquele bairro e merece atenção especial dos 
órgãos gestores de políticas de emprego.

O local de moradia também interfere no acesso 
a equipamentos urbanos, de cultura, esporte ou lazer, 
o que influencia na maior ou menor probabilidade de 
esses jovens se envolverem em atividades ilícitas, já 
que os jovens que não são inseridos nessas estruturas 
ficam à mercê da insegurança social, tornando-se o 
símbolo negativo de um mundo violento e instável.

Creio que merece especial atenção desta Casa a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 
de 2006. A referida pesquisa, que demonstra uma que-
da no desemprego em nosso País, alerta-nos sobre a 
necessidade de pensarmos as políticas de inserção dos 
jovens no mercado de trabalho, já que, na faixa etária 
de 18 a 25 anos, o desemprego jovem atingiu a marca 
de 16,7%. Cabe-nos pensar uma readequação do Pro-
grama Primeiro Emprego, além de perceber o desen-
volvimento econômico, conforme aponta o Presidente 
do IPEA, Marcio Pochmann, como principal ferramenta 
para a entrada do jovem no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o Programa de Aceleração do 
Crescimento pode e deve ser um vetor importante, na 
medida em que inaugura um novo ciclo de desenvolvi-
mento no nosso País. Somado a isso, devemos pensar 
uma política que garanta uma jornada de trabalho ade-
quada, que possibilite ao jovem sua plena educação, 
acesso a cultura, lazer e atividades esportivas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não 
poderia deixar de falar da necessidade de apoio téc-
nico aos empreendimentos juvenis, facilitando-se o 
acesso ao microcrédito, inserindo-se a perspectiva da 
cooperação e colocando-se a economia solidária como 
possibilidade de renda para os jovens.

O campo, durante muitas décadas, ficou sem atenção 
de políticas públicas. Somente 5 milhões de jovens do meio 
rural, de 35 milhões, continuam na sua comunidade.

Visitei, na semana passada, no Município de Tian-
guá, no Ceará, o assentamento Valparaíso. Aquela co-
munidade quer o programa Escola Família Agrícola de 
acordo com sua realidade, sem instrumentos que não 
sejam de sua cultura. Lá, 70 famílias possuem estufa 
para criar mudas de maracujá orgânico. Agregam valor 
ao seu produto – acerola, maracujá —, ao certificá-lo.

Precisamos destinar recursos públicos para o jo-
vem do mundo agrário, que, por muitos não anos, não 
recebeu qualquer benefício. Atualmente, 18 mil foram 
atendidos com 270 milhões para a aquisição de terras. 
Temos o PRONAF Jovem e o Programa Nossa Primeira 
Terra. Não é pouco, mas queremos mais.

Corre nas veias do Presidente Lula a vontade 
de ajudar os filhos dos trabalhadores rurais. Novas 
gerações nasceram em assentamentos criados pela 
reforma agrária, graças à contribuição da CONTAG, 
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FETRAF, CUT, CPT, MST e de diversos outros movi-
mentos do mundo agrário.

Sinto-me feliz por saber que o Ministro Guilherme 
Cassel tem o olhar voltado para garantir cidadania à 
juventude do meio agrário.

Ouço o aparte do nobre Deputado Paulo Henri-
que Lustosa.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Deputado 
Eudes Xavier, caro companheiro da bancada cearense, 
cumprimento V.Exa. pela qualidade do pronunciamento. 
No início da semana, o IBGE publicou a nova conta-
gem da população dos municípios do nosso querido 
Ceará. Do total de 184, em 118, em se tratando de 
população, a estimativa para o próximo ano é de que 
haverá redução do número de habitantes. Há reduções 
significativas, como a de Guaramiranga, e outras dis-
cretas. Mas tudo isso chama a atenção, como disse 
V.Exa., para o problema do êxodo da juventude não só 
rural, mas também daquela que vive nos pequenos e 
médios municípios, que, pela falta de oportunidade, de 
políticas de desenvolvimento mais bem estruturadas, 
acabam vendo-se obrigadas a buscar educação mais 
qualificada e oportunidade de emprego nas regiões 
metropolitanas e nos grandes centros urbanos. É mais 
do que oportuna a iniciativa do Governo do Presidente 
Lula de lançar a Conferência Nacional de Juventude. 
Na semana que vem, o Governador Cid Gomes, junto 
com V.Exa., um dos coordenadores, lançará a Confe-
rência Estadual de Políticas Públicas para a Juventu-
de do Ceará. O esvaziamento do interior do Estado, 
principalmente das suas capacidades jovens, é tema 
importante a considerar, para que possamos mudar a 
situação e construir um Ceará e um Brasil melhores.

O SR. EUDES XAVIER – Ouço o aparte do nobre 
Deputado Praciano.

O SR. PRACIANO – Companheiro Deputado Eu-
des Xavier, serei breve. Tenho grande satisfação de 
participar, e V.Exa. também, de um partido que tem a 
mania da aliança com o povo. V.Exa. acaba de citar CUT, 
FETAG, MST e várias entidades. Isso significa dizer que 
traduzimos a sociedade. O Presidente Lula tem foco no 
social porque traduz a sociedade, e o tema juventude é 
algo que trouxe para o Poder Público, para o Palácio do 
Planalto. S.Exa. acaba de lançar o PAC Indígena, outra 
interessante tradução de um segmento quase esqueci-
do. Ainda mais interessante, no PAC do Amazonas alo-
cou dotação orçamentária significativa para os irmãos 
hansenianos. Este é um Governo que está lendo, aus-
cultando a sociedade a toda hora. V.Exa. é um grande 
representante desse tipo de governo e do nosso partido. 
Um historiador disse que a história da humanidade é 
um rio com leito e margens. Pelo seu leito desce muita 
coisa: lixo, sangue das histórias, das guerras, daqueles 

que gritam e fatos que, às vezes, jornalistas e histo-
riadores registram. Silenciosamente, nas margens, as 
pessoas nascem, casam-se, têm filho, às vezes erguem 
uma estátua, escrevem um livro, escrevem a história da 
civilização. Conheço sua história, pois tenho o prazer 
de conviver todos os dias com V.Exa. Tenho certeza de 
que, silenciosamente, está fazendo uma bela história 
no Estado do Ceará, e participa, assim como Lula, da 
construção da civilização nas margens.

O SR. EUDES XAVIER – Muito obrigado, ami-
gos, nobres Deputados Praciano e Paulo Henrique 
Lustosa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outra di-
mensão importante e que merece atenção especial das 
políticas públicas é a juventude rural. Isso porque, dos 34 
milhões de jovens no Brasil, levando-se em conta a faixa 
etária de 15 a 24 anos, apenas 5,9 milhões permanecem 
no campo. Esta semana, o jornal Diário do Nordeste 
divulgou pesquisa em que demonstra a diminuição da 
população em quase 200 municípios do Ceará.

O grande motivo desse êxodo rural é justamente 
a busca dos jovens por trabalho e renda nas grandes 
cidades. Dessa forma, assistimos a grandes fluxos 
migratórios de jovens homens de 20 a 24 anos e de 
mulheres de 15 a 19 anos. Muitas dessas, na ausên-
cia de alternativas dignas, caem na vala comum do 
emprego doméstico e da prostituição.

Esses jovens têm baixo grau de escolarização, 
e o meu Nordeste concentra a maioria desses jovens 
sem escolaridade.

Destaco, pois, 2 processos importantes, que se 
somam na perspectiva de construção de uma vida 
digna no campo para essa grande massa de jovens. 
A CONTAG, por meio dos seus Coletivos Estaduais e 
do seu Coletivo Nacional, dos Festivais da Juventude 
Rural, dos espaços de formação política e de outros 
mecanismos de participação, tem dado significativa 
contribuição na organização dos jovens trabalhadores 
rurais. Destaco também o papel que cumprem a FE-
TRAF e a Via Campesina com esse mesmo objetivo.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário vem 
assumindo o desafio de encarar o tema da juventude 
como alvo de políticas públicas de primeira grandeza, 
a fim de oferecer aos jovens oportunidades concretas 
de acesso a terra, realizar ações de formação e qua-
lificação profissional, apoiar as iniciativas da socieda-
de civil e do movimento rural, estimular a participação 
dos jovens na dinamização e desenvolvimento dos 
territórios e, sobretudo, integrar programas nas áreas 
de cultura, esporte, educação e trabalho.

Nesse sentido, o MDA criou o Programa Nossa 
Primeira Terra, que permite a aquisição de propriedades 
rurais em favor dos jovens, por meio do crédito fundiário, 
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e torna possível o empoderamento da juventude rural, a 
participação dos jovens nos conselhos de desenvolvimen-
to rural sustentável, bem como a autonomia de associa-
tivismo entre os jovens. Com 270 milhões investidos em 
aquisição de terras, já são 18 mil os jovens atendidos.

O PRONAF Jovem, outra importante política do 
MDA, a qual tem como objetivo valorizar o jovem rural 
como agente produtivo, além de promover a diversi-
ficação das atividades produtivas dos jovens, já dis-
ponibilizou quase 10 milhões de reais em investimen-
tos para que os jovens sejam também provedores da 
agricultura familiar.

E o Consórcio Social da Juventude, que integra 
ações de formação e qualificação com o objetivo de po-
tencializar o acesso ao Programa Nossa Primeira Terra 
e ao PRONAF Jovem, já atingiu quase 10 mil jovens.

O grande desafio do nosso Governo é integrar es-
ses 3 programas e o PRONERA como constitutivos do 
PROJOVEM Rural. Tenho certeza de que isso será feito, 
já que estamos falando do Governo da juventude.

Destaco ainda, senhoras e senhores, que a Pre-
feita Luizianne Lins acaba de encaminhar à Câmara 
Municipal de Fortaleza uma mensagem de criação da 
Coordenadoria Municipal de Juventude, como órgão 
ligado ao Gabinete da Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal, cujo objetivo é elaborar e coordenar ações di-
recionadas para jovens de 15 a 29 anos. A Assessoria 
de Juventude daquela cidade já vinha impulsionando 
importantes programas voltados para a população jo-
vem. Destaco o CREDJOVEM e o CREDCULTURA, que 
permitem aos jovens gerir seus empreendimentos, por 
meio de financiamento do Poder Público Municipal.

Paralelamente à ação da Coordenadoria, a Pre-
feitura de Fortaleza está construindo os Centros de 
Cultura e Arte – CUCAs, que serão espaços equipa-
dos para a prática relacionada a cultura, esportes e 
ciências.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, destaco 
o papel que têm as organizações juvenis. Já citei a 
UNE, a CUT e a CONTAG, mas quero ainda assinalar 
a organização crescente da juventude negra. Foi por 
ela organizado neste ano o I Encontro da Juventude 
Negra – ENJUNE, que reuniu no mês de junho quase 
700 jovens de 17 Estados, construindo uma plataforma 
de reivindicações para esse importante segmento.

As ONGs também merecem destaque neste pro-
nunciamento, já que o surgimento de diversos movimen-
tos juvenis e suas ações têm o apoio das organizações 
não-governamentais, seja estimulando a participação 
dos jovens na Agenda 21, papel que desenvolve a 
Associação Alternativa Terrazul; seja promovendo di-
álogos abertos sobre gênero e livre orientação sexual, 
para que os jovens vivam plenamente sua sexualida-

de, como faz o Instituto da Juventude Contemporânea; 
seja organizando a juventude das periferias, como faz 
a CUFA. Diversas ONGs neste País têm dado significa-
tiva contribuição ao impulsionar o protagonismo juvenil, 
protagonismo que se destaca em ações de inclusão 
digital, na luta pela democratização das comunicações, 
por meio das rádios comunitárias e do software livre, 
em movimentos culturais de resgate das tradições po-
pulares, no hip-hop, nos esportes, na economia soli-
dária, entre outras tantas iniciativas.

O fato é que assistimos ao crescimento de uma 
nova geração política, nos partidos, nos movimentos fe-
ministas e de LGBTT, nos movimentos sindical e popular, 
o que nos anima e dá esperança para seguir lutando.

A juventude brasileira pobre ama o Presidente 
Lula. No Parque da Juventude, jovens brincaram de 
forma simples, carinhosa, com S.Exa., que inclusive 
ajeitou o microfone para um deles contar sua experi-
ência. Isso é sinergia. O Presidente Lula tem a cara do 
povo brasileiro, da juventude da periferia brasileira. O 
ex-Senador Paes de Andrade disse: “Lula é uma força 
da natureza, pela sua energia e sinergia”.

Parabenizo o Secretário Nacional de Juventude, 
Dr. Beto Cury, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Guilherme Cassel, e toda sua equipe pelo trabalho 
que vêm desenvolvendo. Mas peço ao Presidente Lula 
maior investimento para a juventude no que se refere à 
agricultura, para que educação e tecnologia cheguem 
aos assentamentos mais distantes do País. Apenas 
S.Exa., no seu mandato de grande executivo do País, 
pode ajudar mais e mais a juventude.

Para concluir, cito, com muito orgulho, pequena 
frase de Mano Brown: “É isso aí, você não pode parar, 
esperar o tempo ruim vir te abraçar, acreditar e sonhar 
é preciso, é o que mantém os irmãos vivos”.

Muito obrigado.
Boa tarde a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Gastão Vieira, que dis-
porá de 25 minutos na tribuna.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de abordar o tema que me traz hoje ao Grande Ex-
pediente, eu gostaria de prestar uma homenagem que diz 
respeito apenas a nós maranhenses, nobres Deputados 
Waldir Maranhão, Cleber Verde. Se vivo fosse, o ex-Go-
vernador e Prof. Pedro Neiva de Santana completaria 100 
anos. Fui seu aluno na cadeira de Medicina Legal na Fa-
culdade de Direito; fui seu assessor quando era Secretário 
da Fazenda do Estado e seu assessor quando S.Exa. foi 
Governador do Maranhão, de 1970 a 1974. 

O ex-Governador Pedro Neiva de Santana, não sen-
do um técnico, no rigoroso significado da palavra, foi quem 
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mais oportunidades deu a jovens técnicos que, formados 
na CEPAL, chegavam ao nosso Estado. Priorizou a agricul-
tura, destinou 54% do orçamento do Estado do Maranhão 
à agricultura; criou toda uma infra-estrutura para o nosso 
Estado. Posso dizer que todas as empresas que temos 
hoje foram criadas no Governo Pedro Neiva de Santana. 
S.Exa. tinha comigo uma identidade muito grande, porque 
ambos gostávamos – continuo gostando, e S.Exa. infeliz-
mente já não mais pode – de Machado de Assis.

Portanto, quero homenagear o Prof. Pedro Neiva 
de Santana no que diz respeito a esses 100 anos. Foi 
uma vida frutífera e dedicada ao povo do Maranhão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou um dos 
Parlamentares que nesta Casa mais cuida das ques-
tões da educação. Tenho-me preocupado muito com o 
papel que continuo exercendo no meu quarto mandato 
na Câmara dos Deputados. Há alguns dias, fiz aqui um 
discurso sobre a solidão no plenário cheio. A grande 
maioria dos Parlamentares neste recinto, no intervalo 
de 1 hora das votações, só tem um papel: andar, buscar 
um jornal, sentar diante da televisão, vagar daqui até o 
Anexo IV ou o Anexo II, falar ao telefone, ou seja, buscar 
o que fazer, para 1 hora depois usar a mão para apertar 
o botão do “não”, o do “sim” ou o da obstrução.

Sr. Presidente, ex-Governadores, ex-Ministros, 
profissionais liberais do mais absoluto sucesso na sua 
profissão, que sonharam chegar a esta Casa e dar 
enorme contribuição, não participam de quase nada 
neste plenário. Nesta Casa, 25, 30 Parlamentares fa-
lam 10, 15, 20 vezes na mesma sessão, encaminham, 
orientam, usam o tempo de Liderança. E nós somos 
espectadores privilegiados de discursos que, muitas 
vezes, são repetitivos, até porque os nossos Líderes, 
Vice-Líderes ou Deputados mais conhecidos falam tanto 
que, muitas vezes, perdem até o brilhantismo de um 
discurso de encaminhamento ou de orientação.

Sr. Presidente, fico a pensar também se isso não 
está relacionado ao desgaste que o Poder Legislativo 
está sofrendo perante a opinião pública. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 
fez, no meu entendimento, pesquisa com o objetivo de 
revelar que os brasileiros perderam a confiança nas 
instituições. Vejam os dados constantes deste trabalho: 
75% confiam na Polícia Federal; as Forças Armadas e 
o Juizado de Pequenas Causas constam, respectiva-
mente, como segunda e terceira instituições com maior 
grau de confiança; atrás delas ficou o Senado Federal, 
com 14%. Muitos defendem, e muitos de nós também, 
o fim do Senado Federal, para que se siga o modelo 
unicameral, adotado em alguns países. 

Estamos contribuindo para que a população tenha 
o entendimento de que as instituições do Legislativo 
podem ser dispensáveis.

Recentemente li um livro de um sociólogo argentino 
que me chamou muito a atenção. Ele dizia que, quando 
a classe política está um pouquinho fraca, o Judiciário 
comporta-se julgando tecnicamente. Quando a institui-
ção política está medianamente fraca, o Poder Judiciário 
julga tecnicamente, mas traz para o julgamento circuns-
tâncias políticas e sociais. Quando a classe política está 
absolutamente enfraquecida, como parece ser o nosso 
caso neste momento, o Poder Judiciário, incensado pela 
imprensa, que pauta a sociedade, quer assumir o papel 
do Poder Legislativo e dos políticos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma re-
flexão que faço. Não quero entrar no mérito da questão, 
faltam-me condições intelectuais para analisar com pro-
fundidade a questão, para considerar a situação brasileira 
levando em conta o estudo desse sociólogo argentino. 
Sou da base do Governo, votei com o Governo relati-
vamente à CPMF, mas, neste momento, tenho o dever 
comigo mesmo, com meus eleitores, com o quarto man-
dato que exerço nesta Casa de fazer uma reflexão.

Em nome de que estamos nesse processo de des-
gaste perante a opinião pública? Em nome da gover-
nabilidade, dizem os políticos mais importantes, alguns 
próceres do Governo. Que governabilidade é essa? É a 
possibilidade de o Governo governar com a mais absolta 
tranqüilidade. Esse é o conceito de governabilidade. Na 
minha modesta participação política, dou-me o direito 
de discordar. Como o Governo busca a governabilidade, 
não só o Governo Lula, também os Governos anteriores? 
Por meio de maioria absoluta nesta Casa. Não se tem 
que negociar, mas ganhar. O que se manda é para ser 
aprovado. É o conceito que se tem de governabilidade. 
E o Governo sai então fazendo alianças, distribuindo 
cargos, que terminam saindo muito caros para objetivos 
que nem sempre são atingidos. 

Todos sabem o que aconteceu ontem no Senado, 
foi rejeitada a criação de uma secretaria de assuntos 
estratégicos. Abro até um parêntese: o Governo perdeu 
não por culpa apenas dos Senadores, mas porque nunca 
vendeu para a sociedade a importância dessa secretaria; 
nenhuma liderança do Governo subiu a esta tribuna para 
dizer qual era o papel desse órgão. Pelo contrário. No meu 
modo de ver, o Governo dizia. “Tenho um compromisso 
político, preciso criar essa secretaria, o Sr. Mangabeira já 
andou fazendo esculhambação há um tempo. E deixaram 
a secretaria no sereno, permitindo, portanto, que houvesse 
uma reação, o que fez com que acabasse sendo rejeitada 
a criação desse órgão.

Essa coisa de cargo que beneficia poucos atinge 
a todos nós. De acordo com o julgamento da sociedade, 
todos nós aqui, para votarmos a CPMF e outras matérias 
importantes do Governo, fomos pedir benesses ou fomos 
atacados naquele lado escuro ali do plenário por alguém 
do Governo, que fazia uma troca por conta de votos. 
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Creio que a maioria aqui presente votou a matéria 
relativa à CPMF livremente, porque entendeu – assim en-
tendi, votei por essa causa, e vou ser muito cobrado ama-
nhã pelos meus eleitores – que, a curto e médio prazos, 
não se pode tirar do Orçamento da União 40 bilhões de 
reais. Não acredito, Sr. Presidente, que seja possível.

O SR. ERNANDES AMORIM – Nobre Deputado 
Gastão Vieira, quando for possível, desejo fazer um apar-
te.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Pois não, Deputado 
Ernandes Amorim, logo que eu terminar este raciocí-
nio, concedo-lhe a palavra.

São 40 bilhões de reais. Gosto da CPMF? Não. 
Votei a favor dessa matéria, em homenagem ao meu 
amigo Deputado Darcísio Perondi, porque acho que 
deixaríamos na mão, na chuva a área de saúde deste 
País se de repente tirássemos do Orçamento 40 bi-
lhões de reais. Não acredito que isso seja possível. Não 
acredito em que alguém que considere a responsabi-
lidade fiscal admita que seja possível liquidarmos, de 
uma hora para outra, a CPMF. Gosto? Não, não gosto. 
A alíquota é alta, poderia ser menor.

Nenhum país tem imposto como a CPMF. Aquele 
que estabeleceu contribuição como essa já a abandonou. 
É um imposto injusto. Vejam que o meu motorista paga 
igual a um grande empresário de São Paulo, que é rico. 
E não ouvi aqui se discutir sobre sonegação da CPMF. 
Que se prove que não se sonega! Se sonegam Impos-
to de Renda, por que não sonegam CPMF? Não quero 
discutir cadeia produtiva. As pessoas estão produzindo 
internamente para gastar com CPMF apenas 1 vez.

Não quero discutir nada disso. Votei consciente-
mente, por acreditar que não era possível retirarmos 
do Orçamento esse recurso de forma tão rápida.

Ouço o aparte de V.Exa., Deputado Ernandes 
Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM – Nobre Deputado 
Gastão Vieira, esta Casa, a meu ver, tem que fazer uma 
reforma regimental, porque não deixa de ser um desgaste 
para todos nós aprovar projetos dessa forma, atender a 
essa demanda, discutir, rediscutir, interromper votações 
e enfrentar uma série de situações por que passamos 
nesses últimos dias. Ainda nessa madrugada, às 3h, um 
Deputado praticamente parou a sessão, desnecessaria-
mente, só porque o Regimento Interno o permitia fazê-lo. 
Quem está assistindo a tudo isso lá fora vê que alguma 
coisa está errada e que algo tem de ser corrigido. Hoje, 
sou da base do Governo. Quando eu era Senador, apro-
vamos a alíquota de 0,25%, a pedido do então Ministro 
da Saúde, Adib Jatene, para fazer a aplicação desses 
recursos na área de saúde. Lamentavelmente, já des-
viavam naquela época esse dinheiro até para comprar 
flores. Deveríamos ter corrigido essa distorção antes. 

Hoje, sabemos que esse dinheiro é necessário para que 
o Governo se mantenha na situação em que está. Por 
isso, continuei acreditando, votei pela aprovação. Espero 
que esta Casa modifique nosso Regimento, para que não 
fiquemos sofrendo, às vezes, nesse vaivém, durante o 
dia inteiro, e até considerando as tantas obrigações que 
temos, empresariais ou particulares. Aliás, aqui pare-
cemos alunos da pré-escola, respondendo chamada a 
troco da opinião pública, da imprensa, que nos conduz, 
que determina, que manda fazer e acontecer nesta Casa. 
O discurso de V.Exa. é importante. É possível que esta 
Casa mude para melhor.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Antes de conceder o apar-
te, gostaria de citar uma frase. Para mim, governabilidade 
é entendimento, não é imposição. Tem de se negociar, 
convencer o parceiro, para que os partidos façam aquilo 
que o Governo provar que é melhor para o País.

Lembro apenas que Collor se elegeu por um 
partido pequeno, não tinha base, e esta Casa inteira 
deu-lhe o Plano Collor, e não houve uma só ação ju-
dicial contra esse plano. Ele vinha tão bem respalda-
do pelo voto que esta Casa não lhe negou isso. Nem 
o Senado teve coragem de lhe negar o desconhecido 
Plano Collor e o confisco que nos pediu.

Ouço o aparte do Deputado Paulo Henrique Lus-
tosa.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Deputado, 
V.Exa. muito bem desempenha seu papel nesta Casa e 
também como Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura. Essa reflexão sobre o papel da Casa, sobre o 
funcionamento do Congresso, sobre a valorização das 
Comissões Permanentes talvez seja uma das saídas 
para que possa haver um diálogo entre o Legislativo e o 
Executivo e uma governabilidade construída muito mais 
a partir do consenso, do entendimento do que do voto 
da Maioria. Ocorre a imposição da ditadura da Maioria, 
que precisa atropelar a Minoria para mostrar que é ga-
nhadora. Embora em alguns momentos o Congresso 
precise deste espaço, o plenário grande da Casa não 
pode ser a regra do funcionamento legislativo. A regra 
do funcionamento legislativo deve ser a de soluções 
construídas, do diálogo, em que a Minoria e a Maioria 
sejam ouvidas, conversem e produzam o melhor para 
a sociedade. Eu o parabenizo pelo discurso.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Nas 3 últimas quar-
tas-feiras não conseguimos votar nada nas Comissões 
Permanentes porque a Presidência da Casa pauta a 
Ordem do Dia no dia destinado aos trabalhos das Co-
missões Permanentes. Fica complicado demonstrar-
mos para a população que trabalhamos também nas 
Comissões e não só no plenário.

Deputado Waldir Maranhão, ouço o aparte a 
V.Exa.
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O SR. WALDIR MARANHÃO – Agradeço a V.Exa. 
É muito oportuna e ousada sua proposição no sentido 
de que este Parlamento reflita sobre a sua profundi-
dade e pertinência. Não vivemos somente a solidão 
do plenário. Vivemos uma solidão coletiva. Há que se 
compreender o que é a nossa participação e inserção, 
para que possamos rediscutir nossos Regimentos, re-
discutir que o sistema não é só presidencialista, que ele 
também se assenta em um colegiado de Líderes, que 
muito contribui para desgastar as nossas impressões 
digitais. Muitas vezes não comungamos em nome de 
uma governabilidade, embora sejamos da base do Go-
verno. Associo-me às suas palavras. Sou signatário de 
um debate para rever nossos papéis como Parlamen-
tares. E é preciso inserir na Ordem do Dia a reforma 
universitária do País.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Obrigado, Deputado 
Waldir Maranhão.

Ouço o nobre Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DARCÍSIO PERONDI – Deputado Gastão 

Vieira, educação é a luz de tudo. Sou Deputado há 12 anos 
e fico muito feliz de vê-lo levantar – aliás, V.Exa. sempre 
levantou, agora com mais força e com o apoio do partido 
– a bandeira da educação dentro do meu PMDB, que ago-
ra tem um foco e uma bandeira, que é a educação, a qual 
tem V.Exa. como defensor. Isso me dá enorme felicidade. 
V.Exa. não imagina. Em segundo lugar, vou pedir licença 
para dizer ao Ministro Paulo Bernardo que a medida provi-
sória que libera os 2 bilhões para minorar a crise da saúde 
ainda não foi editada. Ministro Paulo Bernardo, a crise é 
muito mais grave do que V.Exa. imagina. Muito obrigado, 
Deputado Gastão Vieira. Parabéns. A política brasileira se 
sente forte e firme com o seu trabalho.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Muito obrigado, Depu-
tado Darcísio Perondi.

Ouço o aparte do Deputado Professor Setimo.
O SR. PROFESSOR SETIMO – Eu estava ou-

vindo com muita atenção a voz da experiência de 
Gastão Vieira, considerando sua inteligência, compe-
tência, calma. V.Exa., Deputado, olha para o espaço, 
faz uma análise segura e mostra a nós Parlamentares 
mais novos como se comportar nesta Casa. Estamos 
vendo que alguns companheiros da Oposição já estão 
sendo “antipatizados” por companheiros da Situação. 
Tendo em vista isso, o que acontece? Devemos fazer 
uma reforma regimental, que é necessária e urgente. 
A Maioria não pode abusar da sua força e massacrar 
a Minoria. A Oposição está abusando de seu direito, 
ilimitadamente, e direcionando os trabalhos da Casa. 
V.Exa. disse que nas 3 últimas quartas-feiras nada 
produzimos. Sabemos que isso se deu por causa da 
Oposição. Precisamos não passar por cima da Opo-
sição, que é minoria, mas receber dela o respeito de 

não abusar de seus direitos regimentais. Companheiro 
Deputado Gastão Vieira, nós nos glorificamos de ter 
V.Exa. como Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura. O Maranhão também deve orgulhar-se de 
V.Exa., um dos Deputados mais competentes desta 
Casa, especialista em educação, que serve também 
de modelo para o Brasil. Muito obrigado pela possibi-
lidade de ouvir sua mensagem, companheiro.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Deputado Professor 
Setimo, agradeço a V.Exa. Sei que é a solidariedade, 
pelo fato de virmos do Maranhão, que faz V.Exa. proferir 
palavras tão agradáveis a este Parlamentar.

Ouço o aparte do Deputado Armando Abílio.
O SR. ARMANDO ABÍLIO – Deputado Gastão Viei-

ra, eu não estava no recinto, mas o ouvia com muita aten-
ção. V.Exa. tem a cara da educação. Tenho dito e repetido 
várias vezes – vou continuar a fazê-lo – que ler, escrever, 
alimentar-se e ter habitação condigna são as condições 
necessárias e fundamentais para o exercício da cidadania. 
Essa é a grande preocupação, esse é o foco. Concordo 
com o Programa de Aceleração do Crescimento, mas, 
sinceramente, não acredito nem defendo que haja cres-
cimento e desenvolvimento se não houver melhorias na 
qualidade de vida da população. E essa é exatamente a sua 
principal preocupação. V.Exa. sabe que tenho ligações de 
ordem familiar com o Maranhão, e, quando se fala no Ma-
ranhão e em educação, nós nos lembramos logo da ação, 
do desempenho do Deputado Gastão Vieira. Exatamente 
por isso, parabenizo V.Exa. pelo brilhante pronunciamento 
que faz nesta Casa.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Muito obrigado. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, governa-

bilidade é entendimento, não imposição. Não é preciso 
distribuir cargos nem benesses. Tem-se que convencer 
os Parlamentares de que as propostas do Governo 
são boas. É assim no mundo. 

O Presidente Bill Clinton, por exemplo, enfrentou 
enorme crise, uma crise terrível, foi ameaçado de impea-
chment. Mas chegou ao final de seu mandato governan-
do. E ele era democrata, e o Congresso, republicano. 

Todos os nossos Presidentes, como Fernando 
Henrique e José Sarney, arrancaram desta Casa pla-
nos econômicos valendo-se da força eleitoral do povo. 
Imaginem o Presidente Lula, que se elegeu com 62% 
dos votos do povo brasileiro! Vamos estabelecer a go-
vernabilidade, para que esta Casa como um todo não 
pague o preço daquilo que muitos entendem ser gover-
nabilidade: o troca-troca de favores e de cargos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Parabéns, 

nobre Deputado Gastão Vieira, pela atuação em favor 
da educação no País e pelo discurso tão oportuno.
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VI – ORDEM DO DIA 
(Debates e trabalho de Comissões.)

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Vai-se 
passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Professor Setimo, 
pelo Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB-MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vamos falar hoje de um assunto com o 
qual a Casa não está muito preocupada: as eleições 
municipais do próximo ano.

Para falarmos sobre as eleições municipais do 
próximo ano, devemos saber qual a resolução do Tri-
bunal Superior Eleitoral que vamos seguir; e a que di-
retrizes eleitorais vamos ter de obedecer meses antes 
das eleições. 

Pensando bem, companheiros, esta Casa não 
votou a reforma política nem a reforma eleitoral. 

O Tribunal Superior Eleitoral respondeu à consulta 
de que o mandato do Parlamentar pertence ao partido. 
Se ele deixar o partido, perde o mandato. 

Em nosso País não há nenhuma resolução de 
tribunal, nenhuma lei ordinária nem emenda à Cons-
tituição dizendo que quem deixar o partido perde o 
mandato. O Tribunal Superior Eleitoral assim entendeu, 
mas ainda assim é uma questão que está gerando uma 
crise política diante das próximas eleições.

Na próxima terça-feira, o Supremo Tribunal Fe-
deral deve confirmar aquilo para o qual foi consultado 
o Tribunal Superior Eleitoral. A tendência é de que o 
Supremo Tribunal Federal diga que o mandato é do 
partido. 

Daí pensamos em 2 hipóteses. Se o Supremo 
confirmar que o mandato é do partido, quem deixou 
o partido vai perder o mandato – ou essa decisão vai 
valer só para as próximas eleições? Se o Supremo usar 
o bom senso jurídico, não deverá prejudicar o anterior 
e julgar só para a frente; só vai perder o mandato nas 
próximas eleições. 

Essa decisão tem deixado a classe política pre-
ocupada, porque isso deverá acontecer na próxima 
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será terça-feira, dia 2 de outubro. Há uma lei ordinária 
no Senado, aprovada por esta Casa, que deverá ser 
votada segunda ou terça-feira. 

A Lei da Fidelidade Partidária, aprovada por esta 
Câmara, diz que podemos deixar o partido até o dia 
30. Ora, se esse é o último prazo de filiação, vamos 
ficar tensos sem saber qual a decisão daqueles que 
mudaram de partidos, seja no âmbito municipal ou es-
tadual – Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais 
e Federais. É ou não um dilema?

Se confirmarem que o mandato é do partido, 
automaticamente ficará subentendido que não haverá 
coligações e nós votaremos no número da legenda do 
partido e não mais no do candidato. Então, não tere-
mos coligações. 

Todos nós sabemos que hoje, em qualquer cida-
de do Brasil, temos 25 partidos políticos, no mínimo, e 
que ali estão descentralizadas as lideranças políticas 
municipais. 

O que vai acontecer no caso? Matematicamen-
te, senhoras e senhores – poucos já pensaram nisso 
– acontecerá o maior fenômeno eleitoral: em muitas 
cidades, os partidos políticos deverão atingir o coefi-
ciente eleitoral e muitos deles não elegerão nenhum 
vereador nas próximas eleições. É uma hipótese, mas 
isso pode acontecer.

Hoje, em meu gabinete, constatei em minha caixa 
eletrônica mais de 100 e-mails enviados por Vereado-
res e Prefeitos preocupados com a situação. No final, 
a culpa será desta Casa por não ter decidido a refor-
ma política nem, ao menos, a reforma eleitoral. E esta 
Casa só vai votar a reforma política quando conseguir 
estabelecer um prazo de 5 ou 10 anos à frente para a 
validade dessa reforma. Assim, enquanto interesses 
partidários, regionais e pessoais estiverem valendo para 
as próximas eleições, esta Casa não deverá aprovar 
nenhuma reforma.

Queremos aqui citar outras questões com as quais 
muitos companheiros não se preocupam. Nesta Casa, 
no espaço do cafezinho, ou mesmo na retaguarda do 
plenário, não vemos ninguém falar sobre eleições mu-
nicipais. No entanto, estamos todos preocupados, mas 
nem sabemos o desfecho de tudo isso. 

Daí a maioria dos políticos deve esperar até o 
final do prazo para se desfiliar e filiar, enfim, para sa-
ber qual caminho seguir. Vai haver coligação ou não? 
Vamos nos concentrar num só partido? O mandato é 
do partido ou do candidato? 

Essas indefinições preocupam a todos. A res-
ponsabilidade maior pela crise política é da nossa 
própria Casa.

Cobramos várias vezes a reforma política ou a 
reforma eleitoral para não ter de enfrentar uma crise 

política e, quem sabe, mais uma crise jurídica que ha-
veremos de enfrentar lá na frente.

Muito obrigado, companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado João Carlos Bacelar, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PR.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar 
da minha enorme satisfação com o sucesso da 1ª Se-
mana Nacional do Turismo no Congresso Nacional, 
que se iniciou no dia 24 e se encerra amanhã, 28 de 
setembro. E este ano o tema é O turismo abre portas 
para as mulheres.

A exposição que acontece no corredor de aces-
so ao plenário demonstra bem a participação feminina 
nessa atividade econômica fundamental para o País. 

Esse encontro conta com a presença da Sra. 
Ministra Marta Suplicy, que tão bem tem conduzido o 
Ministério do Turismo.

Na última terça-feira, participei de reunião da ban-
cada da Bahia para discutir os investimentos naquele 
Estado, o pólo de crescimento que se tornou hoje, com 
belíssimos complexos. Hoje a Bahia é considerada a 
Cancún brasileira. E o litoral norte recebeu mais de 
1,5 bilhão de dólares.

Aproveitamos a semana do turismo e a presença 
da Sra. Ministra Marta Suplicy para sugerir o aumento 
do número de vôos para a Bahia. Seria interessante 
não só a redistribuição da malha aeroviária como a 
atração de vôos charter para o Estado.

Um dos destaques do evento é a exposição Qua-
renta Anos da Mulher no Turismo Nacional, organizada 
pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 
– ABRAJET, pelo Jornal do Turismo e pelo SESC. E a 
satisfação é ainda maior por ser hoje a ABRAJET presi-
dida pelo grande jornalista Cláudio Magnavita, um dos 
maiores conhecedores do turismo brasileiro, a quem 
dou os parabéns por esse trabalho excepcional.

Sr. Presidente, também destaco a importância 
do Jornal do Turismo nessa exposição. Um veículo 
de comunicação de grande credibilidade, exemplo de 
mídia amiga do Congresso Nacional, que se destaca 
exatamente neste momento conturbado nas relações 
da imprensa, em geral com o Parlamento. O Jornal do 
Turismo tem estado em plena harmonia com a nossa 
Comissão de Turismo e o próprio Congresso. 

O jornal foi fundado pelo baiano Araújo Castro 
e é hoje dirigido, com competência e seriedade, pelo 
jornalista Cláudio Magnavita. A sede fica no Rio de 
Janeiro, com importantes escritórios em Brasília, São 
Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. É o único que faz 
uma cobertura multirregional a partir dos maiores mer-
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cados emissivos, influenciando diretamente Estados 
que têm no turismo receptivo a base econômica, caso 
do nosso Estado, a Bahia. 

Deixo aqui os meus mais sinceros cumprimen-
tos ao Cláudio Magnavita, ao Jornal do Turismo, à 
ABRAJET, à CNC, ao SESC e ao SENAC pelo ex-
celente trabalho e pela vanguarda em destacar esse 
importante segmento econômico, que é o mercado 
turístico brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Felipe Maia, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, pegando o gancho do Deputado que me 
antecedeu, o nobre João Carlos Bacelar, do PR da 
Bahia, que falou sobre a 1ª Semana Nacional do Tu-
rismo, lembro ao Plenário da Câmara que hoje, , 27 de 
setembro, comemoramos o Dia Mundial do Turismo. 

Em assim sendo, quero cumprimentar taxistas, 
garçons, buggueiros, recepcionistas, agentes de via-
gem, proprietários de bares e restaurantes, enfim, 
todos os profissionais envolvidos na atividade turísti-
ca e que fazem com que os visitantes, bem tratados, 
voltem ao Rio Grande do Norte e o País, para gerar 
divisas e emprego. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto à 
tribuna desta Casa para tratar de assunto que não só 
aqui, mas também nos palanques, nas reuniões e nos 
jornais do meu Rio Grande do Norte tem merecido, nos 
últimos meses, a minha atenção, a minha preocupação 
e, principalmente, a minha palavra.

Quero falar do futuro aeroporto de São Gonçalo 
do Amarante, prometido há mais de 10 anos pelo Go-
verno Federal, e também do Aeroporto Internacional 
Augusto Severo , a porta de entrada do meu Estado.

Confesso aos senhores, admito publicamente às 
senhoras que estou confuso diante das notícias que 
me chegam sobre as obras de construção do aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante.

Estou confuso, Sr. Presidente, porque as informa-
ções não batem, as notícias não casam, o que se diz 
não se faz e o que se faz não se diz nem se conta.

Agora, por exemplo, no início desta semana, o 
Gerente de Empreendimentos da INFRAERO, o Sr. 
Paulo Bertone, em visita ao meu Estado, disse que a 
construção das pistas do aeroporto estará pronta em 
2009, anunciou para 2011 o início das operações do 
novo terminal e garantiu que nos próximos 2 anos o 
Governo irá gastar 100 milhões de reais do chamado 
PAC – o Plano de Aceleração de Crescimento, para 
custear os serviços previstos.

Estaria tudo bem, Sr. Presidente, se eu não sou-
besse e se o Rio Grande do Norte inteiro não tivesse 
conhecimento de que o investimento previsto para o 
aeroporto de São Gonçalo do Amarante é de 500 mi-
lhões de reais.

Estaria tudo bem, colegas Parlamentares, se o 
PAC anunciado pelo Governo não tivesse destinado 
para todos os aeroportos do Nordeste nos próximos 3 
anos a exata quantia de 151 milhões de reais.

Mas os números não batem, as previsões estão 
fora da realidade, as informações se desencontram 
cada vez que o assunto bem à baila, que o problema 
vem à tona.

Daí a minha preocupação, daí a confusão que se 
criou na minha cabeça e, acredito, na cabeça de todo 
norte-rio-grandense que há mais 10 anos está espe-
rando pelo aeroporto de São Gonçalo do Amarante.

Por que esse aeroporto, Sr. Presidente, é de 
importância vital não só para o Rio Grande do Norte, 
mas também para o Nordeste brasileiro.

Previsto para ser o maior aeroporto intermodal 
da América Latina, com capacidade inicial para trans-
portar a cada ano 1 milhão e 500 mil toneladas de 
cargas e 5 milhões de passageiros, o aeroporto de 
São Gonçalo deve transformar-se na principal porta 
de entrada da nossa região, e, se for preciso, com o 
passar do tempo e o desenrolar das necessidades, 
poderá receber 25 milhões de toneladas de carga e 
40 milhões de passageiros.

Por isso cobro – e quero – explicações mais 
precisas, notícias mais seguras, informações que nos 
dêem a segurança de que as obras do aeroporto de 
São Gonçalo do Amarante não serão paralisadas, muito 
menos adiadas, por falta de recursos, de orçamento, 
de investimentos.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, e se confirma-
do que só em 2011, portanto daqui a 4 anos, o aero-
porto de São Gonçalo do Amarante será inaugurado 
e entrará em funcionamento, eu gostaria de fazer um 
apelo, de registrar uma reivindicação que não posso 
deixar para depois.

Hoje, um dos principais destinos turísticos do 
Brasil e do mundo, especialmente da Europa, o Rio 
Grande do Norte, e particularmente a sua Capital, 
Natal, está recebendo a cada ano cerca de 1 milhão 
e 500 mil visitantes.

Acontece, no entanto, que o nosso aeroporto, 
o Aeroporto Internacional Augusto Severo, só tem 
capacidade para receber anualmente 1 milhão e 200 
mil passageiros.

O resultado, claro e óbvio, tem sido caótico.
Neste último final de semana, quando estive no 

Rio Grande do Norte, pude ver de perto a confusão 
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que se criou permanentemente no Aeroporto Augusto 
Severo com o acúmulo de vôos, o excesso de passa-
geiros que ali chegam. Filas enormes, saguão lotado, 
esperas intermináveis.

Há que se tomar uma providência urgente, uma 
medida emergencial que permita ao meu Estado, e 
particularmente à cidade de Natal, continuar receben-
do os visitantes, os brasileiros ou os estrangeiros que 
ali chegam aos milhares e estão transformando o Rio 
Grande do Norte numa potência turística de respeito 
e de futuro.

Enquanto o novo aeroporto não abre as portas, 
e provavelmente ele só abrirá as portas em 2011, é 
preciso que o atual, o Aeroporto Internacional Augus-
to Severo, seja ampliado, melhorado, reformado. Caso 
contrário, corremos o risco de perder a preferência dos 
estrangeiros, de não ter mais a simpatia dos brasilei-
ros e, conseqüentemente, de deixar de ser a Capital 
nordestina que mais cresce e mais se desenvolve no 
turismo nacional.

E isso, Sr. Presidente, é inadmissível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Vicentinho, pelo PT. S.Exa. 
disporá de até 4 minutos.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado Cleber Ver-
de, é um prazer usar da palavra nesta sessão presi-
dida por V.Exa. 

Sr. Presidente, desejo registrar a presença nesta 
Casa de uma delegação muito especial, constituída de 
portadoras de deficiência que lutam pelo reconheci-
mento dos direitos dessa comunidade. 

Está aqui companheiro Flávio Henrique de Sou-
za, que participa de evento promovido pelo CONA-
DE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, representando a CUT. Metalúrgico do 
ABC, trabalhador da Kostal Eletromecânica Ltda., ele 
é portador de deficiência visual, mas vê mais do que 
muita gente. 

Saúdo o companheiro Edvaldo Souza Santos, 
a quem chamamos carinhosamente de Perninha, tra-
balhador da Industrial Arteb e membro do Conselho 
Sindical de Empresa – CSE, em São Bernardo. Ele é 
coordenador dos metalúrgicos do ABC na luta contra 
a discriminação ao deficiente. 

Cumprimento também o Sr. Gérson Luiz dos 
Santos, Diretor do Sindicato dos Químicos do ABC, 
que acompanha a delegação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas pes-
soas trouxeram um Manifesto ao Congresso Nacional 
brasileiro sobre os direitos dos trabalhadores deficien-
tes, o qual será entregue em todos os gabinetes.

O documento tem o seguinte teor:

“Nós, cidadãs e cidadãos, brasileiras e 
brasileiros, líderes, militantes e defensores 
dos direitos humanos, conclamamos o Con-
gresso Nacional para imediata apreciação e 
aprovação, na forma de emenda constitucio-
nal, da Convenção Internacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu protocolo 
facultativo.

Esta convenção, em 13 de dezembro de 
2006, em sessão solene da ONU, teve aprova-
do seu texto final, sendo firmado pelo Brasil e 
por mais 85 nações, em março deste ano.

Para que a Convenção Internacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência passe a 
vigorar internacionalmente, é preciso que seja 
submetida ao processo interno de ratificação, 
devendo ser aprovada pelo Congresso Nacio-
nal, sancionada pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e depois depositada junto à Se-
cretaria Geral das Nações Unidas. Somente 
quando pelo menos 20 países tiverem efetua-
do o depósito legal junto à ONU a convenção 
entrará em vigor.

Ao Brasil cabe demarcar sua posição de 
liderança e de vanguarda nesse processo de 
ratificação da convenção, não somente porque 
quase a metade da população com deficiência 
da América Latina vive aqui, mas também por-
que somos reconhecidos internacionalmente 
como um dos países que tem a legislação mais 
avançada nesse área.

É preciso aprovar a Convenção Interna-
cional dos direitos das Pessoas com Deficiên-
cia no Congresso Nacional para que possam 
vigorar os princípios:

• da dignidade inerente à pessoa hu-
mana;

• da autonomia individual, incluindo a li-
berdade de fazer suas próprias escolhas e a 
independência das pessoas;

• da não-discriminação;
• da participação plena e efetiva na so-

ciedade:
• do respeito pela diferença e aceitação 

da deficiência como parte da diversidade e da 
condição humana;

• da acessibilidade; 
• da igualdade entre o homem e a mu-

lher, e
• do respeito pelas capacidades em de-

senvolvimento de crianças com deficiência.
Para assegurar:
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• o cumprimento das obrigações e res-
ponsabilidades dos governos em âmbito fe-
deral, estadual e municipal.

Para promover:
a plena realização de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais das pes-
soas com deficiência, sem qualquer tipo de 
discriminação em razão de deficiência.

Para que: 
• a União, os Estados e Municípios ado-

tem todas as medidas necessárias, inclusive 
medidas legislativas, para modificar ou revo-
gar leis, regulamentar, costumes e práticas 
vigentes que constituam discriminação contra 
pessoas com deficiência;

• seja considerada especificamente, em 
todas as políticas e em todos os programas de 
governo, a proteção e a promoção dos direitos 
humanos das pessoas com deficiência;

• durante a elaboração e a implementação 
de legislação e de políticas para tornar efeti-
va esta Convenção e em outros processos de 
tomada de decisão relativos às pessoas com 
deficiências, as suas organizações represen-
tativas sejam efetivamente consultadas e par-
ticipem desses processos.

Senhoras e senhores parlamentares, 
queremos crer que esta reivindicação da Con-
venção Internacional dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência e do seu Protocolo Facultativo, 
com força de norma constitucional, encontrará 
todo o apoio da esmagadora maioria das par-
lamentares brasileiros, tendo em vista tratar-se 
de causa humanitária da maior relevância, cuja 
aplicação poderá beneficiar diretamente cerca 
de 27 milhões de cidadãos com deficiência e 
cerca de 100 milhões de familiares em todo o 
Brasil que aguardam ansiosamente por dias 
mais dignos e socialmente mais justos”.

Sr. Presidente, enalteço a presença desses tra-
balhadores entre nós. Quando   dirigentes sindicais, 
que normalmente lutam em defesa do salário, luta de 
natureza imediatista, começam também a lutar con-
tra qualquer tipo de discriminação e ao introduzir a 
questão da deficiência física em sua pauta de reivin-
dicações isso mostra o sindicalismo verdadeiramente 
cidadão, o sindicalismo que não vê o trabalhador ape-
nas como um ser produtivo – é assim que o patrão vê 
–, mas como alguém que tem o direito a ser tratado 
com dignidade, que tem direito ao lazer, à moradia, a 
oportunidades iguais.

Quero parabenizar a Central Única dos Trabalha-
dores, porque ontem a Comissão do Trabalho desta 

Casa aprovou o reconhecimento das centrais sindi-
cais, que, cada vez mais, cumprem importante papel 
na defesa da classe trabalhadora, mas também em 
defesa da vida e, por que não dizer?, da vida vivida 
plenamente. 

Por isso, Flávio, Perninha e Gerson, obrigado 
por terem visto mostrar o compromisso do sindicalis-
mo brasileiro. 

Muito obrigado.
O SR. EDIO LOPES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Edio Lopes.
O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, trago a esta Casa minha preocupação 
quanto ao destino de Roraima, a mais nova Unidade 
da Federação. Fruto de uma política equivocada des-
te e de Governos anteriores, de Estado com amplas 
e extraordinárias perspectivas de desenvolvimento, 
Roraima foi transformada em uma unidade sem es-
peranças e sem horizontes.

Há 10 anos, Roraima abastecia grande parte do 
mercado da Amazônia Legal de carne bovina; hoje, 
importa carne dos Estados de Rondônia e de Mato 
Grosso, porque quase 8 milhões de hectares de cam-
pos naturais onde se situavam fazendas de criação de 
gado, muitas delas com mais de 150 anos de existên-
cia, foram convertidos, da noite para o dia, em imensas 
reservas indígenas. 

No que diz respeito à produção de grãos, espe-
cialmente de arroz, pioneiros oriundos do Rio Grande 
do Sul implantaram, com sementes especialmente 
desenvolvidas pela EMBRAPA, implantaram um pólo 
produtor de arroz no Estado de Roraima com produ-
tividade e qualidade superiores, creiam, Sras. e Srs. 
Deputados, às do próprio Estado gaúcho, tradicional 
produtor desse grão. Atualmente, porém, esse setor 
praticamente agoniza, haja vista que a demarcação 
de áreas indígenas também expulsou, sem a devida 
indenização e sem o devido reassentamento, os agri-
cultores que ali viviam e produziam o sustento das 
respectivas famílias e do nosso Estado.

Repito, Sras. e Srs. Deputados: trago à Câma-
ra dos Deputados a minha preocupação, que, aliás, 
deveria ser prioridade desta Casa: rediscutir o pacto 
federativo, uma vez que de nosso País de federação 
tem apenas o nome.

Nos Estados mais novos, como é o caso de Ro-
raima, que ainda não consolidaram o seu sistema eco-
nômico, temos enormes dificuldades para legislar, haja 
vista que as Assembléias Legislativas de todo o País 
transformaram-se em meras copiadoras da Constitui-
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ção e das leis que saem desta Casa, sem nenhuma 
autonomia, sem nenhuma flexibilidade quanto à adoção 
de legislações consentâneas com suas peculiaridades 
e necessidades. 

Sr. Presidente, esse pacto federativo arcaico, 
antiquado e ultrapassado precisa ser urgentemente 
discutido por esta Casa.

Muito obrigado.
O SR.  PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Exa. dis-
põe de 8 minutos.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, cumprimento os ilustres pares, ao 
tempo em que convido a população de Rondônia para 
o Festival de Praia de Fortaleza do Abunã, que terá 
início no sábado. É uma região bonita, tradicional de 
Porto Velho, um dos primeiros entrepostos de embar-
que de borracha no início da década de 20 do século 
passado. Essa comunidade cresceu, depois decaiu e 
agora ressurge, com o fim do ciclo da borracha, com 
finalidade turística. É uma comunidade de pescadores 
e ex-seringueiros que deu nova dinâmica ao distrito de 
Fortaleza do Abunã, que promove, a cada ano, um bo-
nito festival de praia às margens do Rio Abunã.

Sr. Presidente, quero comentar 2 fatos importantes 
ocorridos nesta semana. Primeiro, a participação do 
Presidente Lula na 62ª Assembléia da ONU, na qual 
S.Exa. apresentou o tema das mudanças climáticas. 
S.Exa. fez isso numa perspectiva muito mais universa-
lista, defendendo os interesses dos países emergen-
tes que não podem, evidentemente, ter limitações à 
sua necessidade de estimular o seu desenvolvimen-
to, mas o fez também com a responsabilidade de que 
esse desenvolvimento não pode ser a todo e qualquer 
custo, similar ao ocorrido nos países centrais, que se 
desenvolveram à custa da destruição das suas princi-
pais matérias-primas, das suas reservas naturais, da 
sua biodiversidade.

Queremos melhorar a qualidade de vida da po-
pulação dos países emergentes da América Latina 
e, especialmente, da América do Sul, mas temos de 
fazê-lo com paradigma diferente. O Brasil não pode 
renunciar ao seu direito de se desenvolver, mas tam-
bém não pode renunciar ao seu direito de preservar o 
meio ambiente, principalmente por ser um país com 
tanta diversidade.

Sr. Presidente, venho da região amazônica. A 
bancada da Amazônia realizará, em meados de no-
vembro, um simpósio para enfrentar temas canden-
tes. Queremos que as obras estruturantes ocorram na 
Amazônia, que as hidrelétricas que vão gerar energia 

aproveitando os recursos hídricos da Amazônia sejam 
construídas, mas queremos fazê-lo respeitando a bio-
diversidade, o direito de as populações tradicionais, em 
especial os quilombolas, os índios, os pescadores e 
os seringueiros, terem mantidas suas tradições, seu 
direito de viver de maneira diferenciada. Ao mesmo 
tempo, as populações dos centros urbanos, das cida-
des, das Capitais da região amazônica devem ter a 
infra-estrutura necessária para se desenvolver, gerar 
renda e emprego, e a população camponesa deve ter 
acesso a terra para produzir de acordo com suas ne-
cessidades, mas dentro do novo modelo. Nesse ponto 
surge o papel relevante do Brasil que o Presidente Lula 
apresentou nessa conferência da ONU.

Queremos que a Amazônia tenha um zoneamento 
agroecológico. Somos favoráveis ao biodiesel, ao eta-
nol, porque temos de expandir a capacidade do País 
de produzir combustíveis renováveis, mas devemos 
respeitar as diversidades ambientais da floresta ama-
zônica. Para tanto, faz-se necessário o zoneamento 
agroecológico.

Venho de um Estado que foi o primeiro do País a 
fazer o zoneamento. Embora não tenha cumprido a Lei 
de Zoneamento, executou-o de acordo com o modelo 
correto: foram definidas áreas para a pecuária, para a 
agricultura e, principalmente, áreas para as unidades 
de conservação.

Se pudermos fazer – essa é a posição do Pre-
sidente Lula – o zoneamento agroecológico do Brasil 
para definir as áreas que poderão ser destinadas ao 
plantio da cana, para a produção de biocombustível 
ou qualquer outro energético de origem vegetal, que 
o façamos, ao tempo também em que repensamos o 
modelo de ocupação territorial. Não é aceitável trans-
formarmos a Amazônia num grande pasto, pois é re-
servada à Amazônia a utilização da floresta. Este é o 
ponto fundamental: floresta não é sinônimo de atraso. 
Floresta não pode ser sinônimo de baixo desenvol-
vimento. Riquezas da floresta podem ser utilizadas 
de maneira sustentável, seja a madeira, seja a seiva, 
como fazem os seringueiros. A história amazônica é a 
história do extrativismo. Da mesma forma, há diversas 
outras riquezas ainda não descobertas que precisam 
ser conhecidas.

Esse pensar amazônico que o Brasil tem de in-
corporar é o desafio que temos como nação líder da 
América do Sul. O nosso Presidente pode ser o líder 
de uma agenda que permite aos países emergentes 
se desenvolver, distribuir renda, diminuindo a diferença 
brutal que existe entre nós e os países ricos, para que o 
planeta seja mais harmônico e as relações entre o Nor-
te e o Sul sejam de equilíbrio e não de subordinação.



50698 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Essa posição do Presidente Lula na conferência 
da ONU é sintomática para nós. Temos potencialidade, 
sabemos utilizar corretamente os nossos recursos na-
turais, temos instrumentos de Estado em condições de 
superar o paradigma tradicional, que fortaleceu histori-
camente o setor dominante no País. Podemos superar 
o entrave político. Esse setor entende que floresta boa 
é aquela deitada, serrada, e, em troca da floresta, põe-
se capim para pasto, a fim de que sejam produzidos 
carboidratos e proteínas apenas para poucos.

Devemos ter outra visão de país, de desenvol-
vimento, que sirva a todos, em especial à população 
tradicional da região amazônica, responsável até hoje 
pela preservação ambiental.

Se visitarmos reservas indígenas ou extrativis-
tas, verificaremos que lá as florestas são preservadas. 
Temos agora de utilizar essa concepção, essa visão 
de relação entre o ser humano e o ambiente, dando-
lhe um teor científico. As academias têm de produzir 
conhecimento que permita às populações amazôni-
cas utilizarem corretamente os recursos naturais sem 
causar destruição. 

O País deve produzir biocombustíveis de manei-
ra intensiva, ao mesmo tempo em que deve proteger 
pessoas que, muitas vezes, são levadas a trabalhar em 
condições precárias e degradantes. Cito como exem-
plo o caso da Fazenda Pagrisa, onde se descobriu que 
116 trabalhadores realizavam tarefas em condições 
análogas às de escravo.

O nosso desenvolvimento não se pode dar como 
no passado. A produção de biodiesel, de biocombus-
tível não pode ser feita em cima da exploração inten-
siva da mão-de-obra, mas associando-se o trabalho 
com a visão de proteção e equilíbrio ambiental e a ne-
cessidade de gerar renda e trabalho para milhões de 
pessoas. Para tanto, temos conhecimento, produção 
científica adequada e vontade política de fazer essa 
conciliação.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um imenso 
prazer usar da palavra sob a presidência de V.Exa., um 
grande amigo e companheiro.

Fiquei preocupado por termos, ontem, aprovado 
a CPMF, mas o fizemos por acreditar que esse tribu-
to ainda não pode ser extinto. Quem não quer reduzir 
impostos? Quem não tem interesse em extinguir a 
CPMF? Todos certamente, mas não podemos ser ir-
responsáveis com o País.

A imprensa diariamente nos cobra fidelidade 
partidária. Eu entrei na vida política pelo PDT, partido 
que fechou questão a favor da CPMF. Tenho em mão 
nota oficial do Presidente Carlos Lupi, na qual ele diz 
que, no entendimento da Direção Nacional do PDT, o 
Governo não pode abrir mão da arrecadação da CPMF 
e que, em conseqüência, o PDT, reunidos o Diretório 
e os Líderes da bancada do partido no Senado e na 
Câmara, fecha questão a favor à CPMF. 

Cobra-se fidelidade partidária dos Deputado; os 
Deputados seguem a diretiva do partido, e aí vem a 
crítica! 

Sr. Presidente, o PDT é um partido ideológico. Um 
dos nossos colegas, por quem, aliás, tenho grande ad-
miração, votou contra a CPMF, e aqui está documento 
em que o Presidente do partido determina a abertura 
processo disciplinar contra ele – processo que pode 
chegar até à sua expulsão do partido – por ter deso-
bedecido à determinação partidária. E não existe meia 
fidelidade: ou se é ou se não é fiel. 

Também tenho eu meu poder documento do 
Deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, 
em que ele se mostra totalmente contra a CPMF. Ele era 
um crítico da prorrogação, mas votou favoravelmente 
à CPMF por causa da fidelidade partidária. 

Então, eu segui a determinação do meu partido, 
que integra o Governo no comando do Ministério do 
Trabalho. Há 4 meses as nomeações pleiteadas pelo 
partido para mais de 12 Delegacias Regionais do Tra-
balho estão acontecendo. A bancada do Espírito Santo 
– eis o documento assinado pelo Senador Gerson Ca-
mata, Coordenador da bancada capixaba, e por todos 
os Deputados Federais, inclusive pelo Deputado Neuci-
mar Fraga, aqui presente – encaminhou a indicação do 
colega Enésio Paiva Soares para assumir a Delegacia 
Regional do Trabalho no dia 11 de julho de 2007. Se a 
nomeação saiu próxima da votação da CPMF, eu não 
tenho culpa disso. Eu não aceitei nem aceito trocar o 
meu voto por qualquer cargo. Não é esse o meu pa-
pel. Agora, eu aceito, sim, ser fiel ao meu partido. Eu 
aceito votar de acordo com o meu partido. 

Por outro lado, Sr. Presidente, edição de hoje 
jornal A Tribuna mostra claramente que quem criou o 
IPMF foi o então Presidente Itamar Franco, com a alí-
quota de 0,25%. O PSDB assumiu o Governo e alterou 
o valor da alíquota para 0,20%, até 2000. Depois, os 
governantes ficaram gulosos e a elevaram para 0,38%. 
Como agora podem vir com a demagogia barata de 
dizer que é preciso acabar com a CPMF? Eles foram 
os pais da criança! Por que não pensaram nisso an-
tes? Antes era importante; agora, não. 

E os 0,20% que vão para a saúde? E os 0,10% 
que vão para a seguridade social? E o 0,08% que 
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vão para o Fome Zero? Como fica tudo isso, Sr. Pre-
sidente? 

Vamos parar com demagogia e vamos pensar no 
Brasil, que é mais importante do que nós.

O SR. PRACIANO – Peço a palavra pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra ao Deputado Praciano, por até 3 minutos.

O SR. PRACIANO (PT – AM. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, embora de forma tardia, quero me 
posicionar um pouco a respeito da CPMF, até para 
dar uma satisfação ao meu Estado e à base que me 
sustenta politicamente. 

Sou do PT e informo que também não tenho ne-
nhum cargo no partido. Não busco, nem me interessam 
cargos no PT. Fui Vereador por 4 mandatos em manda-
tos, onde igualmente nunca tive cargos na Prefeitura. 
Este é meu primeiro mandato de Deputado Federal, e 
espero não trabalhar politicamente com cargos.

Qualquer atividade produtiva tem 3 caminhos: o 
salário, e a história deste País é de salário baixo; o lucro, 
e a história deste País é de lucro alto; e o imposto.

Tenho uma utopia socialista. Sonho ainda, e onde 
há uma brecha, um pequeno espaço que seja para 
colocar algo correspondente à minha utopia, eu apro-
veito. 

Meu voto em relação à PEC da CPMF corres-
pondeu à minha utopia socialista. Por quê? No PIB 
industrial brasileiro – V.Exas. sabem disso, Srs. Depu-
tados –, a participação da mão-de-obra é 15%. Ou 
seja, de R$100,00 que o País produz, R$15,00 são 
de mão-de-obra. Na União Européia, de R$100 reais 
produzidos, R$30,00 são de mão-de-obra. Daí a inco-
erência, o tamanho da mais-valia na produção indus-
trial brasileira.

O produto que chega ao consumidor brasileiro 
tem seu valor 30% acima do custo industrial. O que 
alguém produz por R$100,00 chega ao consumidor 
com o valor de R$132,00. Na União Européia, chega 
ao por R$115,00.

No nosso País, a participação da mão-de-obra é 
mínima, e o plus, acima do custo industrial, é muito alto. 
A CPMF não é um elemento impactante na vida econô-
mica do País. Sou favorável à CPMF, e votei tranqüila-
mente a favor da sua manutenção, porque me lembrei 
do Bolsa Família, da Previdência e da pobreza. 

Essa é minha posição a respeito da CPMF.
Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, vários Parlamentares mani-
festaram-se hoje a respeito de turismo. Aliás, ontem 
foi realizado o encontro O turismo abre as portas às 
mulheres, que contou com a presença da Ministra 
Marta Suplicy, que pretende gerar 1 milhão e 700 mil 
empregos até 2010, meta muito interessante. 

O Governador de Santa Catarina, Luiz Henrique 
da Silveira, quando foi Prefeito de Joinville, a maior 
cidade do Estado, construiu ali um centro de even-
tos, onde hoje acontece o maior festival de danças do 
mundo. Inclusive, S.Exa. celebrou um convênio com o 
Balé Bolshoi – bailarinos russos já se apresentaram 
na cidade. No mês que vem, o Governador Luiz Hen-
rique irá ao Japão, a fim de convidar um balé japonês 
para participar de evento a ser realizado em julho do 
ano que vem.

Em Santa Catarina, o Estado está fazendo sua 
parte. Por exemplo, lei estadual destina 5% do fundo 
social arrecadado das empresas aos centros de even-
tos. Com isso, os centros de eventos realizam encontros 
culturais em que grandes artistas se apresentam. 

Já foram construídos centros de eventos em Blu-
menau, Brusque e São José, na Grande Florianópo-
lis, e  está em fase final de construção o da cidade de 
Concórdia. Em Piratuba, município famoso por suas 
águas termais, o centro de eventos está praticamen-
te concluído. E agora, em visita fez a São Lourenço 
d’Oeste, cidade de 22 mil habitantes, o Governador Luiz 
Henrique assinou convênio para a construção de um 
centro de eventos no valor de 7 milhões de reais. 

Em todo as regiões Estado a Secretaria de De-
senvolvimento Regional está construindo centros de 
evento para a promoção do turismo, e destaco em es-
pecial a construção do Teatro de Joaçaba. 

Aproveito o tempo que me resta, Sr. Presidente, 
para falar da audiência de que participei hoje de ma-
nhã, no Senado Federal, com o Senador Paulo Paim, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, sobre os anistiados. Assim como políticos 
foram anistiados e voltaram para o Brasil, muitas ou-
tras pessoas merecem receber anistia e voltar para 
seu emprego.

Ontem, também participei de audiência pública 
com os gestores do PAC. É muito importante agilizar-
mos as obras de infra-estrutura incluídas no PAC, pois 
as necessidades são muito grande em várias áreas. 

Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem a pa-

lavra o Sr. Deputado Ernandes Amorim.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, em 26 de setembro de 1995, 
portanto há 12 anos, proferi da tribuna do Senado da 
Republica discurso em que abordava a Lei n°. 7.805, 
de 18 de Julho de 1989, que alterou o Decreto-Lei nº. 
227, de 28 de fevereiro de 1967, que criava o regime 
de permissão de lavra garimpeira e extinguia o regime 
de matricula, o qual solicito seja transcrito nos Anais 
como parte integrante deste pronunciamento.

Naquela oportunidade, eu previ que, sem a regu-
lamentação da lei e do art. 174 da Constituição Fede-
ral, jogaríamos na clandestinidade em torno de 400 mil 
trabalhadores brasileiros. E, para minha tristeza, essa 
previsão se consumou, visto que até hoje nada foi feito 
pelo DNPM nem pelo Congresso Nacional: todas as 
proposições foram arquivadas.

Lembro-me de ter recebido apoio do eminente 
Senador Gerson Camata, que me alertou, na opor-
tunidade, para o poderoso lobby das empresas de 
mineração, às quais não interessava a legalização da 
garimpagem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
chamar a atenção dos trabalhadores brasileiros da 
garimpagem, cujo número hoje se aproxima de 600 
mil, dos meus colegas da Comissão de Minas e Ener-
gia e, em especial do ilustre Deputado Arnaldo Jar-
dim, a quem coube a relatoria do PL nº 7.505/2006, 
que institui o Estatuto do Garimpeiro, para o fato de 
que esse “estatuto”, a meu juízo, nada tem a ver com 
o Garimpeiro, pois trata exclusivamente da atividade 
comercial da garimpagem.

Pergunto: onde está o homem nesse projeto de 
lei? Ele é simplesmente ignorado. O seu art. 11 diz que 
“fica assegurado o registro de garimpagem nas cartei-
ras expedidas pelas cooperativas de garimpeiros”, o 
que não significa absolutamente nada em termos de 
direitos e segurança do trabalhador.

Digníssimo colega Arnaldo Jardim, o que o garim-
peiro precisa é de amparo previdenciário, de garantia 
de que terá uma aposentadoria e que, e na sua falta, 
a esposa e filhos terão o mínimo para sobreviver.

Coloco-me a disposição do ilustre Deputado Ar-
naldo Jardim para, juntos com nossas respectivas as-
sessorias, oferecermos à Nação brasileira um Estatuto 
que atenda aos anseios dos verdadeiros garimpeiros, 
filhos desta terra que estão abandonados e trabalhan-
do na clandestinidade.

Como Senador da Republica, fui Relator da Co-
missão Especial criada para apurar In loco a situação 
dos garimpeiros em Serra Pelada e buscar a solução 
para o conflito existente na região.

Em 11 de dezembro de 1996, entreguei o meu 
parecer, que foi encaminhado à Presidência da Repu-
blica – e eu requeiro, Sr. Presidente, que ele também 
faça parte deste pronunciamento. E, ainda para conhe-
cimento desta Casa, faço referência ao Relatório da 
CPI da Mineração, de que também fui membro, no qual 
é abordada a questão do abandono aos trabalhadores 
do garimpo em todo o território nacional.

Volto reiterar: a minha preocupação central é o 
homem, que está trabalhando na informalidade, e as 
famílias desamparadas.

Conheço bem a problemática dos garimpos e 
dos garimpeiros, pois sou um deles, por ter vivido e 
trabalhado lá e até hoje conviver com os verdadeiros 
garimpeiros.

Tenho encontrado pelos corredores da Casa pseu-
dogarimpeiros a serviço de empresários da mineração 
que me conhecem e sabem da minha luta em defesa 
dos garimpeiros. No entanto, inexplicavelmente, eles 
jamais me procuraram ou sequer passaram pelo meu 
gabinete. Esse simples fato chama a atenção; alguma 
coisa está errada nesse processo, pois em minha vida 
parlamentar tenho dedicado todas as minhas ações na 
intransigente defesa dos garimpeiros e dos garimpos. 
O que estará acontecendo? Esses que circulam pelos 
corredores da Casa, não representam toda a catego-
ria. Os garimpeiros de Minas Gerais, Goiás, Amapá e 
Rondônia, tenho certeza que eles não defendem.

Já estou preparando um substitutivo ao PL nº 
7.505/2006, pois ele não atende aos anseios da clas-
se. Os verdadeiros garimpeiros não aceitam esse PL; 
ele é ruim, é um Frankestein, que nos assusta e nos 
causa perplexidade, pela insensibilidade e descaso 
em relação ao trabalhador.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PARECER A QUE SE REFERE O ORA-
DOR: 

ANEXOS

SR. ERNANDES AMORIM ( – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) –Sr. Presidente, Sras e Srs. Se-
nadores, ainda no primeiro semestre, apresentei um 
projeto de lei que explicita condição suspensiva ao art. 
21 da Lei n° 7.805, de 1989.

Esta condição suspensiva está expressa no pa-
rágrafo segundo do seu artigo 14. Mas centenas de 
cidadãos respondem a processos criminais por causa 
da aplicação errônea desta lei. Porque as autoridades 
administrativas não entendem a condição suspensiva, 
não interpretam a lei de forma correta.

Em meu Estado, e em todo o Norte do Brasil, 
centenas de garimpeiros respondem a processos cri-
minais por causa da aplicação errônea desta lei.
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O art. 21 criminaliza a atividade de extração mi-
neral sem o ato declaratório de outorga, que compete 
ao Departamento Nacional da Produção Mineral pro-
ceder. Seja a Portaria de Concessão de Lavra, para 
a lavra industrial, seja o Registro de Licença, para a 
lavra de materiais destinados à construção civil, seja 
a Portaria de Criação de Área de Garimpagem e de 
Permissão de Lavra Garimpeira, para a lavra de mi-
nerais garimpáveis.

O parágrafo segundo do art. 14 ordena ao De-
partamento Nacional da Produção Mineral regula-
mentar, na forma daquela lei, as áreas ocupadas pela 
garimpagem.

Isto porque esta mesma lei extinguiu o Regime de 
Matrícula, pelo qual era administrada a garimpagem, e 
instituiu nova forma para esta administração, o regime 
de Permissão de Lavra Garimpeira.

Então, o legislador, ciente do direito adquirido, 
determinou que as áreas ocupadas pela garimpagem 
fossem regulamentadas pelo DNPM, na nova forma de 
Permissão de Lavra Garimpeira, ao estabelecer consti-
tuir crime a extração mineral sem o título de outorga.

Desta forma, determinando ao Poder Público 
regulamentar as áreas ocupadas pela garimpagem, 
afastou destas áreas a aplicação do dispositivo que 
define crime a extração mineral sem a outorga, até a 
regulamentação. Isto porque a recomendação da re-
gulamentação opera como condição suspensiva para 
a exeqüibilidade da lei. Isto é um princípio de direito.

É certo que as leis, quando expressamente re-
comendam regulamentação, não são exeqüíveis an-
tes do ato regulamentador, esta recomendação é uma 
condição suspensiva.

Desta forma, o legislador assegurou o direito ad-
quirido aos garimpeiros, onde atuassem, consoante o 
art. 174 da Constituição Federal, que define prioridade 
às cooperativas de garimpeiros onde atuem. Porque 
manteve a condição de legalidade para o exercício 
desta prioridade.

Mas a aplicação desta condição suspensiva não 
tem sido feita de forma correta pela administração, e a 
aplicação do aspecto punitivo da lei, com a prisão de 
garimpeiros e o processo judicial, tem ficado a critério 
das autoridades administrativas.

Na realidade, o DNPM não tem regulamentado 
as áreas ocupadas pela garimpagem. Quando expede 
a outorga de Permissão de Lavra Garimpeira é para 
beneficiar grupos, e de forma irregular, como no Garim-
po de Nova Era, em Minas Gerais. O que foi verificado 
pela CPI da Mineração em curso neste Senado.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, sempre 
soube da importância da garimpagem no Norte do 

Brasil e da necessidade de uma legislação adequada 
a sua prática.

Agora, tenho a convicção desta importância em 
todo o País.

Na CPI da Mineração, verificamos a importância 
da garimpagem em Goiás, na Bahia, no Nordeste e 
em Minas Gerais.

Em Minas Gerais, um funcionário do DNPM nos 
informou que existem 100 mil garimpeiros, em mais 
de 5.000 garimpos em todo o Estado.

Toda esta gente trabalha praticamente na ilega-
lidade, desde 1989.

Constatamos que a produção mineral do Brasil 
caiu desde 1989 e que, na realidade, exceto estas 
grandes empresas, a Vale do Rio Doce e algumas ou-
tras, os responsáveis pela produção mineral brasileira 
são os garimpeiros.

Teófilo Otoni, em Minas Gerais, já foi o terceiro 
centro de lapidação do mundo. Depois da Lei nº 7.805, 
que, aliada à irresponsabilidade do DNPM, tem lança-
do os garimpos na clandestinidade, hoje perdeu este 
lugar. E boa parte de sua produção mineral tem sido 
contrabandeada para o Oriente, onde é beneficiada.

Garimpeiros são pequenos empreendedores re-
gionais, que se dedicam à lavra imediata, ou lavra a 
risco, na qual não se realiza anterior pesquisa geo-
lógica.

Os garimpeiros provocam a distribuição da riqueza 
e sua circulação onde atuam. Ao contrário das empresas 
concentradoras de renda, os garimpeiros propiciam a 
circulação de riqueza nas regiões onde ocorrem. Nor-
malmente, nas regiões de economia periférica.

Por isto, apresentamos o projeto de lei que tor-
na clara à administração a não aplicação do aspecto 
criminal da Lei nº 7.805 nas áreas em que o DNPM 
não tenha procedido à regulamentação que a mes-
ma lei lhe ordena. Para possibilitar a este importante 
segmento da economia sua introdução na economia 
formal. Retirar da marginalidade os 400 mil brasileiros 
garimpeiros que se dedicam à garimpagem.

Mas na Comissão de Serviços de Infra-estrutura o 
Projeto mereceu parecer contrário, porque se entendeu 
que entraria em conflito com outra lei, a Lei n° 8.176, 
de 1991. E que permitiria degradação ambiental.

Mas na Comissão de Infra-Estrutura o Projeto 
mereceu parecer contrário, porque se entendeu que 
entraria em conflito com outra lei, a Lei n° 8.176 de 
1991, que permitiria a degradação ambiental.

Argumentamos ao ilustre Relator, Senador Mauro 
Miranda, que, na realidade, a Lei n° 8.176 trata exclu-
sivamente de petróleo e gás natural, não alcançando 
as demais substâncias minerais.
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Em relação ao meio ambiente, existe uma legis-
lação própria que não é alterada pela modificação pro-
posta. Legislação Federal, Estadual e Municipal.

Sua Excelência, atendendo a nosso pleito, abriu à 
Comissão de Infra-Estrutura deliberar pelo encaminha-
mento da matéria à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, face a controvérsia levantada.

Na Comissão de Infra-Estrutura, no entanto, o 
parecer pelo encaminhamento à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania para o exame da contro-
vérsia foi vencido mediante argumentação dos Srs. 
Senadores Romero Jucá e Romeu Tuma. Argumen-
tou-se que a CPI da Míneração, que tem por Relator 
o Senador Romero Jucá, encaminharia a questão, que 
não deveria ser tratada de forma específica e isolada, 
mas no bojo de reformas gerais a serem propostas 
ao setor mineral.

Alguns Senadores, no entanto, Sr. Presidente, 
dentre eles os Líderes dos mais importantes Partidos 
aqui representados, entenderam que a matéria deveria 
ser decidida de imediato, fora das pressões exercidas 
sobre o Relator da CPI da Mineração pelos interesses 
das grandes mineradoras. Os Líderes, entretanto, ao 
contrário do Senador Romero Jucá, entenderam que 
a matéria deva ser apreciada porque envolve questão 
criminal, como o apenamento de garimpeiros, pela 
ineficácia, ou má vontade da Administração em regu-
lamentar as áreas ocupadas pela garimpagem.

Dessa forma, foi apresentado o recurso enca-
minhado por V. Exa, Sr. Presidente, que foi aprovado 
pelo Plenário.

Por requerimento nosso foi sobrestada a apre-
ciação da matéria, no mérito, até a manifestação da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nos-
sa preocupação maior é com a clareza desta Casa 
em matéria dessa importância que envolve aspecto 
criminal, aspecto penal, processos judiciais, conde-
nações, apreensão de bens e atinge um universo de 
400 mil pessoas que hoje se encontram ao arbítrio 
da administração para serem ou não enquadradas e 
processadas.

Entrementes, enquanto se aguarda o encaminha-
mento naquela Comissão, que já se resolve com a rela-
toria do Exm° Sr, Senador José de Abreu Bianco, veio 
ao conhecimento a tramitação de Projeto que reforma 
o Decreto Lei n° 227, Código de Mineração, também 
naquela Comissão de Infra-Estrutura, sugerindo o Se-
nador Romero Jucá que se encaminhasse, na reforma 
do Código de Mineração, aquela questão.

Estudamos as reformas e entendemos a apre-
sentação de algumas emendas, que sugerimos fos-
sem apresentadas na Comissão pelo Senador Ger-
son Camata.

Procuramos o Relator, S. Exa o Senador Fernan-
do Bezerra, para a explicitação das mesmas. S. Exa 
nos recebeu com toda cortesia e nos informou que 
sua relatoria contava com a assessoria do Instituto 
Brasileiro de Mineração e da Associação Nacional de 
Geólogos.

Essas entidades haviam apresentado sugestões 
por si incorporadas no substitutivo apresentado.

Entendemos, então, que nossas sugestões tam-
bém teriam sido acolhidas, pois, representando outro 
segmento econômico que não o das empresas de mi-
neração, mas o dos garimpeiros, permitiriam ao ilustre 
Senador Relator, também Presidente da Federação 
Nacional das Indústrias, o necessário contraponto para 
o adequado equilíbrio.

Dessa forma, buscamos incorporar em 5 emen-
das, as quais encaminhamos, algumas das questões já 
levantadas no nosso trabalho na CPI da Mineração.

Para a garimpagem contemplamos duas alter-
nativas: o regime de licenciamento, que depende da 
administração municipal e estadual e já é utilizada 
para materiais de construção; ou o retorno ao regime 
de matrícula, que existia até 1989, permitindo a ga-
rimpagem em qualquer área não titulada a empresas 
de mineração, mediante o simples registro no órgão 
da Fazenda Pública.

Por outro lado, buscamos possibilitar revisão em 
atos de outorga cometidos desde o Governo Collor, 
por delegação de competência a Ministro de Estado, 
quando a lei prescreve a forma de decreto, que é ex-
clusiva do Presidente da República, nos termos da 
Constituição. Pois dentre as modificações propostas 
no Código, destaca-se a competência para expedir o 
ato de outorga de lavra ao Ministro das Minas e Ener-
gia, retirando-a do Presidente.

Também buscamos uma emenda que impede a 
comercialização de requerimentos e alvarás de pes-
quisa, enquanto a finalidade legal dos mesmos, a re-
alização do conhecimento geológico não se verifique. 
Tal comercialização, na atual legislação, é permitida 
apenas após a aprovação do relatório de pesquisa, 
condição ao requerimento de lavra.

No entanto, expedientes diversos são usados 
para comercialização de alvarás de pesquisa antes 
da realização de sua finalidade com a conveniência e 
assentimento da autoridade administrativa.

O substitutivo aprovado da Comissão, que foi en-
caminhado pela Assessoria do Instituto Brasileiro de 
Mineração, legaliza esses expedientes, deixando no 
critério discricionário e não na forma da lei a transfe-
rência da titularidade sobre alvarás antes de realizada 
a finalidade legal dos mesmos, que é o conhecimento 
geológico.
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Sr. Presidente, verificamos em Minas Gerais, 
neste último fim de semana, que apenas um grupo 
empresarial possui 4.000 requerimentos de pesqui-
sa que agora poderão ser comercializados com esse 
substitutivo. Enquanto não se comercializa com as 
multinacionais que poderão investir no setor, enquanto 
não se chega ao preço desejado, as áreas não podem 
ser exploradas por ninguém.

Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a nossa visita a Minas Gerais foi importante porque 
verificamos que ele é um dos maiores e mais ricos 
Estados, na área da mineração, e também um dos 
mais desorganizados e desprovidos de autoridade 
competente para administrar esse setor. A corrupção 
é geral e as autoridades militares da reserva se agru-
pam à porta do DNPM para, através do sistema da 
pistolagem, tomar o subsolo de Minas, impedindo que 
milhares de garimpeiros trabalhem na área produtiva 
daquele Estado.

O substitutivo também legaliza as lavras expedi-
das pelos Ministros da Infra-Estrutura e das Minas e 
Energia desde o Presidente Collor de Mello, quando 
a competência firmada na lei é para ato do Presiden-
te, o decreto.

As proposições que sugeri, nascidas dos garim-
peiros, foram rejeitadas pelo ilustre Relator, que as 
entendeu contrárias ao espírito do Código de Minera-
ção imposto pelo Regime Militar, voltado ao benefício 
dos grandes grupos econômicos em detrimento dos 
interesses dos pequenos empreendedores regionais, 
os garimpeiros.

Especificamente em relação à emenda, que rea-
tiva o regime de matrícula para a garimpagem, enten-
deu-se também que a redação seria inadequada.

O ilustre Senador Gerson Camata, que empres-
tou sua assinatura para essas emendas, entendendo 
a justiça, insistiu nas alternativas voltadas ao retorno 
da garimpagem à legalidade, alertando para o pode-
roso lobby das empresas de mineração, a quem não 
interessa a legalização da garimpagem.

Para minha surpresa, na discussão das medidas 
que vinham em benefício da legalização da garimpa-
gem, o mesmo Senador Romero Jucá, que havia suge-
rido o encaminhamento da questão naquela oportuni-
dade, manifestou-se contra a proposição, pretendendo 
que a questão venha a discussão após a conclusão 
da CPI da Mineração.

De forma conclusiva, com este ato, entendi que o 
ex-governador de Roraima, que participou das ações 
para o êxodo dos garimpeiros daquele Estado e foi es-
colhido relator da CPI da Mineração, definitivamente é 
contrário aos interesses dos garimpeiros.

Verifica-se em sua balança duas medidas. As 
modificações que interessam às grandes empresas 
de mineração foram aceitas e encaminhadas com o 
substitutivo do Senador Fernando Bezerra ao Código de 
Mineração, e aquelas que interessam aos garimpeiros 
são postergadas, ficam para depois, e os garimpeiros 
permanecem à margem do ordenamento legal pela 
vontade deste Senado. Até quando?

Mas o Presidente da Comissão, ciente do absurdo 
da proposição, e resumindo as discussões, terminou 
por encaminhar a votação da rejeição das emendas, 
reservando ao plenário a oportunidade de apreciar a 
emenda relativa a reativação do Regime de Matrícula 
em redação adequada.

A redação que apresentamos apenas revogaria o 
dispositivo que extinguiu o Regime de Matrícula, sem 
que tal procedimento tivesse por efeito reativá-lo, na 
interpretação dada pelo Relator.

Na realidade, o próprio substitutivo do Relator 
explicita os artigos do Código de Mineração – Decre-
to Lei nº 227 de 1967, a serem revogados sem incluir 
qualquer dos artigos que tratam da garimpagem, ad-
ministrada pelo Regime de Matrícula que se extinguiu 
na Lei nº 7.805, de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho. Fa-
zendo soar a campainha) – V. Exa dispõe ainda de dois 
minutos, nobre Senador.

O SR. ERNANDES AMORIM – E o substitutivo 
determina que o Executivo promova a edição do Có-
digo com a nova redação que exclui os artigos por si 
revogados.

Desta forma, o próprio substitutivo estaria trazen-
do à vigência o Código, conforme editado originalmente, 
exceto com as modificações explicitamente citadas no 
substitutivo, dentre as quais não se inclui a revogação 
dos artigos que se referem ao Regime de Matrícula.

Assim, estaremos apresentando ao Plenário esta 
emenda, para reativar o Regime de Matrícula e com a 
melhor redação pretendida.

Também pretendemos o apoio dos Srs. Senado-
res na ocasião em que for submetido à deliberação do 
Plenário nosso projeto, que acrescenta parágrafo ao 
artigo 21 da Lei nº 7.805, de 1989, ora na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo qual explí-
cita-se a inexeqüibilidade do aspecto punitivo daquela 
lei à garimpagem, nas áreas por ela ocupada e pen-
dentes da regulamentação que a mesma lei ordena 
ao DNPM proceder.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, em 1989, 
esta Casa votou a Lei nº 7.805, acreditando que ela 
seria melhor para o Brasil, para o setor mineral, para 
os garimpeiros. Mas a verdade é que a administração 
é incapaz de cumprir sua parte.
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Então, não é nenhum demérito voltar e aprovar 
nova redação que a torne exeqüível, capaz de produzir 
seus efeitos de ordenar a garimpagem.

Muito obrigado.
........................ ............................................................

RELATÓRIO FINAL Nº 5, DE 1996

Relatório da Comissão Especial, criada 
através do Requerimento nº 585, de 1996-
SF, destinada a “apurar ‘in loco’ a situação 
dos garimpeiros em Serra Pelada, elabora-
ção e apresentação de relatório a ser enca-
minhado à Presidência da República, com 
subsídios que possibilitem resolver o atual 
estado de conflito existente na região”.

Relator: Senador Ernandes Amorim

“Nos regimes democráticos, o povo delega po-
deres, não só de legislação mas, e sobretudo, de 
fiscalização, a seus mandatários nas Câmaras, para 
que assegurem um governo probo e eficiente”. (Carl 
L. Beckert, Democracia Moderna, Madri, 1941, pp. 
71 e ss.)

Introdução

Em 13 de junho de 1996 um expediente firmado 
pelo líder sindical Fernando Marcolino, representando 
garimpeiros de Serra Pelada, foi entregue ao Presiden-
te da Comissão Diretora do Senado Federal, Senador 
José Sarney.

2. Com o expediente buscam a defesa de direitos 
constitucionais sobre o uso do bem público constituí-
do pela jazida de ouro localizada no garimpo de Serra 
Pelada, e solicitam criação de comissão do Congresso 
para verificar a situação dos garimpeiros.

Por também conter pedidos e sugestões da alça-
da do Poder Executivo, o expediente foi encaminhado 
ao Presidente da República, através do Ofício nº 193, 
de 14 de junho de 1996, e na semana seguinte, em 19 
de junho, com o Requerimento de Urgência nº 611, de 
1996, foi aprovada a criação desta Comissão, proposta 
através do Requerimento nº 585, de 1996-SF.

3. No dia seguinte, um representante da Compa-
nhia Vale do Rio Doce entregou cópias de documentos 
extraídos de processos administrativos e judiciais, para 
esclarecer os direitos da Companhia sobre aquela ja-
zida (posteriormente novos documentos foram anexa-
dos). Seguiu-se que comitiva formada pelos Senadores 
Edison Lobão, Ademir Andrade, e Ernandes Amorim, 
acompanhou uma Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados em visita a Serra Pelada.

Os integrantes da comitiva constataram revolta 
com a atividade de pesquisa geológica da companhia, 
amparada em decisão concessiva de medida liminar 

requerida para assegurar posse do direito mineral na 
área delimitada pelo Decreto de Lavra nº 74.509.

Sobre o assunto, através da Mensagem nº 682, 
de 15 de julho de 1996, Sua Excelência o Presidente 
da República Fernando Henrique Cardoso, transmitiu 
Relatório do Ministro de Estado de Minas e Energia, 
Raimundo Brito, “sobre os antecedentes históricos e o 
estado atual do litígio entre a Companhia Vale do Rio 
Doce – CVRD e os ex-garimpeiros de Serra Pelada”.

4. Do Relatório do Ministro das Minas e Energia, 
e cópias dos documentos extraídos de processos ad-
ministrativos e judiciais, entregues pela companhia, 
verificou-se que aquela medida liminar foi concedida 
com fundamento em Declaração do Diretor do De-
partamento Nacional da Produção Mineral que atesta 
a integridade do Decreto de Lavra nº 74.509 de 5 de 
setembro de 1974, na área de 100 hectares delimita-
da na Lei nº 7.159 de 11 de junho de 1984, decorren-
te da retificação da concessão de lavra, de que trata 
aquele decreto, que foi paga com recursos incluídos 
no orçamento para esta destinação, conforme autori-
zado naquela lei.

Esta inusitada declaração de integridade de direi-
to que foi concedido em decreto, e após, retirado por 
lei, ampara-se em aprovação do Presidente da Repú-
blica à Exposição de Motivos nº 19 de 1992, do Minis-
tro da Infra-estrutura, João Santana, que deu termo à 
autorização da garimpagem na área, restaurando os 
direitos da companhia.

5.
Finalmente, em 13 de agosto esta Comissão foi 

instalada, a vista a ampliação dos poderes de controle 
do Congresso Nacional que a Constituição introduziu, 
determinando que lhe cabe sustar atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, 
ou dos limites de delegação legislativa.

Constituição da Comissão
Esta Comissão Especial do Senado Federal, com-

posta por 7 (sete) membros titulares e igual número 
de suplentes, foi criada consoante o art. 58 da Cons-
tituição, e artigos 71 e 74 do Regimento Interno desta 
Casa, através da aprovação do Requerimento nº 585, 
de 1996-SF, destinada a “apurar in loco a situação dos 
garimpeiros em Serra Pelada, elaboração e apresenta-
ção de Relatório a ser encaminhado à Presidência da 
República, com subsídios que possibilitem resolver o 
atual estado de conflito existente na região”.

7.
Assim, foi instalada em 13 de agosto de 1996, com 

prazo até 15 de dezembro, e a seguinte composição:
Presidente: Senador Edison Lobão
Vice-Presidente: Senador Ademir Andrade
Relator: Senador Ernandes Amorim
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Senadores Titulares: Ernandes Amorim – RO; 
Gilvam Borges – PMDB/SC; Edison Lobão – PFL/MA; 
Bello Parga – PFL/MA; Coutinho Jorge – PSDB/PA; 
Ademir Andrade – PSB/PA; Sebastião Rocha PDT/
AP; Senadores Suplentes: Marluce Pinto – PMDB/RR; 
João França – PMDB/RR; Jonas Pinheiro – PFL/MT; 
Júlio Campos – PFL/MT; Jefferson Peres – PSDB/AM; 
Regina Assunpção – PTB/MG; Vago –

3. Desenvolvimento dos Trabalhos
3.1 – Audiência Pública

8.
Em 29 de agosto a Comissão realizou audiência 

pública para ouvir o Diretor Geral do Departamento 
Nacional da Produção Mineral, Geólogo Miguel Navar-
ret, que apresentou histórico da evolução do garimpo 
de Serra Pelada; respondeu indagações; e informou 
sobre esforço empreendido no âmbito do órgão para 
adequação da atitude em relação a garimpagem, con-
forme o ordenamento impresso na legislação posterior 
a Constituição.

9.
Em suma, o seguinte:
Em 1980 descobriu-se ouro no sul do Estado do 

Pará; o governo militar interviu para ordenar o garimpo 
formado com milhares de pessoas; aditou-se a nova 
substância ao Decreto nº 74.509/74, de lavra de ferro; 
foi publicada Portaria autorizando a Caixa Econômica 
a comercializar com o titular da pesquisa o ouro ex-
traído; e o titular do Decreto protocolou um plano de 
pesquisa para a nova substância aditada.

No ano seguinte a área foi incorporada pela Com-
panhia Vale do Rio Doce.

10.
Em 1983 a Companhia apresentou relatório da 

pesquisa e obteve a aprovação; protocolou Plano de 
Aproveitamento Econômico, e requereu averbação do 
aditamento (Au) no decreto de lavra; a garimpagem foi 
suspensa e o Executivo vetou Projeto Legislativo que 
prorrogou a autorização para os garimpeiros continua-
rem suas atividades, com grande comoção popular.

11.
Em 1984 foi aprovado Projeto de Lei do Executi-

vo autorizando a inclusão de recursos no orçamento, 
destinado a pagamento de retificação da concessão 
de lavra de que trata aquele Decreto, e destinando a 
área decorrente desta retificação ao aproveitamento 
de substâncias minerais exclusivamente por trabalhos 
de garimpagem, que foi permitida até 31 de dezembro 
de 1988, com autorização ao Poder Executivo para 
prorrogar este prazo, conforme dispositivo modificado 
pela lei nº 7.599, de 1987.

12.

A lei nº 7.599, de 1987, além de outras disposi-
ções, criou Grupo de Trabalho para propor orientação 
ao Executivo na busca de solução definitiva quanto a 
atividade garimpeira em Serra Pelada, cujas recomen-
dações não foram consideradas pelo Governo.

13.
Seguiu-se sucessivos decretos de prorrogação da 

autorização da garimpagem até o decreto s/n de junho 
de 1991, que restringiu a autorização nos rejeitos, e 
marcou seu término para 11 de fevereiro de 1992.

14.
O Diretor do Departamento Mineral acrescentou 

que o Supremo Tribunal Federal colocou-se contra 
Mandado de Segurança interposto para impugnar este 
decreto s/nº, de junho de 1991, e autorizar a continui-
dade da garimpagem, ordenando retorno dos direitos 
minerais à Companhia Vale do Rio Doce.

Durante os questionamentos que seguiram-se, 
este acréscimo foi contestado pelo Sr. Mário Gilberto 
de Oliveira, advogado da Cooperativa de Garimpeiros 
impetrante do Mandado de Segurança.

O Sr. Mário Gilberto registrou que era uma infor-
mação falsa que o Tribunal houvesse ordenado retorno 
dos direitos minerais à Companhia Vale do Rio Doce, 
pedindo que isto fosse levado em consideração pelos 
Senhores Senadores. Alertando que “estão passando 
o trator por cima das leis do País e do próprio texto 
constitucional, envolvendo a Suprema Corte Federar.

15.
Por fim, o Diretor do Departamento Nacional da 

Produção Mineral concluiu que o restabelecimento e 
a plenitude do direito minerário da Companhia Vale 
do Rio Doce para pesquisa e lavra de ouro foi apro-
vado por despacho da Consultoria Jurídica do Minis-
tério da Infra-estrutura, nº 556/92, acolhida pelo Sr. 
Ministro de Minas e Energia e aprovado pelo Senhor 
Presidente da República nos termos da exposição de 
motivos nº 19/92.

16.
Do depoimento permaneceu dúvida sobre a lo-

calização de um marco que desapareceu, sendo si-
tuado outro pelo DNPM para compreender a área de 
Serra Pelada no Decreto. Para dirimir a dúvida existe 
ação que a Companhia contesta sem explicação con-
vincente sobre o motivo pelo qual tem impedido o es-
clarecimento.

Sobre outorga de centenas de milhares de hec-
tares à Amazônia Mineração, na mesma data daquele 
Decreto, e procedimentos conseqüentes, explicou ser 
fruto de excepcionalidade.

Quanto à reconversão do direito retirado pela 
lei nº 7.159 de 1982, sem que houvesse sido pre-
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visto, respondeu que o prazo fixado na lei havia ex-
pirado.

Finalmente, em relação às críticas de descaso 
com a garimpagem, informou que está em curso uma 
mudança de atitude no órgão que dirige com uma 
série de regulamentações para adequação ao orde-
namento decorrente da Constituição de 1988.

Citando dados, demonstrou esforços recentes 
para a aplicação da legislação mineral no que diz res-
peito a garimpagem, após a edição da lei n° 7.805 de 
1989, que extinguiu o Regime de Matrícula e instituiu 
o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira.

17
Quanto à informação contestada (item 141 ve-

rifica-se que o Supremo Tribunal Federal ao denegar 
o Mandato de Segurança interposto pela Cooperativa 
dos Garimpeiros de Serra Pelada, não ordenou o re-
torno dos direitos minerais à Companhia Vale do Rio 
Doce, conforme informado pelo Diretor do Departa-
mento Nacional da Produção Mineral, e também no 
Relatório do Ministério das Minas e Energia encami-
nhado ao Senado pelo Presidente da República.

Na Ementa do Acórdão anota-se que a lei n° 
7.159, de 1984, retirou 100 hectares da concessão da 
Companhia, no sul do Estado do Pará, e autorizou a 
garimpagem na área ( aonde localiza-se Serra Pelada 
)...., e a segurança para a continuidade da garimpagem 
foi denegada porque não existe direito líquido e certo 
de extração de substância mineral além de limites que 
não são desautorizados na norma legal.

Salienta-se que naquele Relatório do Ministério 
das Minas e Energia, também se informa que os Se-
nhores Ministros do Supremo Tribunal Federal haveriam 
manifestado entendimento no sentido de que o direito 
de preferência instituído às Cooperativas no art. 174 da 
Constituição, na autorização ou concessão para pes-
quisa e lavra de recursos minerais, não se aplicaria à 
Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada, em face 
dos direitos pré-constituídos da Companhia.

Ao contrário. O que o Relator, Ministro Neri da Sil-
veira escreveu, e foi acolhido pelos demais membros da 
Corte, é que , o dispositivo “instituiu, tão somente, uma 
preferência, obviamente para o caso de a União decidir 
autorizar a pesquisa e conceder a lavra”. Deliberação que 
“condiciona o exercício da preferência, e é discricionária 
quanto a oportunidade e a conveniência. Por isso, a União 
não poderá ser obrigada a expedi-la. Somente se e quan-
do o fizer surgirá a preferência, esta, sim, defensável em 
juízo, se desrespeitada, no caso concreto.”

3.2 – Solicitação e exame de documentos
18
Para suprir hiatos do Relatório do Ministério das 

Minas e Energia, do depoimento do Diretor do Departa-

mento Nacional da Produção Mineral, e dos documen-
tos encaminhados pela Companhia Vale do Rio Doce, 
diligenciou-se ainda as seguintes informações:

Junto à Companhia Vale do Rio Doce:

Troca de correspondência entre o Ministro de Mi-
nas e Energia, e o Presidente da Companhia Vale do 
Rio Doce, após o veto ao PLC nº 225, de 1983, em que 
buscou-se proposta de adoção de medida administra-
tiva facultada no art. 56 do Código de Mineração, para 
autorização da garimpagem em Serra Pelada, cuja im-
possibilidade motivou o Projeto de Lei n° 3.555, de 1984, 
convertido na Lei n° 7.159, de 11 de junho de 1984.

• Aviso MME n° 125/84, de 2-3-84;
• Parecer adv. SUJUR – 290/84; e
• Interpelação Judicial de 8-3-84, do Sr. Décio 

Sandoli Casadei.

Junto ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral:

Processos de Alvará de Funcionamento, e Alva-
rá de Pesquisa e Lavra, requeridos pela Cooperativa 
instituída conforme a lei n° 7.149, de 1984, para admi-
nistração da garimpagem em Serra Pelada.

‘Processo DNPM n° 950191/89, para Alvará de 
Funcionamento como Empresa de Mineração; e

´Processo DNPM na 850355, e 850356, para Al-
vará de Pesquisa e Lavra.

Junto a Biblioteca da Câmara:

Cópias de publicações do Diário do Congresso 
Nacional relativas aos processos legislativo da Lei n° 
7.149, de 11 de junho de 1984, e da Lei n° 7.599, de 
15 de maio de 1987.

• Lei n° 7.149, de 11 de junho de 1984

• 7 de outubro de 1983, fls. 4684
PLC n° 205, de 1983

Concede autorização, a título precário, para que 
os atuais garimpeiros continuem explorando o ouro de 
Serra Pelada e determina outras providências

• 2 de novembro de 1983, fls. 2227
Mensagem n° 132, de 1983-CN
Veto ao PLC nº 205/83.
• 18 de maio de 1984, fls. 3850

PROJETO DE LEI N° 3.555, DE 1984 
(Do Poder Executivo) 
Mensagem n° 158/84

Autoriza a inclusão de recursos nos 
Orçamentos da União, e dá outras provi-
dências.
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25 de maio de 1984, fls. 4.422
Discussão única do Projeto de Lei n° 3.555, de 

1984, que autoriza a inclusão de recursos nos Orça-
mentos da União, e dá outras providências.

•19 de junho de 1984, fls. 1405/06
Mensagem n° 64, de 1984-CN,
Veto parcial às emendas propostas ao PL/3.555/84, 

na Câmara dos Deputados.

Lei n° 7.599, de 15 de maio de 1987
. 28 de abril de 1987, fls. 1363

PROJETO DE LEI N° 79, DE 1987 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM N° 106/87

Prorroga até 31 de dezembro de 1987 
o prazo previsto no art. 3° da Lei n° 7.194, 
de 11 de junho de 1984

8 de maio de 1987, fls. 1986
Discussão e Votação do substitutivo da Câmara 

dos Deputados ao Projeto de Lei n° 79, de 1987, do 
Poder Executivo, que altera dispositivo da lei n° 7.194, 
de 11 de junho de 984, que autoriza a inclusão de re-
curso da União, e dá outras providências.

Junto ao Supremo Tribunal Federal

Cópia das Informações n° AGU/RB–12/96, elabo-
rada pelo Consultor da União, Dr. Alfredo Ruy Barbosa, 
e adotada para os fins e efeitos do art. 4°, inciso V, da 
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, 
pelo Advogado – Geral da União Geraldo Magela da 
Cruz Quintão, nos Autos do Mandado de Segurança 
n° 22.641-2/160, impetrado contra o Presidente da Re-
pública, para sustar eventual abuso na movimentação 
de forças federais em Serra Pelada.

De tudo resulta o seguinte registro: 

19
O Presidente João Batista Figueiredo ponderou 

que lei não pode violar direito adquirido e ato jurídico 
perfeito (Decreto de Lavra nº 74.509), para vetar o PLC 
nº 205/83 (concede autorização para os garimpeiros 
continuarem explorando ouro em Serra Pelada), e pro-
por o Projeto de Lei n° 3.555, de 1984, convertido na 
Lei n° 7.159, de 11 de junho de 1984: que autorizou a 
destinação de recursos no Orçamento Geral da União 
para pagamento da retificação da concessão de lavra, 
de que trata o decreto n° 74.509, de 5 de setembro 
de 1974, correspondente a área de 100 hectares que 
delimita; e destinou esta área ao aproveitamento de 
substâncias minerais exclusivamente por trabalhos de 
garimpagem, que permitiu até 31 de dezembro de 1988, 
dando termo à sua admissão conforme avaliação de 
Grupo de Trabalho que instituiu, conforme dispositivo 

com a redação dada pela lei n° 7.599, de 15 de maio 
de 1987, delegando ao Poder Executivo competência 
para prorrogar o prazo da permissão.

20.
Sucessivos decretos prorrogaram este prazo de 

permissão até 12 de julho de 1990, e neste ínterim a 
Constituição foi promulgada, estabelecendo preferên-
cia às cooperativas de garimpeiros na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra, nos termos do art. 
174, § 4º.

21.
Abriu-se novo ordenamento que também ampa-

rou garimpeiros, com a edição da lei nº 7.805, em 22 
de julho de 1989.

Consoante aquele dispositivo constitucional, esta 
lei modificou o regime de prioridade vigente no Códi-
go de Mineração (Dec. Lei nº 227/67, art. 11), para a 
obtenção de autorização e concessão de pesquisa e 
lavra, assegurando esta prioridade às cooperativas de 
garimpeiros, desde que a ocupação da área objetiva-
da houvesse ocorrido quando considerada livre, ou 
mesmo se requerida com prioridade até sua entrada 
em vigor.

Esta lei também deu novo conceito legal à ga-
rimpagem.

Ao extinguir o regime de matrícula, e instituir o 
regime de permissão de lavra garimpeira, eliminou li-
mitação constante no Código de Mineração (Dec. Lei 
nº 227/67, art. 70 e seguintes): de atividade de mine-
ração rudimentar, natureza dos depósitos trabalhados, 
e trabalho individual;

Este novo regime é definido como aproveitamento 
imediato de jazimento mineral, que possa ser lavrado 
independentemente de prévios trabalhos de pesquisa. 
Cabendo ao Departamento Nacional da Produção Mi-
neral avaliar, e exigir estes trabalhos se julgar neces-
sário para o melhor aproveitamento da jazida. Ou ao 
empreendedor requerer, se assim entender.

22.
Importa esclarecer que neste novo conceito o 

garimpeiro deixa de ser um nômade que pode ser es-
corraçado. Agora, tem titularidade de direito minerário 
em área delimitada, tem estabelecimento reconheci-
do na legislação mineral, não apenas nos regimes 
de Autorização e de Concessão, ou de Permissão de 
Lavra, através de suas Cooperativas, mas também 
individualmente, naquele Regime de Permissão de 
Lavra Garimpeira.

Também não é mais depredador, poluidor. A Per-
missão expedida pelo DNPM depende de licença do 
órgão competente ao controle ambiental.

23.
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Nesta perspectiva de controle do bem público 
a lei também cominou pena para a atividade de ex-
tração de substância mineral sem autorização, e por 
outro lado, determinou ao Departamento Nacional da 
Produção Mineral propor a regulamentação das áreas 
ocupadas pela garimpagem, nesta nova forma, esta-
belecendo condição suspensiva à exeqüibilidade do 
aspecto punitivo, pela recomendação da regulamenta-
ção, para preservar da omissão administrativa o direito 
adquirido pelos garimpeiros que atuavam legalmente 
no Regime extinto.

24.
Assim, a Constituição abriu uma nova via que, 

em 26 de junho de 1989 a Cooperativa instituída na 
lei nº 7.159, de 1983, para administrar a atividade de 
garimpagem em Serra Pelada, pretendeu percorrer, re-
querendo Autorização de Pesquisa na área delimitada 
naquela Lei, em que atuava desde sua criação.

Em 8 de fevereiro do ano seguinte, 1990, a Coo-
perativa “protocolizou” um requerimento para exercer o 
direito de prioridade assegurado naquela lei nº 7.805 
de 1989, cumprindo exigência estabelecida no art. 24, 
§ 1º, do Decreto nº 98.812, de 9 de janeiro de 1990.

Em 30 de abril solicitou a juntada deste requeri-
mento, “protocolizado”, ao seu processo de concessão 
de Alvará de Funcionamento como Empresa de Mine-
ração, que requereu em 13 de abril de 1989.

Em 10 de maio os requerimentos de pesquisa 
receberam despacho opinando pelo indeferimento 
em razão de estarem desacompanhados do Alvará de 
Funcionamento como Empresa de Mineração.

Em 5 de julho renovou o pedido de Alvará de 
Funcionamento como Empresa de Mineração, fazendo 
conexão entre os processos de Autorização de Pesqui-
sa, e o processo de Alvará de Funcionamento como 
Empresa de Mineração.

Em 9 de julho, finalmente, o Alvará de Funcio-
namento como Empresa de Mineração foi expedido, 
e no dia seguinte publicado, mas o Requerimento de 
Pesquisa continuou sem despacho, “na gaveta” .

25.
Seguiu-se o Decreto nº 99.385, publicado em 12 

de julho, que novamente prorrogou o prazo do térmi-
no dos trabalhos de garimpagem, até 12 de março de 
1991. Este novo decreto acrescentou outro prazo, até 
11 de janeiro de 1991, para a Cooperativa apresen-
tar um projeto demonstrando a viabilidade do prosse-
guimento das atividades de garimpagem, no tocante 
ao aproveitamento racional do depósito, à segurança 
do trabalho, o adequado atendimento das normas 
ambientais e a disponibilidade de recursos técnicos 
e financeiros para a implantação das diretrizes nele 
preconizado.

26.
Na data aprazada o projeto foi entregue, e en-

caminhado à avaliação da Comissão Interministerial 
prevista naquele Decreto.

Paralelamente o Diretor do Departamento Nacio-
nal da Produção Mineral, Elmer Prata Salomão, através 
do Ofício DNPM nº 00077/0057/GD-91, dirigiu consulta 
que foi respondida pela Informação Conjur-CJM/MIN-
FRA nº 988/91, cujas conclusões foram aprovadas 
conforme fundamentos expostos pelo Coordenador 
Jurídico de Minas e Energia Alfredo Ruy Barbosa.

• que o projeto não pode prever a implantação 
de uma mina, mas ater-se a atividades rudimentares 
de mineração;

• que os direitos minerários sobre a jazida de ouro 
localizada em Serra Pelada pertencem à Companhia 
Vale do Rio Doce, na qualidade de detentora dos di-
reitos minerários do Decreto nº 74.509/74;

• e que não cabe a preferência constitucional 
na autorização ou concessão de pesquisa e lavra à 
Cooperativa, porque a área já é onerada com aquele 
Decreto.

27.
Na fundamentação do Coordenador Jurídico de 

Minas e Energia do Ministério da Infra-Estrutura Alfre-
do Ruy Barbosa, a lei nº 7.159 de 1984, é interpretada 
de maneira inédita.

Misturou-se Mensagens do Presidente da Repúbli-
ca ao Congresso Nacional, em Processos legislativos, 
com mera troca de expedientes entre um Ministro de 
Estado e um Presidente de Companhia Mista.

Os Processos Legislativos que resultaram, o pri-
meiro, no veto do PLC nº 205, de 1983, por violar direito 
adquirido e ato jurídico perfeito (Decreto nº 74.509/74); 
e o segundo na conversão do Projeto de Lei nº 3.555, 
de 1984, na Lei nº 7.149, de 11 de julho de 1984, 
com veto parcial, aprovado, também pela violação do 
mesmo direito adquirido e ato jurídico perfeito, mistu-
rou com a troca de expediente, entre o Ministro das 
Minas e Energia, e o Presidente da Companhia Vale 
do Rio Doce, sobre proposta de medida administrativa 
de desmembramento de área de concessão de lavra, 
autorizado no art. 56 do Decreto Lei nº 227 de 1967, 
que se tentou implementar após o veto do PLC nº 205, 
de 1983, e cuja inviabilidade resultou no encaminha-
mento do Projeto de Lei nº 3.555, de 1984.

28.
Esta proposta de medida administrativa foi des-

cartada em razão do Parecer adv. SUJUR – nº 290/84, 
do advogado da Companhia Vale do Rio Doce Alfredo 
Ruy Barbosa, conforme a cópia do Parecer, solicitado 
à Companhia.

29.
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Em que pese a manifesta fidelidade e dedica-
ção do Dr. Alfredo Ruy Barbosa à Companhia Vale do 
Rio Doce, naquele Parecer, não são os interesses da 
Companhia que determina a interpretação das leis que 
lhe dizem respeito.

Na verdade, os argumentos válidos que usou para 
contestar a medida administrativa de desmembramento 
da concessão de lavra que se pretendeu implementar, 
também usou para contestar a lei nº 7.159 de 1984, 
entendendo que fosse ilegal, e inconstitucional, o que 
não cabe, porque aqui é lei, não é ato administrativo.

30.
Ou lhe escapou, ou não quis ver, quando Coorde-

nador Jurídico de Minas e Energia do Ministério da Infra-
Estrutura, que exatamente para superar as dificuldades 
legais que ele encontrou na proposta administrativa 
de desmembramento da concessão de lavra, quando 
advogado da Companhia Vale do Rio Doce, é que este 
desmembramento realizou-se através de Lei.

O óbice constitucional do direito adquirido, foi 
pago, consoante autorizado e destinado na lei nº 7.159, 
de 1984, para isto foi editada.

A impossibilidade do Código de Mineração, do des-
membramento à União, não existe se definido em lei.

31.
Nesta mistura que realiza, na interpretação inu-

sitada, sublinha as referências aos direitos que seriam 
violados, não fossem os vetos, para induzir que tenham 
sido violados.

É o que se verifica na fundamentação, às fls. 5/6, 
que transcreve a Mensagem nº 180, de 11 de junho 
de 1984, sem temer suprimir seu 5º parágrafo, a se-
guir copiado:

“Em conseqüência disso, encaminhei à 
apreciação do Congresso Nacional o Projeto de 
Lei da Câmara nº 75 de 1984, onde se cuidava 
não fossem desrespeitadas as prerrogativas 
da empresa concessionária e, a um tempo, se 
assegurava aos garimpeiros -mercê do des-
membramento, em favor da União, do direito 
de lavra – a continuidade do seu trabalho na 
área.” (grifo nosso) 

Exatamente o parágrafo em que Sua 
Excelência deixa explícito que o Projeto que 
terminou convertido em lei, após aprovado o 
veto objeto da Mensagem, provê o desmem-
bramento do direito de lavra em favor da União, 
da área a que se refere.

32.
Contra a clareza das palavras que se 

escondeu, sublinha-se a expressão “em área 
cuja titularidade de lavra é da Companhia Vale 
do Rio Doce”. 

Ora, quando a Mensagem da qual se extrai este 
texto foi encaminhada, a Companhia era titular do di-
reito minerado. A lei em comento ainda não havia sido 
aprovada.

A Mensagem, exatamente, estava encaminhan-
do veto parcial, que recaiu sobre expressão na qual 
se condicionou (avaliação técnico-contábil), e se reti-
rou a liqüidez, do valor do pagamento autorizado pela 
retificação do direito de lavra, de área do Decreto de 
concessão de lavra da companhia, que foi delimitada 
no Projeto tornado Lei. Aonde está Serra Pelada.

Sublinha-se ainda que por causa do acréscimo 
vetado, não do aprovado que foi aprovado, é que ano-
tou-se na Mensagem as observações pertinentes a 
lesão de direitos.

33.
Por outro lado, em juízo, o ex-Presidente João 

Batista de Oliveira Figueiredo, informa que “Para sa-
tisfazer o interesse das partes, impunha-se procurar 
solução de compromisso. Atendeu a esse objetivo a 
Lei nº 7.194, pela qual não só se retificou a área da 
concessão da lavra de que era titular a CVRD, como 
se permitiu que a garimpagem prosseguisse, no lo-
cal” (fls. 482/490 da Ação Popular originária da AC nº 
91.01.11623-1/DF) (grifo nosso) ;

Esta lei, na realidade, já foi objeto de impugna-
ção judicial, não sendo acolhida a pretensão de sua 
nulidade, pelo Tribunal Regional Federal, na Apela-
ção Civil.

Consoante a Ementa “...A “ilegalidade” da Lei nº 
7.194, de 11 de junho de 1984 (lei de efeitos concre-
tos e, portanto, equivalente a mero ato administrativo), 
restringir-se-ia à contrariedade a normas de igual hie-
rarquia ou mesmo inferiores (decretos e portarias), o 
que não configura nem inconstitucionalidade nem que-
bra do princípio da hierarquia dos atos normativos. O 
controle político da justiça ou injustiça de uma lei, de 
sua conveniência ou oportunidade, é função exclusive 
do Parlamento, não comportando ingerência do Poder 
judiciário, que só faz o controle – direto ou incidental 
– da constitucionalidade das leis.

34.
Mas Parecer da Consultoria Jurídica do Minis-

tério vinculou o DNPM, e em 29 de maio de 1991 a 
Comissão Interministerial opinou pela não aprovação 
do projeto apresentado pela Cooperativa, e recomen-
dou a não prorrogação dos trabalhos de garimpagem, 
alegando conforme a Informação nº 988/91, que limita 
a garimpagem à atividade rudimentar de mineração, e 
trabalho individual, desconhecendo a mudança do con-
ceito legal de garimpagem que resultou da aprovação 
da Lei nº 7.805 de 1989, pela qual foram revogados os 
artigos 70 e seguintes do Decreto-Lei nº 227 de 1967, 
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que tratam da garimpagem sob o regime de matrícula, 
extinto nesta lei nova.

O prazo para o término da permissão de garim-
pagem em Serra Pelada foi ainda prorrogado até 11 
de fevereiro de 1992, através do Decreto s/nº de 12 
de junho de 1991, que mandou o DNPM delimitar a 
área dos rejeitos, aonde confinou-se a garimpagem 
neste decreto.

Em 12 de julho de 1991 o Diretor do DNPM in-
deferiu de plano os Requerimentos de Pesquisa da 
Cooperativa, com fundamento no caput do artigo 17 
do Código de Mineração. Porque não estavam acom-
panhados dos Alvarás de Funcionamento como Em-
presa de Mineração, embora houvesse a remissão da 
pendência do Alvará para a finalidade do Requerimento 
de Pesquisa, identificando-se o Processo.

Em 11 de fevereiro de 1992, através da Nota Con-
jur/MINFRA nº 24/92, o Coordenador Jurídico Alfredo 
Ruy Barbosa respondeu nova consulta do Diretor do 
DNPM, sobre a situação jurídica do Garimpo de Ser-
ra Pelada, tendo em vista que naquela data termina-
va o prazo concedido pelo Decreto de 12 de junho de 
1991, para a realização de trabalhos de garimpagem 
no local”.

Baseia-se na mesma fundamentação daquela 
informação Conjur-CJM/MINFRA nº 988/91, de 22-5-
91, omitindo o mesmo parágrafo da Mensagem Pre-
sidencial.

Conclui que a lei nº 7.194, de 1984:
apenas criou uma exceção à regra do art. 75 do 

Decreto Lei nº 227 de 1967, que vedava a realização 
de trabalhos de garimpagem em área objeto de auto-
rização de pesquisa ou concessão de lavra;

invadiu atribuição constitucional privativa do Poder 
Executivo (autorizar extração de substância mineral);

fere o princípio da isonomia;
é inconstitucional porque viola direito adquirido e 

afronta ato jurídico perfeito (o Decreto de Lavra);
Desta Nota, o Consultor Jurídico do Ministério da 

Infra – Estrutura, no Despacho Conjur-CJN/MINFRA nº 
556/92, de 12 de fevereiro de 1992, conclui que:

não presente a condição de segurança está o 
Poder Executivo autorizado a determinar o término 
definitivo da atividade garimpeira em Serra Pelada;

encerrados assim os trabalhos de garimpagem, 
permanecem íntegros os direitos originariamente con-
cedidos à CVRD, posto que a concessão de lavra a 
esta conferida revestiu-se dos requisitos legais exigi-
dos para sua outorga;

não há empecilho legal a impedir o restabeleci-
mento dos direitos que foram outorgados à referida 
titular.

38.

Seguiu-se a Exposição de Motivos nº 0019/92, 
do Ministro da Infra-Estrutura, João Eduardo Cerdeira 
de Santana, que adota a NOTA CONJUR/MINFRA nº 
24/92, e o respectivo despacho de aprovação, para 
propor em relação a garimpagem em Serra Pelada a 
seguinte diretriz: que não há mais condição de con-
cessão de novas prorrogações para a garimpagem em 
Serra Pelada; restaurando-se a integridade do Decreto 
nº 74.509, de 5 de setembro de 1974, que conferiu à 
Companhia Vale do Rio Doce o direito de lavra sobre 
a área, da qual havia sido desmembrada a área auto-
rizada à garimpagem por força da Lei nº 7.194, de 11 
de junho de 1984, modificada pela de nº 7.599, de 15 
de maio de 1987.

39.
A Exposição de Motivos n 19/92, de 21-2-92, foi 

aprovada pelo Presidente da República em 23 de março 
de 1992. Sua ementa foi publicada no Diário Oficial 
de 24 de março de 1992, com os seguintes dizeres: 
“Proposta de novas diretrizes para a garimpagem em 
Serra Pelada”

40.
Dois anos depois, em 1994, a Companhia comu-

nicou ao Departamento Nacional de Produção Mine-
ral que pretendia ingressar na área, mas que haviam 
“elementos infiltrados na população” que em outras 
tentativas de retorno haviam reagido com hostilidade, 
passando a solicitar vistorias mensais do órgão, acom-
panhadas de escolta policial, cujas diárias são incluídas 
nas despesas da vistoria, pagas pela Companhia.

Paralelamente, iniciou um programa de atuação 
conjunta com a administração do Município, e a imple-
mentação de proposta que denomina “Matriz Social”, 
pela qual pretende o assentamento da população de 
Serra Pelada fora daquela área, e sua dedicação a 
outras atividades produtivas que não o garimpo. Este 
projeto está em curso, com a aquisição de lotes e 
benfeitorias, ou de recibos de posse, para o esvazia-
mento da área.

41. 
Por fim, em fins de 1995, a vista a sua privati-

zação, passou a demandar no Juízo da Comarca de 
Curionópolis para obter a posse da jazida, e a inten-
sificação de sua presença foi confrontada com movi-
mento de resistência de garimpeiros, contido por forças 
federais que se autorizou e planejou em 21 outubro 
de 1996, durante reunião entre Chefes militares, o Juiz 
da Comarca de Curionópolis, e o Ministro da Justiça, 
em Carajás.

42.
Resultou a prisão dos líderes, e Mandado de Se-

gurança em que a Cooperativa busca impedir que o 
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Exército exorbite suas funções constitucionais, atuando 
para assegurar à Vale seus trabalhos de pesquisa.

4 – Petição Entregue
43.
O Sr. Antonio Clênio Cunha Lemos, eleito mem-

bro do Conselho Fiscal da Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Serra Pelada – COOMIGASP, com 
mandato para o período de 6 de novembro de 1994, a 
6 de novembro de 1995, peticionou para expor que a 
entidade não promove a representação e defesa admi-
nistrativa e judicial dos direitos minerários requeridos 
consoante os processos DNPM nº 830355, 830356, de 
19 de julho de 1989, e sua diretoria não presta contas 
de forma regular, tendo obstado no Juízo da Comarca 
de Curionópolis a realização de Assembléia Geral con-
vocada pelo Conselho Fiscal para sua destituição.

Informou ainda que mais de 1/5 (um quinto) dos 
associados deliberaram a realização de Assembléia 
Geral, juntando cópias folhas’ de assinaturas para con-
vocação de Assembléia Geral Extraordinária em que 
soma-se praticamente 4.000 assinaturas.

Acrescenta que temem proceder o edital de con-
vocação e serem novamente obstados por ordem ju-
dicial.

Junta cópia de petições e despachos relativos a 
suspensão de realização de Assembléias da Coope-
rativa, nas quais informa-se de crédito das sobras do 
ouro comprado pela Caixa Econômica dos associados, 
cujo pagamento é objeto de execução judicial.

Requer medidas cabíveis para assegurar a rea-
lização da Assembléia que pretendem.

Há incapazes, órfãos de associados, com direitos 
sobre a Cooperativa, seus eventuais direitos de lavra, 
e créditos. O assunto envolve ainda milhares de pes-
soas, é caso para o acompanhamento do Ministério 
Público a quem deve ser remetida a petição.

5 – Conclusão
Em Serra Pelada confrontam-se, de uma lado, 

uma das maiores Mineradoras do mundo, a Companhia 
Vale do Rio Doce, de quem a lei nº 7.149, de 1984, 
retirou 100 hectares na sua concessão de lavra no sul 
do Pará, mediante pagamento do direito adquirido, do 
outro, milhares de trabalhadores organizados em uma 
Cooperativa autorizada a funcionar como Empresa de 
Mineração, a quem a mesma lei permitiu a garimpa-
gem naquela área, delegando ao Poder Executivo a 
competência para prorrogar esta permissão.

Após a extinção do regime de matrícula para a 
garimpagem, eliminando as restrições de mineração 
rudimentar, trabalho individual, e natureza de depósi-
to desta atividade, a Cooperativa promoveu diligên-
cias para obter autorização de lavra no regime de 
autorização e concessão (Mina Regular), ao amparo 

de preferência instituída na Constituição e legislação 
infra-constitucional. Sua petição não foi deferida pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral por não 
estar acompanhada de documento de prova que tam-
bém solicitara ao órgão, fazendo remissão, que já es-
tava expedido, mas não foi juntado.

Seguiu-se que o Presidente da República apro-
vou Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério das 
Minas e Energia, dando norma de procedimento para 
não mais se prorrogar a garimpagem e restaurando 
o direito de lavra da Companhia na área, que fora re-
tirado por Lei.

A aprovação do Presidente da República ao Pa-
recer é ato que reveste modalidade normativa, por-
que vincula a administração, exorbita seu Poder Re-
gulamentar, porque não obedece a forma da lei para 
restaurar a concessão de lavra, ultrapassando ainda 
a delegação legislativa, prevista na lei apenas para a 
prorrogação da permissão à garimpagem, não para a 
represtinação da concessão de lavra anterior, com o 
termo daquela permissão.

Além disto, o número de pessoas envolvidas na 
demanda pelo uso da jazida, que é bem público, indi-
ca o interesse público que justifica a participação do 
Ministério Público, inclusive na constatação de inca-
pazes, órfãos, cujos direitos eventuais podem estar 
sendo violados.

6 – Recomendações
Ao final, recomenda-se o seguinte:
1 – A aprovação, em Regime de Urgência, de 

Projeto de Decreto Legislativo para sustar o ato nor-
mativo do Poder Executivo, que exorbitando seu po-
der regulamentar, e delegação legislativa, aponta no 
confronto da lei, promovendo conflito, comoção social, 
desordem pública, e confusão jurídica.

2 – A recomendação ao Presidente da República 
para determinar a revisão dos despacho que indeferiram 
pedidos de Alvará de Pesquisa e Lavra, da Cooperativa 
Mista de Garimpeiros de Serra Pelada – COOMIGASP, 
ao amparo da preferência instituída no art. 174 da 
Constituição Federal, porque não juntou-se Alvará de 
Funcionamento como Empresa de Mineração, embora 
requerimento anterior ao indeferimento, juntado às fls. 
66 do Processo de seu pedido de Alvará de Funciona-
mento como Empresa de Mineração (Processo DNPM 
n°950191), faça remissão aos pedidos de Alvará de 
Pesquisa e Lavra.

3 – A recomendação ao Advogado Geral da União 
para fixar a interpretação da Constituição; do Decre-
to-Lei n° 227, de 1967; e da Lei n° 7.805, de 1989; a 
ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades 
da Administração Federal, em especial no âmbito do 
Ministério das Minas e Energia, e do Ministério da 
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Amazônia, Recursos Hídricos, e Meio Ambiente, com 
relação a preferência às cooperativas de garimpeiros 
na autorização ou concessão de pesquisa e lavra, e 
a regulamentação das áreas ocupadas pelos garim-
peiros na forma da lei n° 7.805 de 1989, bem como, o 
conceito legal de garimpagem e garimpeiro;

4 – O encaminhamento da petição apresentada 
pelo Sr. Antônio Clênio Cunha Lemos, ao Procurador 
Geral da República, à vista o interesse público derivado 
do grande contigente de pessoas envolvidas na lide;

Brasília, em 11 de dezembro de 1996. – Senador 
Ernandes Amorim, Relator.

DECRETO LEGISLATIVO °       , DE 1996

Susta os efeitos da aprovação do Pre-
sidente da República à Nota Conjur/Minfra 
n° 0024/92, através da Exposição de Moti-
vos n° 0019/92, do Ministro de Estado da 
Infra-Estrutura, publicada em 24 de março 
de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É sustado os efeitos da Nota Conjur/Min-

fra n° 0024/92, aprovada pelo Presidente da República 
através da Exposição de Motivos n° 0019/92, do Minis-
tro de Estado da infra-Estrutura, publicada no Diário 
Oficial da União de 24 de março de 1992.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição ampliou a competência de fiscaliza-
ção e controle do Poder Legislativo, fixando-lhe “sustar 
os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa”, nos termos de seu art. 49, V.

A Nota Conjur/Minfra n° 0024/92, com aprovação 
do Presidente da República através da Exposição de 
Motivos n° 0019/92, do Ministro da Infra-Estrutura, con-
forme publicado no Diário Oficiai da União de 24 de 
março de 1992, vincula a administração, constituindo 
ato que se reveste de modalidade normativa, restau-
rando a integridade do decreto de lavra n° 74.509/74, 
no qual a lei n° 7.159, de 1984, retirou área de 100 hec-
tares, permitindo a garimpagem, conforme a redação 
da lei n° 7,599, de 1987, e delegando a ato do Poder 
Executivo a prorrogação do prazo da garimpagem.

Portanto, a restauração do direito retirado pela lei, 
ultrapassa essa delegação e exorbita o poder regula-
mentar porque o direito mineral, no caso, restaurado 
por aprovação de parecer, consoante a Constituição, 
é concedido em forma prescrita na lei. Não havendo 
poder de represtinação ao Executivo, deste direito, 
que a lei revogou, retirou. Ademais, resulta deste ato 

abusivo, enorme conflito social, tensão, e confusão 
jurídica envolvendo milhares de pessoas no sul do 
Estado do Pará.

Brasília, em 11 de dezembro de 1996. – Sena-
dor Ernandes Amorim, Quarto Secretário do Senado 
Federal.+

O SR. CARLOS BRANDÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje, venho a esta tribuna 
pedir apoio a projeto de lei, de minha autoria, que au-
toriza a inclusão dos Vales dos Rios Itapecuru e Mea-
rim, no Maranhão, na área de atuação da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba.

Desde sua criação, em 1974, a CODEVASF tem 
se destacado como uma das empresas que mais con-
tribuem para o desenvolvimento das regiões em que 
atua.

O incentivo ao aproveitamento, para fins agríco-
las, agropecuários e agroindustriais, dos recursos hí-
dricos e do solo do Vale do Rio São Francisco e, mais 
recentemente, do Vale do Rio Parnaíba tem induzido 
a modificação da paisagem dessas regiões.

As atividades da empresa, nesse espaço do terri-
tório maranhense, possibilitarão a introdução de novas 
tecnologias e culturas, levando a um melhor aprovei-
tamento dos recursos naturais da região.

A Bacia do Rio Itapecuru está situada na parte 
centro-leste do Maranhão, uma das regiões onde se 
registram as mais elevadas densidades demográfi-
cas do Estado, juntamente com a situada em torno 
do Golfão Maranhense e dos Vales dos Rios Pindaré, 
Mearim e Grajaú.

O Rio Itapecuru é conhecido como “o rio da in-
tegração”, por ligar o sul do Maranhão ao Atlântico, 
sendo o responsável pelo abastecimento de água da 
Capital do Estado, São Luís. No seu vale estão con-
centradas diversas atividades agrícolas, pastoris e ex-
trativas do Maranhão. 

Inicialmente, a cultura algodoeira prevaleceu no 
vale. No entanto, a partir da segunda metade do sé-
culo XX, a cultura do arroz passou a predominar na 
região, seguida pela do milho, da mandioca, do feijão 
e do algodão arbóreo. Além de principal produtor de 
arroz do Maranhão, o Vale do Itapecuru é o maior pro-
dutor de coco de babaçu e possui o segundo rebanho 
bovino do Estado. A produção de arroz local passou a 
ser exportada para as demais regiões do País, como 
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conseqüência da dedicação de imigrantes nordestinos 
e do caboclo maranhense estabelecidos no local. 

O Vale do Itapecuru limita-se a sudeste com a 
Bacia do Rio Parnaíba, havendo, dessa forma, uma 
continuidade da bacia desse rio, já incluída entre as 
regiões atendidas pela CODEVASF. 

Já o Rio Mearim, cujo vale encontra-se a oeste 
do Vale do Itapecuru, possui extensão total de 930 
quilômetros, dos quais apenas 645 são navegáveis. 
Nasce nas Serras Negra e Canela e, depois de lan-
çar suas águas na baía de São Marcos, deságua no 
Oceano Atlântico. 

Ocupa papel de destaque no desenvolvimento 
maranhense, além de ser responsável por boa par-
te da história da ocupação das terras do interior do 
Estado. Hoje, serve de via natural para o transporte 
– até o mercado de São Luís e de cidades ribeirinhas 
– de arroz, milho, mandioca e do pescado oriundo 
dos lagos e do próprio rio. Sua navegação é feita por 
embarcações regionais que se utilizam dos portos de 
Vitória do Mearim, Arari, Bacabal, Ipixuna, Pedreiras, 
Marianópolis e Barra do Corda, localizados ao longo 
de sua extensão. 

Atualmente, o Rio Mearim enfrenta sérios proble-
mas decorrentes do seu assoreamento, da poluição de 
seus afluentes e da destruição de suas matas ciliares. 
Até mesmo seus peixes encontram-se ameaçados de 
extinção. 

Dessa forma, a presença da CODEVASF nos 
Vales dos Rios Itapecuru e Mearim em muito seria útil 
para melhor aproveitamento dos recursos locais, me-
lhor distribuição dos recursos hídricos dos vales, indu-
zindo as transformações necessárias para a melhoria 
socioeconômica da população local, especialmente os 
pequenos produtores. 

E é por isso, por pensar nos benefícios que esses 
rios proporcionam ao nosso Estado e a toda a popu-
lação, que peço a colaboração dos nobres colegas na 
aprovação dessa matéria.

Para que todos entendam e saibam da importân-
cia dessa proposta, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado em todos os meios de comunicação 
desta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERMANO BONOW – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho 
a esta tribuna fazer breve relato sobre fato que acon-
teceu há alguns anos no Rio Grande do Sul, quando 
a Central de Transplantes do Estado foi acionada pelo 

Hospital de Chapecó, onde havia um paciente poten-
cialmente doador de órgãos. 

A Central de Transplantes agilizou as devidas pro-
vidências junto ao Hospital da Santa Casa e ao Instituto 
de Cardiologia, e imediatamente, Sr. Presidente, uma 
equipe de transplantes, num pequeno avião, pilotado 
por José Eduardo Reis e Paulo César Reimbrecht, via-
jou de Porto Alegre com destino ao Município de Cha-
pecó. Era uma noite de chuva, com muito vento, típica 
de inverno, embora já estivéssemos na primavera, e, 
infelizmente, esse avião bateu num morro. No aciden-
te, faleceram 5 médicos, quase todos com menos de 
30 anos: Drs. Marcos Stédile, André Barrionuevo, Jean 
Kolmann, Jackson Ávila e Cláudio Lança. Ainda ontem, 
em conversa com o então Prefeito de Pato Branco, o 
atual Deputado Alceni Guerra, S.Exa. me disse que foi 
ele, naquela noite, que deu a triste notícia aos pais de 
André do falecimento do menino. 

O trabalho da equipe de transplantes do Rio Gran-
de do Sul tem surtido efeito. Passado tantos anos, po-
demos dizer que, de 275 transplantes em 1996, esse 
número passou para 1.360 em 2006.

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
recentes dados da Associação Brasileira de Transplan-
tes informam que caiu pelo terceiro ano consecutivo 
o número de doadores de órgãos no Brasil. Em 2005, 
tivemos 6,3 para cada 1 milhão de pessoas que doa-
ram órgãos; em 2006, o número baixou para 6, e, este 
ano, ele se situa em 5,4. 

Isso é preocupante em termos de saúde públi-
ca. Os dados mostram que foi interrompida a curva 
ascendente que vinha desde 1997, quando foi criado 
o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da 
Saúde.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, impõe-se 
uma providência por parte do Sr. Ministro para agilizar 
as medidas necessárias junto ao Ministério da Saúde 
e ao Sistema Único de Saúde do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao Deputado Mauro Benevides, pelo Bloco 
Parlamentar PMDB/PSC/PTC.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uma brilhante figura da vida pública 
brasileira, desaparecida em 1998, pontificou nas tri-
bunas do Congresso como Parlamentar competente, 
integrante que foi, nesta Casa, do grupo dos “autênti-
cos” no contexto do minúsculo MDB, responsável, no 
primeiro momento, pela luta em prol da normalização 
institucional.

Presidente do Senado Federal em 2 oportunida-
des, Humberto Lucena impôs-se aos respectivos pares, 
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defendendo os interesses da Paraíba e do próprio País, 
na condição de Senador atuante, com visão realística 
dos grandes problemas nacionais.

No exercício da Liderança do PMDB, teve conduta 
dinâmica, mantendo a sigla arregimentada com vistas 
a aprovar proposições de vital interesse para todos os 
segmentos de nossa comunidade.

Em agosto último, Lucena foi homenageado no 
Auditório da UNEP, em sua terra natal, em reverente 
destaque à memória imperecível, apontado que foi a 
patronear a Sala dos Parlamentares Municipalistas.

Amigo e companheiro de Humberto Coutinho de 
Lucena, fiz questão de realçar esse fato no plenário, 
louvando a decisão do dirigente daquela escola supe-
rior, sediada em João Pessoa, Prof. Salomão Gadelha, 
Prefeito da progressista cidade de Sousa.

Ao agradecer, em nome da família, a honraria, o 
ex-Deputado Haroldo Lucena enfatizou, visivelmente 
emocionado: “Humberto vivia a política 24 horas por dia, 
sempre preocupado em defender os paraibanos”. 

Já o Deputado Marcondes Gadelha também 
enalteceu a postura correta do agraciado, com o qual 
conviveu, de perto, na Paraíba e em Brasília, acompa-
nhando a marcante trajetória que soube cumprir com 
inexcedível abnegação. 

Associo-me, pois, a deliberação da UNEP, ressal-
tando, uma vez mais, que Humberto Lucena, enquanto 
desempenhou sucessivos mandatos, foi uma das mais 
expressões dos quadros políticos brasileiro.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, imprensa e internautas que nos 
acompanham pela Internet, estou aqui para convidar 
a todos para uma audiência pública que será realiza-
da amanhã, das 9h às 17h, na Assembléia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Trata-se de uma audiência da 
Subcomissão Permanente que presido, que estuda 
vários assuntos, entre os quais conflitos agrários e re-
manescentes de quilombos. E amanhã, na Assembléia 
Legislativa do Maranhão, será realizada essa audiên-
cia, em parceria com o Governo do Estado, através 
da Secretaria de Igualdade Racial. Já está confirma-
da a presença da Procuradora Deborah Duprat, da 6ª 
Câmara da Procuradoria da República; bem como do 
antropólogo Alfredo Wagner Berne de Almeida, que 
conhece a fundo as questões relativas aos quilombos 
e outros assuntos referentes aos camponeses, e de 
representantes da Fundação Palmares, da Secretaria 

Especial de Polícias de Promoção da Igualdade Racial 
e do INCRA/nacional.

A questão das terras de remanescentes de qui-
lombos está na pauta do nosso País. Aqui na Câmara 
tramita uma proposta de decreto legislativo, de autoria 
do Deputado Valdir Colatto, que pretende simplesmen-
te tornar sem efeito o Decreto nº 4.887, de 2003, do 
Presidente Lula. Portanto, essa audiência é da maior 
importância.

Quero convidar a bancada maranhense, os mem-
bros da Comissão e, de forma especial, o Deputado 
Cleber Verde, que preside esta sessão, para orgulho 
do Maranhão, para que compareçam amanhã à As-
sembléia Legislativa. Sei que todos os Parlamentares 
têm agenda bastante extensa, mas é muito importante 
essa audiência, que trata de uma população extrema-
mente sofrida e excluída historicamente. 

Segunda-feira, Sr. Presidente, estaremos na ci-
dade de Belém, capital do Estado do Pará, também 
conduzindo a Subcomissão Permanente. Lá vamos 
realizar audiências sobre conflitos agrários na Ama-
zônia brasileira. Essa audiência também é importan-
te, porque vamos debater os conflitos existentes na 
Amazônia pela posse de terra, assim como a questão 
ambiental e tantas outras.

Portanto, quero convidar, primeiro, as entidades 
e os representantes dos quilombos no Maranhão para 
se fazerem presentes na Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão, e, segundo, as entidades do Es-
tado do Pará que tratam da questão do conflito agrário 
– a Comissão Pastoral da Terra, os órgãos estaduais 
—, e a bancada federal do Estado do Pará – para a 
audiência em Belém do Pará. O Deputado Beto Faro 
está encarregado de organizar a audiência pública em 
Belém, a realizar-se, repito, na segunda-feira.

Ratifico, Sr. Presidente, mais uma vez, o convite 
a V.Exa., ao Deputado Brandão, ao Deputado Sétimo, 
para que prestigiem a audiência, e não apenas porque 
é uma atividade da Câmara, mas porque compreendo 
que essa talvez seja uma das formas de aumentar a 
credibilidade deste Poder, que, infelizmente, por maior 
que seja o nosso esforço, não passa de 2, 3 pontos 
percentuais na visão da opinião pública, bem como de 
valorizar as atividades externas deste Parlamento. Es-
sas 2 audiências, creio, podem também contribuir para 
melhorar a nossa imagem diante da opinião pública.

É este o comunicado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Parabe-

nizo o Deputado Domingos Dutra pela luta em favor 
das comunidades quilombolas e do nosso Estado do 
Maranhão.

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, queremos registar a luta da bancada 
federal pela restauração do trecho de cerca de 120 
quilômetros da BR-101 Norte, no Estado do Espírito 
Santo, entre os Municípios de Serra e Linhares. 

Durante os últimos 12 meses, a bancada tem tra-
balhado intensamente para que seja restaurado esse 
trecho, bem como alguns outros da BR-101 Sul, como 
o que liga Guarapari a Campos, na divisa com o Rio 
de Janeiro, e da BR-262, trecho que liga a cidade de 
Viana à divisa do Estado de Minas Gerais.

Em alguns trechos dessas BRs que cortam o 
Estado do Espírito Santo estão praticamente intransi-
táveis. O asfalto já começa a descolar. É necessário, 
então, fazer a frisagem da pavimentação asfáltica e 
restaurar o pavimento. No final do ano, é grande flu-
xo de turistas de São Paulo e do Rio de Janeiro em 
direção às praias ao Espírito Santo e dos Estados 
do Nordeste. E a medida vai assegurar segurança as 
viajantes e evitar os constantes acidentes que ora se 
verificam nesses trechos.

O Ministério dos Transportes autorizou a UNIT 
local a realizar a licitação das obras de restauração da 
BR-101 Sul, da BR-101 Norte e da BR-262 no Estado 
do Espírito Santo.

Ontem, estivemos em audiência com os direto-
res do DNIT. Foi comunicado ao Diretor da UNIT lo-
cal, o engenheiro Élio Bahia, que ele está autorizado 
a licitar as obras de restauração daqueles trechos. Os  
valores correspondentes somam cerca de 47 milhões 
de reais. 

É mais uma demonstração de apoio do Presi-
dente Lula e do Ministro Alfredo Nascimento, que hoje 
conduz o Ministério dos Transportes com seriedade e 
responsabilidade e tem conseguido bons resultados 
na manutenção da malha rodoviária federal, às reivin-
dicações da bancada capixaba..

Quero agradecer ao Diretor-Geral do DNIT, Dr. 
Mauro Barbosa, e ao Diretor de Infra-Estrutura do DNIT, 
Dr. Hideraldo  Caron, a atenção que têm dispensado 
ao Estado do Espírito Santo. Vamos convidá-los para, 
se possível no final de outubro, a inauguração das 
obras do trecho da BR-259 que liga a cidade de João 
Neiva à cidade de Baixo Guandu, na região noroeste 
do Estado, um investimento de quase 70 milhões de 
reais feito pelo Governo do Presidente Lula no Espí-
rito Santo.

Muito obrigado.
Que Deus abençoe a todos!

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
dezenas de organizações de direitos humanos, defen-
sores e promotores de direitos humanos em todos os 
recantos do Brasil, nesta semana, estiveram reunidos 
no Auditório Nereu Ramos, desta Casa legislativa, 
discutindo os direitos humanos, mas, desta feita, com 
interface com a segurança pública cidadã.

Na abertura do importante conclave, o Presidente 
Arlindo Chinaglia chamou a atenção dos presentes para 
o número de homicídios, especialmente entre jovens, 
nos grandes centros urbanos e regiões metropolita-
nas e para a real necessidade da rápida implantação 
do PRONASCI, programa recentemente lançado pelo 
Presidente da República. 

No encontro sobre direitos humanos em tela, 
estiveram presentes a Procuradoria da República de 
Defesa a Cidadania, o Movimento Nacional de Direitos 
Humanos, a Defensoria Pública da União, o Ministé-
rio da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional 
de Reforma do Judiciário e da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos – SEDH, representado no evento 
pelo Ministro Paulo Vannuchi, juízes da cidadania e o 
combatente capixaba Perly Cipriano. 

O evento foi uma promoção da Comissão de Di-
reitos Humanos desta Casa, presidida pelo Deputado 
Padre Luiz Couto, do PT da Paraíba, do Movimento 
Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Jus-
tiça, da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da 
Procuradoria da República da Defesa da Cidadania. 

O eminente jurista Dalmo Dallari, ex-Coordenador 
da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo e professor emérito da USP, com a lucidez de 
sempre, proferiu verdadeira aula magna na abertura 
dos trabalhos, na qual ressaltou as raízes históricas 
da segurança pública não como mecanismo de defe-
sa de direitos no arcabouço do Estado Democrático 
de Direito, mas, sim, da efetivação de uma segurança 
de privilégios, com uma visão repressora e crimina-
lizadora dos movimentos sociais, para o que muitas 
vezes eram utilizados instrumentos letais, ao invés de 
se tentar construir uma cultura da paz e de garantia 
dos direitos individuais e sociais insculpidos na Cons-
tituição da República, a Carta Magna mais democrá-
tica e cidadã da história do País, na ótica do ilustrado 
professor de Teoria do Estado da USP.

Impressionou a todos os presentes nesse En-
contro, Sras. e Srs. Deputados, os números e gráficos 
trazidos à baila por pesquisadora da Universidade 
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Cândido Mendes e coordenadora do Centro de Es-
tudos de Segurança e Cidadania, segundo os quais, 
em média, aconteceram 6 mil homicídios em 2006 no 
Estado do Rio de Janeiro, o que representa a horren-
da média de 40,7 por 100 mil habitantes. Dessa triste 
estatística, no ano passado, 1.063 foram em decor-
rência da ação policial e, em 2007, 137 civis tomba-
ram devido à ação de grupos milicianos e da atuação 
do crime organizado. Registra ainda a expert que, no 
ano de 2006, desapareceram 4.562 pessoas no Rio 
de Janeiro e, segundo informações extra-oficiais da 
Polícia carioca, cerca de 70% delas foram mortas. Na 
realidade, a falta de números confiáveis mascara um 
pouco esse drama nacional.

Por outro lado, cabe igualmente lamentar, e com 
a mesma ênfase, o grande número de policiais mortos 
no ano que passou: 29 em serviço e – pasmem, Srs. 
Deputados – 117 de folga. Esse incrível número mostra 
que os policiais cariocas, justamente quando deveriam 
está descansando, recuperando-se do estresse a que 
vivem submetidos, ao contrário, para garantir o sus-
tento da família, estão laborando extraordinariamen-
te, muitas vezes até a serviço do crime organizado. 
Desnuda-se assim uma lamentável chaga social que 
corrói o Estado brasileiro.

É mister ressaltar também, Sr. Presidente, os nú-
meros trazidos ao debate pela professora da Cândido 
Mendes quanto à população carcerária brasileira. Em 
2001, as penitenciárias brasileiras abrigavam 233.220 
detentos, número que dobrou em menos de 5 anos, 
alcançando a incrível marca de 401.236. O sistema 
carcerário nacional é uma fábrica de delinqüentes, 
uma verdadeira universidade do crime, o que só de-
monstra, de forma peremptória, a urgente necessidade 
da utilização de instrumentos modernos de redução 
da alta reincidência criminal e da aplicação de penas 
alternativas, da humanização e da reformulação do 
sistema prisional. E, além disso, de o Estado agir pre-
ventivamente com educação em direitos humanos, com 
imediata efetivação do Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos, já pronto no MEC e na SEDH, 
com a criação dos comitês estaduais, com o forta-
lecimento de ações vitoriosas da mediação popular, 
como as promotorias legais populares, agentes jurí-
dicos populares na mediação de conflitos, com justiça 
comunitária e restaurativa. 

Assinale-se, por fim, que no evento foi lançado o 
Guia de Mediação Popular, escrito por André Luis Nas-
cimento, Magaret Leonelli e Vera Leonelli – esta última, 
presente no conclave, fez brilhante apresentação.

Ao final do evento, Sras. e Srs. Deputados, foram 
aprovadas algumas moções de denúncias de vários 
casos de violência policial, com o ocorrido com tra-

balhadores rurais do Engenho Prado – aliás, eu já o 
trouxe ao conhecimento dos ilustre pares e oficiei ao 
Governador Eduardo Campos a respeito – e também 
moção de repúdio a decisão dos clubes militares que 
recentemente ingressaram com ação no Poder Judi-
ciário para suspender o pagamento da pensão aos 
familiares do Capitão Lamarca. 

Como conclusão, foi aprovado, por unanimidade, 
o documento Por uma Segurança Pública e uma Jus-
tiça para Garantia de Direitos, com 21 itens. 

Vale ressaltar que, segundo avaliação feita no 
Encontro, o Plano Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI, do Governo Federal, contém 
avanços em relação aos anteriores, mas ainda preser-
va a concepção tradicional do papel das Polícias, da 
ação repressiva dirigida aos pobres, em detrimento da 
defesa de direitos. 

Em razão disso, foi também aprovado que os 
Governos Federal e Estaduais devem instituir medidas 
de monitoramento e enfrentamento à violência policial, 
como o fenômeno persistente da prática da tortura nos 
presídios e delegacias, execuções sumárias e extermí-
nios praticados por agentes do Estado, sendo necessá-
rio definir metas de extinção dessas práticas e do grau 
de letalidade na atividade policial, para que o medo e 
a desconfiança sejam substituídos pela esperança de 
que a Polícia seja defensora de seus direitos.

Em pleno século XXI, urge a promoção dos direi-
tos humanos como conquista civilizatória. 

Quero ainda nesta oportunidade, provocativa-
mente, dirigir-me com todo o respeito ao ex-Ministro 
de Minas e Energia do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, Sr. José Jorge, que, em entrevista, alerta o 
País para o risco de “apagão” em 2009.

O curioso é que o Sr. José Jorge, quando Minis-
tro de Minas e Energia, não teve a competência para 
alertar o País acerca do “apagão” de 2001, que ocorreu 
sob a chancela do Governo do Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. Aquela foi uma completa demonstração de 
incompetência e irresponsabilidade – incompetência, 
pelo processo de privatização que produziram no setor 
elétrico e pela desregulamentação da atividade; irres-
ponsabilidade porque impuseram ao País um corte de 
25% de energia, o que provocou significativa queda 
no Produto Interno Bruto do Brasil.

Portanto, o ex-Ministro José Jorge, com todo o 
respeito, não tem nenhuma condição para falar em 
“apagão”, até porque, à época, ele foi desqualificado, 
visto que colocaram para administrar a crise do setor 
elétrico o Ministro Pedro Parente, que era até cha-
mado de Ministro do Apagão. O Ministro de Minas e 
Energia de então foi relegado a segundo plano e, na 
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minha compreensão, completamente desmoralizado. 
Infelizmente,   esse é um fato da história. 

Estou ouvindo a torcida da Oposição no que diz 
respeito a possível ocorrência de “apagão”. Primeiro, 
não encontro autoridade técnica, política e moral em 
certas pessoas para falar em “apagão”. Segundo, te-
mos de ter a humildade de reconhecer que o setor 
elétrico é nevrálgico e tem de ser permanentemente 
acompanhado. E o Governo o está acompanhando 
muito bem, para evitar a repetição do erro cometido 
no Governo passado. 

Assim sendo, só tenho a considerar que isso deve 
ser visto apenas como alerta. 

O Governo Fernando Henrique, o PFL e o PSDB 
foram completamente incompetentes na área energéti-
ca, entre outras. Foram os pais e as mães do “apagão” 
de 2001. Portanto, são completamente desqualificados 
para falar sobre o assunto. Não têm, repito, autoridade 
técnica, política e muito menos moral para falar sobre 
ele, porque provocaram o maior corte de energia dos 
últimos 20 anos no País, por incompetência de geren-
ciamento e por causa de privatizações fraudulentas e 
irresponsáveis.

Concluindo, externo minha preocupação com 
tema muito atual no Brasil: o etanol. Infelizmente, al-
guns setores, por conta de trabalho escravo em fazen-
das, por conta de culturas atrasadas nessa área, têm 
combatido o programa de etanol.

Tenho a dizer, porém, que esse é um programa 
importante para o Brasil e para o mundo. Por isso, é 
preciso ter responsabilidade social e ambiental com 
essa iniciativa. Não podemos culpar o programa do 
etanol pela irresponsabilidade de empresários deso-
nestos, que não têm sensibilidade social e que ainda 
se valem de trabalho escravo, como o que foi denun-
ciado no Pará. 

Temos de ampliar a fiscalização e promover mais 
ações do Ministério do Trabalho para impedir a atua-
ção desses empresários desonestos. E temos, princi-
palmente, de considerar que o programa do etanol é 
importante em escala mundial. O Brasil é pioneiro na 
utilização do álcool combustível, portanto, tem grande 
contribuição a dar à humanidade no combate às mu-
danças climáticas.

Nesse sentido, o Presidente Lula foi muito com-
petente na Assembléia-Geral da ONU, onde fez a de-
fesa correta do programa do etanol e ressaltou que 
temos de trabalhar para que ele seja levado adiante, 
com sustentabilidade ambiental e social

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. TAKAYAMA – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. TAKAYAMA (Bloco/PSC – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Depu-
tado Cleber Verde, primeiramente, parabenizo V.Exa. 
por estar na presidência dos trabalhos desta Casa. 
Bem sei da dedicação que devota ao desempenho do 
mandato de Deputado Federal.

Dirijo-me neste momento V.Exas., Sr. Presidente e 
Srs. Parlamentares, para prestar uma homenagem. No 
sou muito afeito a homenagens, mas hoje não poderia 
me furtar de celebrar os 75 anos da Igreja Assembléia 
de Deus de Paranaguá, no Estado do Paraná. Uma das 
cidades mais antigas do País, por Paranaguá passaram 
Dom Pedro I e outras grandes figuras do Império. 

Como já disse, hoje, a Igreja Assembléia de Deus 
daquela cidade celebra seu 75º aniversário, e a Câmara 
Municipal, logo mais à noite, prestará merecida home-
nagem ao transcurso de data tão importante. 

Então, Sr. Presidente, quero associar-me às jus-
tas homenagens que serão prestadas à Igreja Assem-
bléia de Deus, porque me foi de todo impossível sair 
de Brasília e estar ainda hoje em Paranaguá, 

Envio daqui meus cumprimentos aos Pastores 
José Alves, Jetro Batista, Maurici Alves, enfim, ao gru-
po de pastores que cuida daquela igreja e das obras 
sociais. 

E por que estou fazendo essa homenagem, Sr. 
Presidente? Todos têm suas raízes religiosas. Sou filho 
de emigrantes japoneses, mas tenho profunda l forma-
ção cristã. Sou o espelho de nosso País cosmopolita. 
O que me faz enaltecer o trabalho dessa Igreja é que 
heróis anônimos, como Nargel, Maurici e tantos outros, 
realizam extraordinário trabalho em favor da nossa 
sociedade. E merece destaque o fato de que o fazem 
sem receber um centavo sequer dos cofres públicos. 
Milhares de voluntários realizam trabalhos sociais em 
asilos, orfanatos, casas de recuperação de drogados 
etc. O Pastor Nargel, por  exemplo, cuida de uma casa 
de recuperação para viciados em drogas e não rece-
be nenhum recurso do Poder Público. O trabalho de 
recuperação é desenvolvido por meio de terapias ocu-
pacionais, como cursos de informática etc. 

Esse tipo de trabalho voluntário deve ser enalte-
cido e respeitado. Milhares de pessoas que hoje po-
deriam estar no mundo das drogas e do crime foram 
recuperadas graças ao trabalho executado pelas igrejas, 
e muitas vezes isso não reconhecido por nós. O Par-
lamento brasileiro precisa olhar com carinho as obras 
sociais realizadas pela Igreja Assembléia de Deus. 

Por isso, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para 
prestar a minha homenagem à Igreja Assembléia de 
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Deus de Paranaguá pelos seus 75 anos de existên-
cia. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Paes landim, que falará pela 
liderança do PTB. S.Exa. dispõe de até 3 minutos. 

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra . 

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
a presença na Casa de 6 Vereadores dos 9 eleitos no 
Município de Candeias do Jamari, em Rondônia. São 
eles: Sângela Rocha Amorim Guerra, Bejim, Lauro 
Carneiro, Rui do BB, Pelezinho e Dejalma da Silva. 

Eles estão aqui em busca de recursos por inter-
médio de emendas.

Deixo um abraço ao povo de Rondônia, espe-
cialmente ao de Porto Velho e de Candeias do Jamari, 
representado pelos colegas. 

O SR. PROFESSOR SETIMO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – 
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, registro as razões do 
meu comportamento e, principalmente, do PMDB na 
votação da CPMF. 

Deputado pelo PMDB, fui favorável à CPMF. Várias 
razões me levaram a tomar decisão que para alguns 
mereceria melhor análise. Para alguns, a CPMF deveria 
ser extinta, mas para o grupo que apóia o Governo do 
Presidente Lula há necessidade de prorrogar a vigên-
cia da contribuição denominada CPMF.

Pensei  eu, por exemplo, que o Bolsa Família 
precisa ser ainda mais valorizado, e a manutenção da 
CPF permitirá ao Presidente Lula valorizar cada vez 
mais as ações sociais do Governo Federal. 

Também não poderia deixar de reconhecer que 
o tributo contribuiu, contribui e contribuirá para a Pre-
vidência Social. Os trabalhadores rurais, que não con-
tribuem para a Previdência, têm assegurado o direto à 
aposentadoria graças aos recursos oriundos da arre-
cadação da CPMF. E quando a Oposição condenava 

e pedia a extinção desse tributo, certamente não ati-
nava que o seu fim prejudicaria, ao mesmo tempo, os 
trabalhadores rurais e o Bolsa-Família.

Ora, há uma crise muito séria na saúde pública. 
Muitos prontos-socorros e hospitais já fecharam as 
portas e outros vivem em situação de calamidade pú-
blica. Imaginem, então, Srs. Deputados, como seria o 
quadro com a extinção da CPMF!

Estão de parabéns o Presidente Lula e o grupo 
que aprovou a CPMF, porque essas ações sociais 
terão continuidade nos próximos 4 anos. E, como já 
disse o Presidente Lula, nenhum Presidente que vier 
a governar Brasil terá a coragem de extinguir esse 
imposto, o mais justo, porque só paga quem tem con-
ta bancária, quem realiza movimentação financeira. 
Os trabalhadores que ganham salário mínimo, os 
aposentados e pensionistas não precisam ter medo 
da CPMF. 

Encerrando, Sr. Presidente, aproveito a ocasião 
para parabenizar o DNIT pelo trabalho que vem reali-
zando em todo o Brasil, principalmente no Maranhão, 
onde, na semana passada, iniciou a recuperação da 
estrada que liga os Municípios de Presidente Dutra e 
Barra do Corda. 

Parabéns o DNIT pela política de recuperação e 
manutenção das estradas federais. 

Muito obrigado.
O SR. LEANDRO SAMPAIO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem a 

palavra V.Exa.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para regis-
trar uma série de cumprimentos que tenho recebido por 
correspondências, e-mails, mensagens de celular etc. 
Há pouco, por exemplo, recebi telefonemas de eleitores, 
de companheiros e de lideranças da região serrana do 
Estado do Rio de Janeiro, em especial das cidades de 
Petrópolis e Teresópolis, que me cumprimentavam pela 
posição assumida ao longo da votação da prorroga-
ção da CPMF. Votei contra o tributo, acompanhando o 
Líder do meu partido, o Deputado Fernando Coruja, e 
não poderia ter sido diferente. 

Acompanhei, pela imprensa, um debate na mi-
nha cidade com relação à saúde pública; ao mesmo 
tempo, na tarde de hoje, recebi ofício da Ministra Dilma 
Rousseff, da Casa Civil, em resposta a requerimento 
de informações sobre os recursos do PAC destinados 
ao meu Estado.

O que tem a ver o posicionamento contrário à 
CPMF, a dramática situação da saúde, especialmen-
te na minha cidade de Petrópolis e os recursos do 
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PAC destinados aos ao Estado – recursos que, in-
felizmente, não chegarão às cidades de Petrópolis e 
Teresópolis?

O expediente da Sra. Ministra fala nos mais de 
R$300 milhões que o Governo Federal investirá no 
Município de Duque de Caxias; nos  40 milhões a se-
rem investidos no Município de Magé; nos mais de 300 
milhões a serem aplicados nas favelas da Capital; nos 
107 milhões destinados à cidade de Volta Redonda e 
nos cinqüenta e poucos milhões para a cidade serra-
na de Friburgo.

Lamento profundamente, Sr. Presidente – e tudo 
isso já foi anunciado pelo Presidente Lula e a Minis-
tra Dilma Rousseff em grande evento no Estado do 
Rio de Janeiro –, que Petrópolis, com todos os seus 
problemas de infra-estrutura urbana, com seu déficit 
habitacional, com os problemas de drenagem que em 
todos os verões vitimam milhares de petropolitanos, 
porque as águas dos rios invadem residências e casas 
comerciais e fazem com que o turismo, vocação natural 
da região, perca cada vez mais força, lamento, dizia 
eu, que Petrópolis e Teresópolis, cidade que também 
enfrenta todos esses problemas, tenham ficado sem 
os recursos do PAC.

Repito: o que tem a ver o PAC com a CPMF? On-
tem, ouvi muitos Deputados que defendiam a CPMF 
falarem da saúde. O Deputado José Genoíno, por 
exemplo, disse que o setor vem melhorando no País. 
Isso é uma afronta, um deboche aos eleitores e à so-
ciedade brasileira, porque o que temos observado são 
filas cada vez maiores nos hospitais. Na minha cidade, 
o Hospital Santa Teresa, uma das melhores casas de 
saúde do Brasil e que ocupa instalações doadas pelo 
Imperador D. Pedro II, sob a direção das Irmãs de San-
ta Catarina, rompeu na semana passada um contrato 
de décadas com o Município, porque não agüentava 
mais atender tantos pacientes em situação emergen-
cial sem que a Prefeitura e o Estado o remunerassem 
decentemente pelos serviços prestados. As dívidas 
acumuladas daquela casa de saúde chegam a mais 
de 12 milhões de reais!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tudo isso 
tem a ver com a gestão pública. Existem recursos, 
mas eles são mal orientados, mal direcionados, mal 
aplicados. Há recursos para a saúde na minha cidade, 
mas, infelizmente, as filas não diminuem, nem melhora 
o atendimento médico, de modo de que a população 
tenha um pouco mais de tranqüilidade e de segurança 
nos momentos de necessidade. 

Lamento o fato de as cidades serranas terem 
mais uma vez ficado de fora, ao mesmo tempo em 
que o Presidente tem-se esforçado para dotar o Esta-
do do Rio de recursos em infra-estrutura. Lamento a 

situação caótica em que vive a saúde pública no Mu-
nicípio de Petrópolis. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Leandro Sam-
paio, o Sr. Cleber Verde , § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Professor Sétimo, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Professor Setimo) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
parabenizo V.Exa. por estar na presidência desta 
sessão.

Aproveito a ocasião para registrar algumas pon-
derações feitas pelo Presidente do IBGE, Eduardo 
Pereira Nunes, que admitiu que a contagem popula-
cional da instituição pode apresentar falhas nos pe-
ríodos compreendidos entre recenseamentos, uma 
vez que a metodologia adotada – uma metodologia 
internacional – não detecta possíveis grandes fluxos 
migratórios. 

Explicou o Dr. Eduardo Nunes que, durante entre 
os recenseamentos, o IBGE aplica a tendência verifi-
cada no último levantamento: se foi registrado aumen-
to da população do Município, é projetado um cresci-
mento anual de acordo com os dados, o que também 
ocorre se houve queda. Entre um censo e outro, pode 
haver mudança no movimento populacional, e, nesse 
período, o IBGE não tem condições de incorporá-la 
em suas projeções. 

Sr. Presidente, trago essas ponderações do Pre-
sidente do IBGE principalmente porque no Maranhão, 
meu Estado, alguns municípios tiveram o número de 
habitantes reduzido de forma grandiosa. Pela conta-
gem, mais da metade da população desapareceu. O 
IBGE local aponta um problema que, a meu ver, é sério 
e grave, e precisa ser corrigido: os limites dos municí-
pios maranhenses. 

Trata-se de um problema político, assunto sobre 
o qual eu já discorri nesta Casa. A Assembléia Legis-
lativa do Estado, em conjunto com a bancada federal, 
reuniu os Srs. Prefeitos para discutir e definir tais limites. 
Por exemplo: quando se trata de população, define-se 
o FPM, ligado aos recursos repassados pelo Governo 
Federal aos municípios. A conseqüência é que dimi-
nuir habitantes significa diminuir recursos, e nenhum 
Prefeito quer perder recursos. 

Essa é uma situação complicada, cuja solução 
precisa ser urgentemente encaminhada. E o caminho 
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é a assinatura de convênio do Estado com o IBGE, 
para identificar os limites reais dos municípios do Ma-
ranhão e, assim, apontar quais povoados fazem parte 
desse ou daquele município, definindo-se o número 
real de habitantes. 

Ao fazer este registro, peço à bancada federal 
do Maranhão que se junte à Assembléia Legislativa e 
ao Governo Estadual no esforço de concretizar o mais 
rapidamente possível esse convênio com o IBGE, a 
fim de que seja resolvido esse grave problema exis-
tente no Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Professor Setimo) – Nobre 

Deputado Cleber Verde, parabenizo V.Exa. pelo tema 
que acabou de tratar, motivo de reclamações de todo 
o Brasil reclama. Reconheço a seriedade do trabalho 
realizado pelo IBGE, mas, com fé em Deus, nenhuma 
cidade vai perder recursos do Fundo de Participação 
dos Municípios.

O SR. EFRAIM FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Professor Setimo) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma hon-
ra assomar à tribuna estando V.Exa. a dirigir os tra-
balhos. 

Saúdo também o amigo Cleber Verde, Deputado 
pelo Estado do Maranhão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
fazer uma cobrança às agências de viagens, às em-
presas aéreas, à EMBRATUR e a tantos outros órgãos 
vinculados à atividade turística.

Amo a minha terra, Sr. Presidente, e tenho or-
gulho de ser paraibano. Lutam os paraibanos contra 
dificuldades históricas e as intempéries do clima, que 
muitas vezes castigam, por anos a fio, os irmãos do 
sertão. Por isso, posso dizer que somos um povo va-
lente, guerreiro e criativo. Nosso bom Deus foi condes-
cendente com a Paraíba em relação a belezas natu-
rais, dando-lhe fartura de praias bonitas, monumentos 
e uma rica história.

Por todos esses elementos, vislumbramos que no 
turismo pudesse estar a saída para o desenvolvimento 
do Estado. O turismo é a indústria sem chaminés: gera 
emprego e renda e cria espaço para quantos queiram 
trabalhar pelo progresso do Estado.

Em João Pessoa havia um pequeno aeroporto, 
verdadeiramente acanhado para os turistas que lá 
chegavam. Parecia mais uma pequena rodoviária de 
cidade do interior. Mas a classe política e a sociedade 
civil organizada lutaram para que fossem feitos investi-
mentos no porto e no aeroporto da Capital, como for-

ma de atrair turistas e, conseqüentemente, favorecer 
o crescimento do Estado.

Muitas vezes, a Associação Brasileira de Agências 
de Viagens – ABAV-PB, na pessoa do seu Presidente, 
Sr. Luiz Feliz de Lucena, e de outros segmentos, como 
a Conexão Viagem, na pessoa da Dra. Márcia Feitosa, 
sempre combativa, lutaram com a classe política pela 
conquista dessas reivindicações. 

Durante a semana passada, surpreendentemente, 
fui procurado por representantes do setor turístico e 
de outros segmentos da economia paraibana que me 
informaram que 4 vôos que diariamente, às 14h, saem 
de João Pessoa para Brasília Capital serão cancela-
dos a partir de outubro, com o que os passageiros da 
nossa Capital terão de fazer conexão em Recife – e, 
se quiserem tomar outros destinos, terão de ir a São 
Paulo. O vôo das 6h – horário muito ruim, mas para 
os turistas que queriam conhecera nossa terra valia o 
sacrifício – também foi cancelado. Para quem quer sair 
de João Pessoa restará apenas a opção das vôo das 
2h. Com isso, não sofre apenas a Capital, mas todo o 
Estado e o seu povo.

Deixo registrado nesta Casa minha indignação e a 
de todos os setores que se dedicam a atividades turísticas 
no Estado diante da irresponsabilidade daqueles que ge-
rem o sistema aéreo e da Empresa Brasileira de Turismo 
– EMBRATUR. Nós, que participamos da CPI do Sistema 
de Tráfego Aéreo, vemos como uma das maiores dificulda-
des do setor a falta de um plano aeroviário nacional. Como 
excluir o Nordeste, tão sofrido, que muitas vezes foi vagão 
da locomotiva das indústrias do Sul? Quando todos estão 
abrindo os olhos para essa nova vertente economia, o tu-
rismo, as autoridades dão passos para trás, inviabilizando 
o crescimento econômico do Estado. 

Espero que essa decisão seja revista pelo Minis-
tério da Defesa e pela EMBRATUR, a fim de a Paraí-
ba venha novamente a ser incluída nos caminhos do 
turismo do Brasil e do mundo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Setimo) – Parabe-

nizamos o Deputado Efraim Filho pelo pronunciamento. 
Esperamos que o Ministro Nelson Jobim, da Defesa, 
encontre uma solução para o problema.

VIII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Professor Setimo) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem-
brando que amanhã, sexta-feira, dia 28, às 15h, ha-
verá sessão solene em homenagem aos 30 anos da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação (ANPED).
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O SR. PRESIDENTE (Professor Setimo) – Encerro 
a sessão, convocando outra, ordinária, para amanhã, 
sexta-feira, dia 28, às 9h.

SESSÃO ORDINÁRIA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

1. PROJETO COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).

PROJETO DE LEI:

Nº 2.105/07 (Poder Executivo) – Institui o Regime de 
Tributação Unificada – RTU na importação, por via ter-
restre, de mercadorias procedentes do Paraguai.
SOBRESTA A PAUTA EM: 10/11/07(46º dia)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).
Nº 87/2007 (Paes Landim) – Dá nova redação ao in-
ciso XI, art. 32 do Regimento Interno, com o objetivo 
de cirar a Comissão de Defesa Nacional.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 72/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Jardim Angicos/RN – ACCCJA/RN a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária na cidade de Jardim 
de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 76/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Baía 
Formosa, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 78/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Camaragibana de Radiodifusão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Passo do Camaragibe, Estado de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 80/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente, Cultural e Comunitária do São 
Gabriel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 84/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa 
Amélia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Amélia, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 86/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção para o Desenvolvimento Comunitário de Mamanguape 
– ADECOM – a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 88/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Integração a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ipatinga, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 90/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 



50722 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

a concessão outorgada à TV Cataratas Ltda para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 109/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Amigos de Ibitiura de Minas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ibitiura de Minas, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 117/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Empresa Jornalística Noroeste 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Santa Rosa, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 130/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à PICCININI & LUCCA LTDA para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Roca Sales, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 145/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural de Porto Alegre 
do Tocantins – TO a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Porto Alegre do Tocantins, 
Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 148/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za o Governo do Estado de Mato Grosso a executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, por intermédio da Assembléia 
Legislativa Estadual.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 150/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Chico Florentino para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-

da, com fins exclusivamente educativos, no município 
de Juazeiro, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 151/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Bananalense de Radiodifusão Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Bananal, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 162/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Videira Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
município de Videira, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 168/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos de Entre Rios do 
Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no município de Entre Rios do Oeste, Estado do 
Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 170/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Candelária FM Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município Novo Horizonte do Oeste , Estado 
de Rondônia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 171/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural e Artística do Jardim Itaquá a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 175/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Rádio Comunitária Águas Frias a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Águas Frias, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 195/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Venâncio Aires Ltda. para explorar ser-
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viço de radiodifusão sonora em onda média, no município 
de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 197/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à TV Mar Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no muni-
cípio de Santos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 210/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Jardim Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Onda Verde, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 212/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à RADIOFÔNICA.COM MARKETING LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Santo Augusto, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 215/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Ciríaco, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 216/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Mídia Comunitária de Caieiras a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Caieiras, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 217/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Comercial de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Maranguape, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 219/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Alternativa de Radiodifusão Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Central de Minas, Estado de Minas 
Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 224/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Içara 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Içara, Estado de Santa 
Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 225/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
do Itaenga a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Lagoa do Itaenga, Estado 
de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 227/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Rio Pardo de Minas a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Rio Pardo de Minas, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 230/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Mantenópolis – ACOMANT a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Mantenópolis, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 231/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Organização para a Cidadania e Desenvolvimento de 
Umarizal – Terezinha de Souza Fonseca – OCIDESF 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07
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Nº 232/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Candelária FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Alto Paraíso, Estado de Ron-
dônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 235/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza o 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vereda 
do Brejo Angelim a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Gameleiras, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 236/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Cidade Doçura a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 238/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Putinga, Estado 
do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 239/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato constante do 
Decreto de 06 de março de 2007, que retifica o art. 1º 
do Decreto nº 98.922, de 2 de fevereiro de 1990, que 
outorgou concessão ao Sistema Norte de Rádio e Tele-
visão Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no municí-
pio de Linhares, Estado do Espírito Santo, para esta-
belecer o prazo de vigência da concessão em quinze 
anos, contados a partir de 8 de maio de 1992.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 242/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Cultural e Comunitária Cohab Nova 
Carolina S.O.S. Vida Nova de Carolina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carolina, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 243/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Ibaté a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ibaté, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 244/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Coração de Jesus Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Quilombo, Estado de San-
ta Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 245/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Camargo a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Camargo, Estado do Rio 
Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 246/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Difusão Comunitária de Mara Rosa 
(ADICOMAR) a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Mara Rosa, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 247/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos da Comunicação de 
Viçosa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Viçosa, Estado de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 248/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Comunitário Progres-
so de Derrubadas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Derrubadas, Estado do 
Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 250/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Rádio Cultura Comunitária FM de São 
Miguel do Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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comunitária no município de São Miguel do Oeste, 
Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 252/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Skala a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paranavaí, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 259/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
União dos Moradores da COHEB Sacavém a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
São Luís, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 264/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Capanema Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Capanema, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 265/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação de Rádio Comunitária de Central a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Central, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 270/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Flores Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Vila Flores, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 280/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Notícias de America-
na Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Americana, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 284/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio FM do Porto Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Porto União, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 286/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Lontrense FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Salto do Lontra, Estado do 
Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 287/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Moradores do Tabuleiro a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Matinhos, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 288/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Momento FM LTDA para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Xanxerê , Estado de Santa 
Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 291/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Sociedade Pedritense de Rádio 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Dom Pedrito, Estado do 
Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 292/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Simpatia Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
município de Chapada, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

PROJETO DE LEI

Nº 4.124/1998 (Paulo Rocha) – Acrescenta inciso ao 
art. 181 da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Bra-
sileiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 2122/1999 (Senado Federal – Gerson Camata’) – Altera 
a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir na Relação 
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, o 
Porto de Regência, no Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07
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Nº 5.741/2001 (Ana Corso) – Dispõe sobre a criação 
dos Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade 
Materna nos Estados e Municípios e dá outras provi-
dências.E seus apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 1.372/2003 (Max Rosenmann) – Cria os Conse-
lhos Federal e Regionais de Zootecnia e dá outras 
providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 1.907/2003 (Rubens Otoni) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de publicação de mensagens educativas 
sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em 
cadernos e livros escolares
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 2.055/2003 (Giacobo) – Estabelece o prazo de cin-
co dias para apreciação e pronunciamento, por Junta 
Comercial, do pedido de registro de pequena ou mi-
croempresa.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 3.059/2004 (Senado Federal – Jefferson Peres) 
– Altera a Lei nº 3.419, de 5 de julho de 1958, e deter-
mina outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 3129/2004 (Eduardo Valverde) – Altera o Artigo 
6 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras 
providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 3.607/2004 (Zequinha Marinho) – Inclui na relação 
descritiva do Sistema Rodoviário Federal, integrante 
do anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que “aprova o Plano Nacional de Viação”, a ligação ro-
doviária entre Redenção / PA e Marabá / PA.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 3.667/2004 (Luiz Carlos Hauly) – Altera o Código 
Civil e dispõe sobre as sociedades empresárias.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

Nº 5.222/2005 (Anselmo) – Acrescenta o inciso VIII ao 
art. 14 da Lei nº 9.985, de junho de 2000.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 5.973/2005 (Senado Federal – Magno Malta) – Al-
tera o inciso IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para definir 
como causa interruptiva da prescrição a publicação da 
sentença ou acórdão condenatório recorrível.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 5.994/2005 (Senado Federal-Lúcia Vânia) – Institui 
o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 6.099/2005 (Vander Loubet) – Inclui no Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 6.339/2005 (Marcelo Ortiz) – Dá nova redação ao 
art. 238 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 6.417/2005 (Senado Federal – Tião Viana) – Altera 
a redação do art. 2º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro 
de 1968, para dispor sobre a exigência de aprovação 
em Exame Nacional de Certificação Profissional para 
o exercício da profissão de Médico-Veterinário e dá 
outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 6.463/2005 (Chico Alencar) – Institui o dia 25 de 
janeiro como “Dia Nacional da Bossa Nova”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 6.562/2006 (José Carlos Machado) – Obriga 
as empresas prestadoras de serviços públicos a for-
necerem a seus usuários certidão de quitação anual 
de débitos.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 6.782/2006 (Cezar Silvestri) – Altera o Art. 143 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e o Art. 274 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
a fim de instituir requisito para investidura no cargo de 
Oficial de Justiça.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 7.203/2006 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a trans-
formação da Fundação Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre – FFFCMPA em Fundação 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre – FUFCSPA e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 7.507/2006 (Supremo Tribunal Federal) – Cria car-
gos no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 292/2007 (Vieira da Cunha) – Altera a redação 
do art. 197 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
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acrescenta os artigos 197-A a 197-G ao mesmo diplo-
ma legal, disciplinando o procedimento do agravo de 
instrumento em execução penal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 543/2003 (João Mendes de Jesus) – Altera a Lei nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996, que “regula o § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal, que trata do plane-
jamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências.E seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

Nº 2.913/2004 (Neucimar Fraga) – Dispõe sobre a 
criação de Universidade Federal na Região Norte do 
Estado do Espírito Santo, no Município de São Mateus 
e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 3.231/2004 (Luis Carlos Heinze) – Dispõe sobre di-
reitos de propriedade intelectual e direitos do consumi-
dor relativos a programas de computador, e disciplina 
sua comercialização.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 3.625/2004 (Nilton Capixaba) – Altera dispositivos 
do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e da Lei nº 9.602, de 21 de janei-
ro de 1998, estabelecendo condições mais favoráveis 
para a primeira habilitação das pessoas com renda fa-
miliar igual ou inferior a um salário mínimo e dá outras 
providências.E seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

Nº 3.790/2004 (Eliseu Padilha) – Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da discipli-
na de Noções de Informática.E seus apensados.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 4.633/2004 (Jamil Murad) – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de prestação de serviços de acondicionamento 
ou embalagem das compras em estabelecimentos co-
merciais denominados supermercados, hipermercados 
ou similares.E seus apensados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 4.781/2005 (Max Rosenmann) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a placa do 
veículo de coleção.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 5.637/2005 (Alberto Fraga) – Altera o § 5º do art. 
1º da Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 6.281/2005 (Carlos Alberto Leréia) – Acrescenta 
inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

Nº 6.394/2005 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a cons-
trução de infra-estrutura de esgotamento sanitário e de 
coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, 
previamente à implantação de empreendimentos tu-
rísticos situados em áreas ecologicamente sensíveis.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 6.825/2006 (Arnaldo Faria de Sá) – “Altera o pará-
grafo 2º do artigo 35, da Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

Nº 77/2007 (Edinho Bez) Acrescenta inciso ao art. 3º 
da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de for-
ma a isentar do pagamento de emolumentos cartoriais 
os aposentados e pensionistas que recebam até um 
salário mínimo mensal. (VIDE ITEM 2.1).

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

Nº 162/2007 (Fábio Souto) – Altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 para incluir a Informática como disci-
plina obrigatória nos currículos do Ensino Médio.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 350/2007 (Izalci) – Altera o § 1º do art. 267 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a aplicação 
da penalidade de advertência por escrito nos casos de 
cometimento de infração por excesso de velocidade, 
nos termos que especifica.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

Nº 667/2007 (Manoel Junior) – Torna obrigatório o en-
sino de Língua Espanhola nas escolas da rede pública 
de ensino e dá outras providências.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-07

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUN-
TA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS 
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A UMAS E CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES.

Nº 4.647/2004 (Senado Federal – Serys Slhessarenko) 
– Altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a definir critérios para a 
revalidação de diplomas expedidos por universidades 
estrangeiras. 

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 4647/2004, prin-
cipal.

COM PARECER CONTRÁRIO: PL 7250/2002, PL 
2415/2003, PL 2652/2003, PL 3561/2004, PL 4620/2004 
e PL 6632/2006, apensados.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 3914/2004 (Pastor Frankembergen) – Acrescenta 
dispositivo ao art. 281 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, que cuida do julgamento da consistência do auto 
de infração. 

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3914/2007, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 4303/2004, apen-
sado.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 1.437/1999 (Luiz Sérgio) – Torna obrigatório que as 
empresas estrangeiras que exerçam atividades liga-
das à indústria petrolífera no Brasil encomendem um 
mínimo de cinqüenta por cento dos bens e serviços 
que utilizem ao mercado nacional.
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 5.974/2005 (Senado Federal – Waldeck Ornelas) 
– Dispõe sobre incentivos fiscais para projetos am-
bientais.

COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE 
E INJURIDICIDADE: PL 5162/2005, apensado. (VIDE 
ITEM 2.2)
ÚLTIMA SESSÃO:28-9-07

Nº 7.510/2006 (Senado Federal – Luiz Otávio) – Acres-
centa o inciso XXII ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, para isentar do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas quaisquer rendimentos percebidos 
por maiores de 75 (setenta e cinco) anos de idade. E 
seus apensados. (VIDE ITEM 2.2).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

Nº 77/2007 (Edinho Bez) Acrescenta inciso ao art. 3º 
da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de for-
ma a isentar do pagamento de emolumentos cartoriais 
os aposentados e pensionistas que recebam até um 
salário mínimo mensal. (VIDE ITEM 1.2).

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 5.974/2005 (Senado Federal – Waldeck Ornelas) 
– Dispõe sobre incentivos fiscais para projetos am-
bientais.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA: PL 5162/2005, apensado. (VIDE 
ITEM 2.1)
ÚLTIMA SESSÃO: 28-9-07

Nº 7.510/2006 (Senado Federal – Luiz Otávio) – Acres-
centa o inciso XXII ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, para isentar do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas quaisquer rendimentos percebidos 
por maiores de 75 (setenta e cinco) anos de idade.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA: PL 5581/2001 E PL 5638/2001, 
apensados. (VIDE ITEM 2.1).
DECURSO: 2º SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50729 

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1.723/2007 (Flávio Dino) – Dispõe sobre a interpre-
tação, as conseqüências e os efeitos das mudanças 
de filiação partidária.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-07

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 339/2007 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Bane 
o uisque produzido no exterior do mercado brasileiro.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

PROJETO DE LEI

Nº 1.945/2007 (Laerte Bessa) – Dispõe sobre a requi-
sição, pelo Congresso Nacional, de Servidores Públi-
cos da União e de instituições por ela mantidas, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

Nº 2.018/2007 (Fernando Lopes) – Dá nova redação 
aos artigos 2º parágrafo único, artigo 3º caput incisos I 
e II, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º item IX da lei nº 9.496, 
de 11 de setembro de 1997, que estabelece critérios 
para a consolidação, a assunção e o refinanciamen-
to, pela União, da dívida pública mobiliária e outras 
que especifica, de responsabilidade dos Estados e 
do Distrito Federal.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-10-07

ORADORES SORTEADOS PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE SE-
TEMBRO DE 2007

Dia 28, 6ª-feira

10:00 JOÃO MAIA (PR – RN)
10:25 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
10:50 COLBERT MARTINS (PMDB – BA)
11:15 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)

11:40 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Assembléia Legislativa do Estado do Mara-
nhão – Rua do Egito, 144, São Luís/MA 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO <BR&gtREALIZADA EM 28 de setembro 
de 2007.

A – Mesa Redonda: 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DE 
AGRICULTURA FAMILIAR, ASSUNTOS AGRÁRIOS 
E FUNDIÁRIOS – Subtemas: Agroindústrias, Reforma 
agrária e Movimentos Sociais no Campo, Demarcação 
e Titulações de Terras, Políticas para Assentamentos 
Rurais, e Assuntos Indígenas.
Tema: Situação Social e Jurídica dos Remanescentes 
de Quilombos
Mesa da manhã – Situação Social dos Remanescen-
tes dos Quilombos
Convidados:
Representante do Centro de Cultura Negra do Mara-
nhão – CCN
Representante da Associação das Comunidades Ne-
gras Rurais Quilombolas do Maranhão – ACONE-
RUQ
Representante da Fundação Cultural Palmares
Representante da Secretaria Extraordinária de Igual-
dade Racial do Estado do Maranhão
Professor Alfredo Wagner – Universidade do Ama-
zonas
Representante da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial
Representante dos Atingidos por Barragens
Mesa da tarde – Situação Jurídica dos Remanescen-
tes de Quilombos
Convidados
Representante do Ministério Público do Maranhão
Representante do INCRA
Drª Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira – Procu-
radorira Geral da República– Ìndios e Minorias
Representante da Sociedade Maranhense de Direitos 
Humanos 
Representante da OAB-MA
Deputado Estadual Francisco Gomes – Maranhão
Presidente da Comissão de Política Agrária, Produção 
e Desenvolvimento Sustentável 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 1-10-07) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.193/05 – do Sr. Ronaldo 
Caiado – que “altera as Leis nº 1.283, de 18 de 
dezembro de 1950, tornando obrigatória a renova-
ção semestral do registro de inspeção sanitária de 
estabelecimentos industriais e nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, tornando obrigatória a apresentação 
de Certidão Negativa de Débito, para renovação 
do registro”. 
RELATOR: Deputado WALDIR NEVES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.380/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, 
estabelecendo que o Ministério da Saúde irá avaliar 
refrigerantes e bebidas alcóolicas como isentas de 
riscos à saúde, antes da sua liberação”. 
RELATOR: Deputado B. SÁ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.901/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “altera a exigibilidade bancária de aplicação em 
crédito rural e destina parte desses recursos para o 
financiamento de lavouras empregadas na produção 
de biodiesel e para o semi-árido do Nordeste”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/05 – do Sr. Carlito Merss 
– que “altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, que “Dispõe sobre inspeção industrial e sa-
nitária dos produtos de origem animal”, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6352/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 824/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “autoriza a criação de Distritos Agrope-
cuários nos Municípios de Porto Grande e Amapá, do 
Estado do Amapá, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 930/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera a redação do art. 2º da Lei nº 8.174, de 
30 de janeiro de 1991, que dispõe sobre princípios de 
Política Agrícola, estabelecendo atribuições ao Con-
selho Nacional de Política Agrícola – CNPA, tributa-
ção compensatória de produtos agrícolas, amparo ao 
pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos 
estoques públicos”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.771/07 – do Sr. Beto Faro – que 
“dá nova redação ao §1º, do art. 4º, da Medida Provisó-
ria nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que “acresce 
e altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.828/07 – do Senado Federal 
– Leonel Pavan – (PLS 199/2005) – que “altera a Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003, e a Lei nº 7.679, 
de 23 de novembro de 1988, para dispor sobre o início 
do pagamento do seguro-desemprego ao pescador 
artesanal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.843/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a liberação de ga-
rantias hipotecárias em operações de crédito rural”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.870/07 – do Sr. William Woo 
– que “dispõe sobre a redução de alíquotas da contri-
buição para o PIS/PASEP e da CONFINS incidentes 
na importação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de néctares e sucos de frutas”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.895/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para estender às cooperativas e 
às colônias de pescadores artesanais os descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis 
às unidades consumidoras classificadas na Classe 
Rural”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.118/04 – do Sr. Paulo Bauer 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
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que “Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências.”, a fim de reduzir 
o período aquisitivo de acesso ao seguro desemprego 
para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sa-
zonais”. (Apensados: PL 5.332/2005, PL 6.271/2005, 
PL 6.925/2006 e PL 7.479/2006) 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.746/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivela – (PLS 19/2003) – que “altera o art. 
198 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 
dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode 
remover individualmente”. (Apensados: PL 6130/2005 
e PL 296/2007) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 231/07 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a proibição da derrubada de 
palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, Piauí, 
Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 891/2007) 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.869/07 – do Sr. Gustavo Fruet 
– que “institui incentivo fiscal, no âmbito do imposto de 
renda, para doações ao Fundo Especial para Calami-
dades Públicas (FUNCAP)”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.911/07 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
e outros – que “autoriza o Poder Executivo a alterar 
a razão social da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco – CODEVASF, nos termos que 
especifica, e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.279/01 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, determinando a obrigatoriedade de instalação 
de telefones públicos nas proximidades de igrejas, as-
sociações beneficentes e casas de recuperação e de 
atendimento a carentes”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda às empresas operadoras de Te-
lefonia Celular, impor aos usuários de telefones ce-
lulares pré-pagos, limite de tempo para a utilização 
de créditos ativados”. (Apensados: PL 1.897/2003, 
PL 2.352/2003, PL 3.388/2004, PL 4.182/2004 e PL 
4.441/2004) 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos 
Martinez – que “”Proíbe as prestadoras dos servi-
ços móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o 
serviço de mensagem para a veiculação de propa-
ganda comercial.”” (Apensados: PL 2766/2003 e PL 
6593/2006) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 – do Sr. Joaquim Fran-
cisco – que “dispõe sobre a responsabilidade técnica pe-
las pesquisas estatísticas, mercadológicas, de opinião 
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pública e assemelhadas”. (Apensado: PL 4.219/2004 
(Apensado: PL 5.655/2005) 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.055/06 – do Sr. Moreira Franco 
– que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, Lei Geral das Telecomunica-
ções, estabelecendo a obrigatoriedade do registro do 
número de série dos aparelhos com as linhas”. (Apen-
sados: PL 7.237/2006 e PL 117/2007) 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.660/06 – do Sr. Salvador Zim-
baldi e outros – que “prorroga o prazo constante do 
art. 1º da Lei nº 10.577, de 27 de novembro de 2002, 
que prorrogou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.352/07 – do Sr. José Guima-
rães – que “modifica a Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.637/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre oferta, propaganda, publicidade, 
informação e outras práticas correlatas, cujo objeto 
seja a divulgação e a promoção de alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo 
teor nutricional”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.757/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “obriga as rádios e televisões comerciais 
a informar aos ouvintes ou telespectadores dados so-
bre a autoria e interpretação das obras musicais exe-
cutadas em sua programação”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal-
Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que “altera 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor 
sobre a divulgação das campanhas nacionais de va-
cinação pelas emissoras de rádio e televisão”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 – do Sr. Neuton Lima 
– que “modifica a redação da Lei nº 8.389, de 30 de 
dezembro de 1991, que institui o Conselho de Co-
municação Social”. (Apensados: PL 5.872/2001 e PL 
6.852/2002) 

RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.055/04 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “cria o Programa Nacional de Coleta, Armazena-
mento, Exame e Transplante de células originárias de 
sangue de cordão umbilical e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 4555/2004 e PL 7216/2006) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 1/10/2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.399/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 545/07 – do Sr. Ronaldo Cunha 
Lima – que “acrescenta art. 46-A, à Lei nº 6.515, de 
26 de dezembro de 1977”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.691/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a contagem do prazo prescricional 
na hipótese de protesto extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.778/02 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a transfor-
mação e criação de funções comissionadas no Quadro 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50733 

de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 12a. 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.194/05 – do Sr. Ronaldo Caiado 
– que “determina que frigoríficos com registro no Ser-
viço de Inspeção Federal (SIF) informem, diariamente, 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to os preços, quantidades e outras características dos 
bovinos adquiridos para abate”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.426/05 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 192/2005) – que “altera o § 3º 
do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor – CDC, para definir 
tamanho mínimo da fonte em contratos de adesão”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.343/06 – do Sr. Tarcísio Zimmer-
mann – que “altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, conhecida como Estatuto do Idoso, para garantir 
a prioridade dos idosos na aquisição de unidades resi-
denciais térreas, nos programas que menciona”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 129/07 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “altera o inciso I do art. 38 da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso, para reservar aos idosos cinco por cento das 
unidades residenciais em programas habitacionais pú-
blicos ou subsidiados com recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 919/07 – do Poder Executivo 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e ba-
ses da educação nacional e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1549/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.140/07 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “inscreve o nome do General Osório 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado EDSON APARECIDO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.909/07 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativo 
ao Processo de Execução”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 – do Senado Federal 
– Julio Campos – (PLS 80/1996) – que “regulamenta 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, no que diz 
respeito ao Pantanal Mato-Grossense”. (Apensado: 
PL 1.714/1999) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.816/99 – do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “insitui o “Dia Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 768/03 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 
( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as ope-
radoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legis-
lação de defesa do consumidor nas listas telefônicas 
de distribuição obrigatória”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüen-
temente, do registro no órgão regulador competente na 
hipótese que especifica”. (Apensado: PL 5869/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.105/05 – do Senado Federal-
Fátima Cleide – (PLS 283/2004) – que “dispõe sobre 
a criação do Dia Nacional do Teatro para a Infância e 
a Juventude”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.829/06 – do Sr. Mauro Bene-
vides – que “dá nova redação ao inciso VII e sua letra 
“c” do Artigo 29 e acrescenta o parágrafo 3º ao Artigo 
61 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que 
dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.528/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o conflito de interesses no exercí-
cio de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal 
e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou 
emprego”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.648/06 – do Senado Federal-
Flexa Ribeiro – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para prorrogar o 
prazo para a elaboração dos planos diretores munici-
pais”. (Apensado: PL 7399/2006) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 



50734 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

PROJETO DE LEI Nº 252/07 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para estabelecer a natureza salarial das gorjetas, 
e obrigar o empregador a destiná-las integralmente aos 
garçons e trabalhadores assemelhados que laborem 
no mesmo horário”. (Apensado: PL 560/2007) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.185/07 – do Sr. Deley – que “mo-
difica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004, instituindo 
penalidade ao atleta que violar regras antidoping”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.339/00 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, limitando as tarifas a serem cobradas pelas 
prestadoras do serviço de telefonia fixa pelos serviços 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.309/07 – do Sr. Eliene Lima – 
que “altera o art. 974 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.801/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110, 
caput, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre as normas gerais de ensino nas 
instituições militares estaduais”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/04 – da Sra. Neyde Apa-
recida – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a 
obrigatoriedade da inscrição do vocábulo BRASIL nas 

placas dos veículos registrados no Território Nacional”. 
(Apensado: PL 6.333/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.320/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 321/2005) – que “dispõe sobre a transformação 
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas, no 
âmbito do Poder Executivo Federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.723/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera os arts. 54, 55, 115 e 
244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: 
PL 7.543/2006) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.148/05 – do Sr. Vander Loubet 
– que “torna obrigatória a presença de profissionais 
salva-vidas em todos os estabelecimentos que explo-
rem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao 
uso do público”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.460/06 – da Sra. Mariângela 
Duarte – que “estabelece a visão monocular como de-
ficiência visual”. (Apensado: PL 7672/2006) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 345/07 – do Senado Federal-
Romeu Tuma – (PLS 372/2005) – que “disciplina o 
funcionamento de empresas de desmontagem de ve-
ículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 
126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 417/07 – do Sr. Flávio Dino – que 
“acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, dispondo sobre a classificação da 
prática de tortura como ato de improbidade adminis-
trativa”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 439/07 – do Sr. Alex Canziani 
– que “denomina José Hosken de Novaes o campus da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizado 
no município de Londrina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.099/07 – do Senado Federal-
Serys Slhessarenko – (PLS 208/2006) – que “institui 
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o dia 4 de dezembro como o “Dia Nacional do Perito 
Criminal”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 1-10-07) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.080/05 – do Sr. Waldemir Moka 
– que “faculta ao assinante do Serviço Móvel Celular 
ou do Serviço Móvel Pessoal o cancelamento do con-
trato firmado com a empresa prestadora desses ser-
viços em caso de roubo, furto ou extravio do aparelho 
telefônico, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.534/05 – do Senado Federal 
– Jonas Pinheiro – (PLS 512/2003) – que “torna obriga-
tória a proteção contra radiação ultravioleta nos óculos 
de sol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.608/07 – do Sr. Arnon Bezer-
ra – que “proíbe a prática estabelecida por empresas 
de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para 
o uso de chips de outras operadoras”. (Apensado: PL 
2005/2007) 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.672/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a responsabilidade civil das em-
presas locadoras de veículos em acidentes de trânsito 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a adição de ácido fólico no açúcar”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.738/07 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dispõe sobre a substituição de moeda-
metálica por fichas em equipamentos”. 

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.814/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “cria o Sistema Nacional de Controle de 
Acidentes de Consumo – SINAC”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho 
de 2006, para melhor detalhar a abrangência da exi-
gência nele contida e para adequar a nomenclatura 
empregada aos padrões técnicos estabelecidos”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.838/07 – do Sr. Chico Lopes 
– que “dá nova redação ao inciso II do art. 18 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 01-10-07) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.893/07 – do Sr. Paulo Teixeira 
– que “dispõe sobre medidas de suspensão e dilui-
ção temporárias ou extinção da proteção de direitos 
de propriedade intelectual no Brasil em caso de des-
cumprimento de obrigações multilaterais por Estado 
estrangeiro no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA JR.. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 – do Sr. Humberto Souto 
– que “obriga estabelecimentos comerciais, de hospe-
dagem e empresas de transporte de passageiros em 
que haja comercialização ou fornecimento de bebidas, 
a disponibilizarem bebidas isentas e com baixos teores 
calóricos e de açúcar – light e diet”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.931/07 – da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “altera o art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999, para dispor sobre a inclusão dos 
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idosos como pessoas em desvantagem para efeito 
de inserção no mercado econômico por meio de Co-
operativas 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”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o caput do art. 294 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações””. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.921/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera dispositivo da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento)”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.007/05 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “acrescenta o artigo 42-A, à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO DE CASTRO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.758/07 – do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados quando não for possível a devolução inte-
gral do troco”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.761/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “dispõe sobre o exercício da atividade de Franquia 
Empresarial Postal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “disciplina o rito sumário para análise 
prévia das fusões e aquisições, abrangidas pelo con-
trole previsto na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.899/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “concede ao idoso prioridade no processo de 

abertura de empresa e na aprovação de linha de crédito 
para empreendimentos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/04 – do Sr. Vicentinho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de 
instalações sanitárias na proporção de duas unidades 
de uso feminino para cada unidade de uso masculino 
nas edificações públicas e privadas do País com área 
construída superior a quinhentos metros quadrados”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 34/07 – do Sr. Cassio Taniguchi 
– que “altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das 
Cidades”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.465/07 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 351/2005) – que “altera e acres-
centa dispositivos à Lei nº 10.840, de 11 de fevereiro 
de 2004, que “cria o Programa Especial de Habitação 
Popular – PEHP, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.516/07 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “altera a Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 
2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e respon-
sabilidades do Fundo de Compensações de Variações 
Salariais – FCVS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.523/07 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “estabelece limite quanto ao tamanho de 
propriedades rurais que se encontrem em áreas limí-
trofes de municípios com mais de cem mil habitantes 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.565/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros 
públicos em agências bancárias e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.711/07 – do Senado Federal 
– (PLS 264/2004) – que “altera a Lei nº 6.766, de 19 de 
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dezembro de 1979, para condicionar a pavimentação de 
vias urbanas à prévia implantação das redes de infra-
estrutura urbana básica, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 104/07 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “altera dispositivos da Lei nº 10.260, de 
2001, que “Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior e dá outras provi-
dências.”” (Apensado: PL 783/2007) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.561/06 – da Sra. Almerinda de 
Carvalho – que “institui o “Dia do Líder Comunitário”. 
(Apensado: PL 6881/2006) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 127/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a substituição de alimentos não 
saudáveis, nas escolas de educação infantil e do en-
sino fundamental, público e privado”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 614/07 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “fica denominado “Engenheiro Simão Gustavo 
Tamm” o anel rodoviário localizado no Município de 
Barbacena – MG, o qual liga as rodovias federais BR-
040 (BH-RJ) e BR-265 (Barbacena – Rodovia Fernão 
Dias) construído pelo DNIT, com apoio da prefeitura 
local”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 677/07 – do Sr. Paulo Roberto 
– que “institui o Dia Nacional de Conscientização da 
Hemofilia”. 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 902/07 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “denomina “Rodovia Agnaldo Salles” o trecho da 

rodovia BR-491, entre as cidades de Alfenas e Vargi-
nha, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.623/07 – do Sr. Gervásio Sil-
va – que “institui o Dia Nacional do Motorista de Am-
bulância”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.641/07 – do Sr. Antonio José 
Medeiros – que “revoga a Lei nº 9.766, de 18 de de-
zembro de 1998, e dispõe sobre as Quotas do Salá-
rio-Educação”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.645/07 – da Sra. Alice Portugal 
– que “altera o art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/07 – do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “”Institui o Dia Nacional em Defesa da Orla 
Marítima”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.659/07 – do Sr. Elismar Prado 
– que “altera o inciso VIII do art. 4° da Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.674/07 – do Sr. Gastão Vieira 
– que “dispõe sobre as comemorações do cinquente-
nário dos painéis “Guerra e Paz”, de Cândido Porti-
nari, presente do Governo Brasileiro para a sede das 
Nações Unidas, em Nova York, inauguradas em 6 de 
setembro de 1957 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “dispõe sobre a proteção, o acesso e o atendi-
mento educacional de crianças e jovens órfãos”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.696/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a criação e implementação de Cen-
tros de Produção de Cultura nas Escolas Estaduais e 
Municipais, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.744/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a unificação das datas de todos 
os vestibulares”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
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funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-
cação”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.753/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “confere ao Município de Não-Me-Toque, 
no Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Capital 
Nacional da Agricultura de Precisão””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/07 – do Sr. Fábio Ramalho 
– que “dispõe sobre a proibição da venda de refrige-
rantes em escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.779/07 – do Sr. Paulo Piau 
– que “institui, na República Federativa do Brasil, a 
data de 30 de junho, como sendo o Dia do Fiscal Fe-
deral Agropecuário”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.805/07 – do Sr. Cláudio Magrão 
– que “permite ao contribuinte do imposto de renda 
deduzir do imposto devido parte das doações feitas a 
entidades de ensino público superior”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.816/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “dá nova redação ao art. 6º da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, que “Altera a legislação tri-
butária federal e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.818/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “”Institui o Dia Nacional Dedicado à Segurança 
e Saúde nas Escolas”. 
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.821/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “institui o Dia Nacional do Cooperativis-
mo de Crédito”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.834/07 – do Senado Federal 
– Expedito Junior – (PLS 218/2007) – que “inscreve o 
nome de Cândido Mariano da Silva Rondon, o Mare-
chal Rondon, no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.851/07 – do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “dispõe sobre programa da União para 
apoio à consolidação e desenvolvimento das institui-
ções de educação superior mantidas pelos Estados 
e Municípios”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.881/07 – do Sr. Afonso Hamm 
– que “declara Sant’Ana do Livramento – RS, cidade 

símbolo da integração brasileira com os países mem-
bros do Mercosul”. (Apensado: PL 1969/2007) 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.883/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “institui o “Dia Nacional de Combate e 
Prevenção ao Escalpelamento””. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.919/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui o Dia Nacional da Imigração Suiça no 
Brasil”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.930/07 – do Sr. Roberto Rocha 
– que “dispõe sobre a inclusão de noções de legislação 
fiscal e tributária no ensino médio e superior”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.937/07 – do Poder Executivo 
– (MSC 619/2007) – que “disciplina a organização e 
o funcionamento dos órgãos responsáveis pela se-
gurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 
Constituição, institui o Sistema Único de Segurança 
Pública – SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.967/07 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “institui o Dia do Vaqueiro Nordestino a ser 
comemorado, anualmente, no terceiro domingo do 
mês de julho”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – do Sr. Carlos Alber-
to Rosado – que “institui o título “Capital Brasileira da 
Cultura” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.388/06 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de Artesão e cria o Dia Nacional do Artesão”. 
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RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 01-10-07) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.019/01 – do Senado Federal 
– LUCIO ALCANTARA – (PLS 86/1999) – que “acres-
centa parágrafo ao art. 791 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.773/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera as Leis nºs 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para disciplinar 
o disposto no § 9º do art. 195 e no § 12 do art. 201 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005”. (Apen-
sados: PL 5866/2005, PL 5933/2005, PL 6169/2005, 
PL 6295/2005 e PL 6366/2005) 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.970/06 – do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa – que “dispõe sobre a isenção de pagamento 
de pedágio para os veículos automotores de proprie-
dade particular dos Oficiais de Justiça em diligência”. 
(Apensado: PL 7385/2006) 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.013/07 – do Sr. Dagoberto 
– que “disciplina a criação do Banco de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (OF 424/2004) – que “altera o 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.500/06 – do Sr. Francisco Dor-
nelles – que “autoriza a compensação de imposto de 
renda a ser restituído a contribuinte, pessoa física”. 
(Apensado: PL 7319/2006) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.324/05 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “dispõe sobre o parcelamento dos débitos previ-
denciários de entidades filantrópicas e de assistência 
social”. (Apensados: PL 5496/2005 e PL 6556/2006) 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “institui o Fundo Nacional do Idoso e autori-
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso”. (Apensa-
do: PL 1194/2007) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.791/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 9.613, de 03 de março 
de 1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previs-
tos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 
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PROJETO DE LEI Nº 409/07 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 237/2005) – que “altera 
a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para subme-
ter os serviços de geração, transmissão e distribuição 
de energia ao regime cumulativo da contribuição para 
os Programas de Integração Social e da Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins)”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 411/07 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que 
“estabelece normas gerais para a simplificação do 
procedimento de registro de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto – que 
“altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe-
deral, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.096/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reduz o prazo para aproveita-
mento de créditos, relativos a bens do ativo imobilizado 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.617/07 – dos Srs. Henrique 
Afonso e Dr. Talmir – que “altera a Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, para incluir o nascituro no rol 
de dependentes que possibilitam dedução na base de 
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.787/07 – do Sr. João Dado 
– que “dispõe sobre a antecipação do pagamento 
dos débitos consolidados no Programa de Recupe-
ração Fiscal – REFIS, instituído pela Lei n° 9.964, 
de 10 de abril de 2000, e no Parcelamento Especial 
– PAES, instituído pela Lei n° 10.684, de 30 de maio 
de 2003”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/03 – do Sr. Hamilton 
Casara – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
existência prévia de levantamento geológico para 
a definição de áreas que tratam o inciso III do § lº 
do art. 91, inciso III do § Iº do art. 225 e o art. 231, 

da Constituição Federal, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3519/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.229/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dá aos trabalhadores em educação 
(professores e funcionários), cuja atuação seja junto 
ao sistema prisional brasileiro, o adicional de pericu-
losidade”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.090/06 – do Senado Federal 
– Augusto Botelho – (PLS 160/2004) – que “altera a Lei 
nº 8.670, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre a 
criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.541/06 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – (MSC 1/2006) – que “dispõe sobre 
a criação de funções de confiança no Quadro de Pes-
soal do Tribunal de Contas da União e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 967/07 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “dispõe sobre a homologação e 
o reconhecimento do ato de declaração de estado de 
calamidade pública ou de situação de emergência”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.858/07 – do Sr. Fernando 
de Fabinho – que “dispõe sobre a isenção de ta-
xas na emissão dos documentos que especifica e 
altera dispositivos da Lei nº 7.116, de 29 de agos-
to de 1983, e da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “concede isenção de pagamento de pedágio para 
os veículos táxi”. (Apensado: PL 7272/2006) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.176/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “cria o Programa de Financiamento de Geração 
de Energia – Energer, para consumidores residenciais 
e rurais localizados na Região Amazônica”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.512/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “isenta o fundo garantidor 
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.567/06 – da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre desconto da mensalidade das ins-
tituições privadas de ensino superior para estudantes 
que se dedicarem à pesquisa científica”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.826/07 – do Senado Federal 
– José Maranhão – (PLS 210/2004) – que “altera a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para fixar 
a data de vencimento das quotas de imposto de ren-
da das pessoas físicas no oitavo dia útil de cada mês 
subseqüente ao de competência”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 155/07 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 11.368, de 9 de novembro 
de 2006, que prorroga, para o trabalhador rural em-
pregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. (Apensados: PL 988/2007 e 
PL 990/2007) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.223/05 – do Sr. Tarcísio Zim-
mermann – que “dispõe sobre a incidência do imposto 
de renda sobre recebimento de rendimentos atrasados, 
pagos acumuladamente”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.981/06 – do Sr. Zezéu Ribeiro 
– que “assegura às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção 
de habitação de interesse social”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 40/07 – da Sra. Elcione Barbalho 
– que “concede isenção do imposto de importação a 
aparelhos e equipamentos deportivos utilizados em 
esportes olímpicos, principalmente, os utilizados por 
pessoas portadoras de necessidades especiais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.015/07 – do Sr. Edmilson Valen-
tim – que “estabelece desconto aplicável às tarifas de 
energia elétrica referentes às unidades consumidoras 
enquadradas nas classes residencial e rural situadas 
em municípios localizados em uma área circunscrita 
num raio de cinqüenta quilômetros em torno de usinas 
nucleares ou depósitos definitivos de rejeitos radioati-
vos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROGERIO LISBOA. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.774/03 – do Senado Federal 
– José Jorge – que “revoga o inciso VII do art. 38 do 
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado 
pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 592/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “estabelece programa de preços mínimos para 
os biocombustíveis e para as matérias-primas utiliza-
das na sua produção, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.470/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “concede descontos especiais nas 
tarifas de energia elétrica para agricultor familiar e em-
preendedor rural que se situe na área do Semi-árido 
definida como Polígono das Secas”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
para destinar parcela dos recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT) ao financiamento de pequenas 
unidades de produção de biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/07 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza”. 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 
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DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 865/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dispõe sobre inspeção anual de segurança 
nos tanques subterrâneos de armazenagem de com-
bustíveis e gasodutos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.910/07 – do Senado Federal 
– que “altera a situação jurídica do estrangeiro no Bra-
sil e delega poderes aos Ministros de Estado do Turis-
mo, das Relações Exteriores e da Justiça para isentar 
a exigência de visto de entrada do turista, quando o 
interesse nacional o recomendar, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 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 Ri-
bamar, Paço do Lumiar e Raposa, Estado do Maranhão, 
os terrenos de marinha e seus acrescidos localizados 
naqueles Municípios”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.842/07 – da Sra. Bel Mesquita 
– que “Cria o Cadastro Nacional de Crianças Desa-
parecidas”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.853/07 – do Sr. Bruno Araújo 
– que “Altera a Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 
2006, que ‘Dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS; altera as Leis nºs 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e 10.522, de 19 de julho de 
2002; e dá outras providências’, para destinar recursos 
para o Fundo Nacional de Segurança Pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.950/07 – do Poder Executi-
vo e Poder Executivo – (MSC 617/07) – que “Altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.490/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “obriga a permanência de auxiliares de enfer-
magem em shopping centers para agilizar o atendi-
mento de emergências”. (Apensados: PL 4190/2004 
e PL 5591/2005) 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.089/04 – do Sr. Airton Roveda 
– que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
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para atribuir responsabilidade à União pelo pagamento 
do auxílio-funeral a famílias carentes”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.254/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a padronização, o registro, a ins-
peção e a fiscalização de produtos de origem vegetal 
industrializados e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a obrigação das prestadoras 
do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem aos 
seus assinantes quando da realização de campanhas 
de vacinação”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “dispõe sobre as atividades de redução de danos 
entre usuários de drogas, visando a prevenir a trans-
missão de doenças, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.695/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames of-
talmológico e auditivo nas escolas de ensino funda-
mental da rede pública”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.707/07 – do Sr. Lindomar 
Garçon – que “dispõe sobre o exame de DNA gratuito 
na rede dos hospitais públicos vinculados ao Siste-
ma Único de Saúde – SUS, para identificação do pai 
biológico”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.717/07 – do Sr. Roberto Rocha 
– que “altera a Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil 
– estabelecendo que o juiz, ao determinar pensão ali-
mentícia para filhos, fixará a data de seu término”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.732/07 – do Sr. Vicentinho – 
que “altera o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para definir índice de reajustamento para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.802/07 – do Sr. Cláudio Magrão 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.853, de 24 de outu-
bro de 1989, a qual dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre 
a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela ju-
risdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.830/07 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 233/2006) – que “acrescenta 
dispositivo ao art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para incluir o exame de detecção 
de câncer de mama, útero ou próstata nas hipóteses 
em que o empregado poderá se afastar do serviço sem 
prejuízo do salário”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 
1º do art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 
2002, para acrescentar ao Sistema Único de Saúde 
– SUS o fornecimento de medicamentos de uso con-
tinuado não sujeitos a controle especial, entre outros, 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.839/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004, que “cria o Programa Bolsa 
Família e dá outras providências”, para instituir benefício 
destinado à alfabetização de jovens e adultos”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.859/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 1º da Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.879/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “dispõe sobre a Seguridade Social, cirur-
gias reparadoras e direitos trabalhistas às vítimas de 
escalpelamento nos acidentes com eixos dos motores 
de embarcações em todo Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.884/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dá nova redação ao § 1º e acrescenta o § 
5º ao Art. 26 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.885/07 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.892/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, para dispor sobre a duração do 
trabalho do Biomédico”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.940/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “institui o Dia Nacional dos Portadores 
de Vitiligo”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.251/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação 
de mensagens educativas destinadas à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de en-
torpecentes, drogas em livros e cadernos escolares””. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004) 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.273/07 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “inclui as vacinas contra meningites pneu-
mocócicas e meningocócicas no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança”. (Apensados: PL 1460/2007, PL 
1539/2007 e PL 1793/2007) 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
no traumatismo dentário ocasionado pela prática es-
portiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.473/05 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “concede em dobro os direitos e benefícios 
vinculados à maternidade e à paternidade no caso de 
gravidez gemelar”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.999/05 – do Sr. Milton Car-
dias – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os po-
liciais civis e policiais militares serem submetidos a 

exames clínicos toxicológicos periódicos “. (Apensa-
dos: PL 6076/2005, PL 6085/2005, PL 6118/2005, PL 
6122/2005, PL 6257/2005 e PL 6306/2005) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 255/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “proíbe a fabricação e comercialização de 
produtos de qualquer natureza, destinados ao público 
infantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.722/07 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “institui a ultra-sonografia como especialidade 
médica e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.791/07 – da Sra. Maria do Ro-
sário e outros – que “dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de optometrista e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.792/07 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dá nova redação ao inciso I do artigo 
1829 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
“Institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.809/07 – do Sr. William Woo 
– que “determina a obrigatoriedade de exibição de avi-
so escrito sobre crimes contra criança e adolescente 
em hotéis, motéis e similares”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.841/07 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera o inciso VIII do art. 30 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre contribui-
ção da construção residencial unifamiliar à Segurida-
de Social”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.153/03 – do Sr. Coronel Alves 
– que “estabelece limites à exibição e comercializa-
ção de produtos e materiais eróticos e pornográficos, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 6440/2005 
e PL 862/2007) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/03 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 126 da 
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Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 4880/2005) 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.730/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição 
gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único de Saú-
de – SUS” (Apensado: PL 3818/2004 (Apensado: PL 
4884/2005)) 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 1-10-07) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.439/07 – do Sr. Dilceu Spera-
fico – que “altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 
1965, que “Regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos”, estabelecer prazo prescricio-
nal e alterar o valor da indenização por rompimento 
contratual”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.322/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera a redação do art. 6º da Lei nº 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, autorizando o trabalho no co-
mércio varejista em geral”. (Apensados: PL 3850/2004, 
PL 921/2007, PL 1107/2007 e PL 1314/2007) 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.906/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.915/07 – do Sr. Eliene Lima 
– que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho para 
tornar obrigatória a anotação na Carteira de Trabalho 

e Previdência Social da condição de devedor de pen-
são alimentícia”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.933/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “cria cargos de provi-
mento efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.934/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre o exercício da profis-
são de Oleiro ou Ceramista”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.949/07 – do Poder Executivo e 
Poder Executivo – (MSC 616/2007) – que “institui a Lei 
Geral da Polícia Civil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.951/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Moda, Artes e Estilo de 
Guaporé, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.954/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval, em São José 
de Ribamar, no Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.992/07 – do Poder Executivo 
– (MSC 664/2007) – que “institui o regime de previ-
dência complementar para os servidores públicos fe-
derais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros 
dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 
de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, 
autoriza a criação de entidade fechada de previdência 
complementar denominada Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal – FUN-
PRESP, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.639/00 – do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre a atividade de curta duração em 
propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, a fim de permitir a movimenta-
ção da conta vinculada no FGTS para o pagamento 
do preço da aquisição de lote destinado à construção 
de moradia própria”. (Apensados: PL 3538/2000, PL 
3580/2000, PL 3871/2000, PL 1992/2003, PL 4940/2005 
e PL 6217/2005) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.960/06 – do Sr. Salatiel Carva-
lho – que “dispõe sobre a regulamentação das profis-
sões de cabeleireiro, manicuro e pedicuro e profissio-
nais de beleza em geral”. (Apensados: PL 7393/2006, 
PL 7470/2006, PL 1221/2007, PL 466/2007 e PL 
1868/2007) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.502/07 – do Sr. Edgar Moury 
– que “altera a redação do art. 844 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para dispor sobre a revelia em casos 
de não comparecimento do reclamado à audiência”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.739/07 – do Sr. Paulo Teixeira 
e outros – que “introduz dispositivos sobre a sustenta-
bilidade do ambiente construído na Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a estabilidade provisória do traba-
lhador vítima de acidente de trabalho que apresenta 
redução na capacidade laboral”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.811/07 – do Sr. Miro Teixei-
ra – que “acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração públi-
ca direta, indireta ou fundacional e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.829/07 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 73/2006) – que “dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, para alterar a autoridade julgadora 
do recurso relativo a Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.833/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 195/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Planalto do Araxá (UFPLA), com sede na cidade de 
Araxá, no Estado de Minas Gerais, e campi avança-
dos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), nos 
Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da 
Glória e Propriá, no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.835/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 256/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Gravataí, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.854/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “altera o caput do artigo 193 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe sobre 
as atividades consideradas perigosas pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.866/07 – do Sr. Cleber Verde 
– que “permite que o portador de deficiência e o idoso, 
que recebe o benefício assistencial de prestação con-
tinuada, saque seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS/PASEP e Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.872/07 – do Sr. Edinho Bez 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.530, de 12 
de maio de 1978, a fim de dispor sobre o corretor de 
imóveis associado”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.873/07 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera dispositivos da CLT – Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, para definir percentual obrigatório 
de repasse das gorjetas aos garçons e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.888/07 – do Sr. Juvenil Al-
ves – que “altera dispositivo da Lei nº 8.906, de 4 
de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.890/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei n° 8.662, de 7 de 
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junho de 1993, para dispor sobre a duração do traba-
lho do Assistente Social”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.952/07 – do Poder Executivo 
– que “institui o regime disciplinar do Departamento de 
Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, 
revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro 
de 1965, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.849/07 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a cobrança de serviços de segu-
rança pela Polícia Militar de todo o país, em eventos 
esportivos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DJALMA BERGER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.876/07 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “torna obrigatória construção de área 
destinada à prática desportiva nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, da rede pública e pri-
vada, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 130/07 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “institui o dia 8 de maio como o “Dia Nacional do 
Turismo” e confere a Alberto Santos Dumont o título 
de “Pai do Turismo Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.092/06 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de se-

tembro de 1973 (entroncamento da BR-163 ao en-
troncamento com as BR-242 e BR– 158, no Estado 
de Mato Grosso)”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 415/07 – do Sr. Wellington Fagun-
des – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973 (divisa MT / MS – Alto Taquari – a divisa de MT / 
GO – Cocalinho), que liga as cidades de Alto Taquari, 
Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozi-
nho, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, 
Araguaiana, Cocalinho”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre mensagem de advertência impres-
sa na embalagem dos produtos de telefonia celular 
comercializados no País”. (Apensados: PL 4141/2004 
e PL 4196/2004) 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.009/97 – do Senado Federal 
– Carlos Patrocínio – (PLS 59/1996) – que “estabe-
lece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de 
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos dágua, quando da construção de 
barragens”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.378/05 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão pe-
las fábricas e montadoras de motocicletas, de antena 
de proteção contra fios cortantes como equipamento 
de segurança”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.302/02 – do Senado Federal 
– MAURO MIRANDA – (PLS 203/2001) – que “regula-
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menta o exercício das atividades dos profissionais em 
transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega 
de mercadorias, e em serviço comunitário de rua, e 
“motoboy” com o uso de motocicleta”. (Apensados: PL 
4731/1998 (Apensados: PL 2370/2000, PL 3044/2000, 
PL 4416/2001, PL 4385/2001 e PL 5088/2001), PL 
6887/2002 (Apensado: PL 1613/2003), PL 408/2003 
e PL 2384/2003) 
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 
EM 27/09/2007: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 11/2003 
PROJETO DE LEI Nº 919/2003 
PROJETO DE LEI Nº 4.566/2004 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 358/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 359/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 361/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 362/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 363/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 364/2007 
RECURSO Nº 110/2007 
RECURSO Nº 113/2007 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 
PROJETO DE LEI Nº 424/2007 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 2.009/2007 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
358/2007 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 2.027/2007 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 2.030/2007 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
28/2007 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
358/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.039/2007 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 558-A, de 
2006, do Sr. Mendes Ribeiro Filho, que “dispõe so-
bre a inclusão da CPMF nas disposições do § 2º do 
artigo 76 do ADCT da Constituição Federal”.: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
558/2006 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 54 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO CHICO ALENCAR NO PERÍ-
ODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 237, REALIZADA EM 12 DE 
SETEMBRO DE 2007 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, registro que eu, a Deputada 
Luciana Genro e o Deputado Ivan Valente, por estar-
mos participando de uma sessão sombria, obscura e 
indigna do Senado Federal, cumprindo, inclusive, de-
cisão liminar que solicitamos, não votamos no pleito 
anterior desta Casa. Mas vale como tendo votado, já 
que o Regimento pede essa pequena hipocrisia. 

Quero denunciar a grande hipocrisia do Sena-
do, 15 discursos pela cassação de Renan, 4 contra, 
e o resultado que todos já sabem. Hoje é um dia de 
atentado – 12 de setembro – à democracia e às torres 
gêmeas do Congresso Nacional. 

Por isso, hoje, tomado por essa indignação, o 
PSOL não tem nenhuma vontade de participar da 
votação aqui, como se nada estivesse acontecendo. 
Estamos politicamente em obstrução, porque estão 
obstruindo a representação política e democrática no 
Brasil, no Senado Federal.

Agradeço a V.Exa., Presidente Arlindo Chinaglia, 
pela pronta solidariedade a nós, que reagimos à ten-
tativa de impedir o livre acesso de Deputados àquela 
sessão do Senado. Mas o povo brasileiro, que tem a 
oportunidade de estar assistindo a esta sessão – e aqui 
é sempre aberta – não perdeu nada. Foi um festival 
de mentira, hipocrisia e, no voto secreto, em boa parte 
de covardia, cinismo e repúdio aos sentimentos mais 
generosos do nosso povo e de nossa gente.

Hoje é um dia triste. Sinceramente, neste momen-
to, estou com vergonha de pertencer ao Congresso Na-
cional.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAULO RENATO SOUZA NO 
PERÍODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 249, REALIZADA EM 
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19 DE SETEMBRO DE 2007 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, as circunstân-
cias vividas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso 
não se comparam às vividas pelo Governo Lula.

Peço silêncio, porque em silêncio escutamos o 
Deputado Ciro Gomes.

As circunstâncias dos 2 Governos são totalmente 
diferentes. O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso fez a estabilização da economia, acabando 
com uma inflação galopante no País, que trazia em-
butida o imposto inflacionário, o mais injusto de todos, 
e o Deputado Ciro Gomes sabe disso.

Ao  acabarmos com o imposto inflacionário, cor-
ríamos o risco de deixar o Estado brasileiro sem as 
receitas necessárias para as suas necessidades mais 
imediatas a fim de cumprir sua tarefa de gerir o País. 

Por isso, foi preciso aumentar a carga tributária, 
foi preciso tirar os esqueletos que havia na inflação, 
foi preciso criar impostos para finalidades específicas, 
como foi o caso da CPMF para a Saúde.

Vivemos crises e mais crises internacionais se-
guidas, praticamente a cada 2 anos. Crises que impe-
diram a economia de crescer. Dificultaram as nossas 
exportações, e o País teve de enfrentar isso buscando 
o equilíbrio orçamentário. O País teve que trazer para 
a luz do dia as dívidas dos Estados. Isso levou ao au-
mento do endividamento federal. 

O Presidente Lula teve a fortuna de viver outra épo-
ca; de viver a época em que já tínhamos as contas públicas 
organizadas; de viver a época de um grande crescimento 
na economia internacional, que trouxe bonança para as 
exportações brasileiras, especialmente a partir das em-
presas privatizadas e do agronegócio, reorganizado no 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Todas  essas circunstâncias levaram, do ponto de 
vista do financiamento do setor público, a que vivêssemos 
nos últimos 5 anos um período de grande bonança. Nos 
últimos 3 anos, apenas a carga tributária federal aumentou 
1%, praticamente uma CPMF, sem que houvesse nenhum 
imposto novo, por razões diversas: porque a receita foi 
reestruturada já desde o Governo Fernando Henrique, 
porque a economia cresceu, porque havia bonança no 
mercado internacional, por várias circunstâncias. 

O que se pede hoje não é simplesmente que se 
acabe com 40 bilhões da receita. O que pedimos – e 
eu pedi aqui quando estavam nesta Casa os Ministros 
Mantega, Dilma Rousseff e Paulo Bernardo – foi que 
no começo deste ano o Governo do Presidente Lula 
apresentasse ao País um plano de reestruturação, apro-
veitando a época de bonança e a sua reeleição, para 
redefinir o sistema tributário brasileiro, fazer a reforma 
política e outras reformas estruturais para o País. Nada 
disso foi feito. Agora se pede a prorrogação da CPMF, 

sem discutir a estrutura tributária, sem discutir o aumen-
to de carga tributária. Contra isso é que a Oposição se 
rebela. Por isso é que votamos contra, não é por dema-
gogia. Nós votamos contra porque entendemos que o 
Governo precisa se conscientizar de que é necessário 
rediscutir a carga tributária brasileira, rediscutir o siste-
ma de impostos, de maneira séria e não simplesmente 
prorrogando a CPMF. Portanto, nós repelimos qualquer 
insinuação de demagogia, de oportunismo. O que nos 
interessa aqui é o futuro da sociedade.

Muito obrigado. (Palmas.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO JOSEPH BANDEIRA NO PERÍ-
ODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIEN-
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 253, REALIZADA EM 
21 DE SETEMBRO DE 2007 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT – BA.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente devo 
agradecer ao Deputado Fábio Souto, do Partido Demo-
cratas do meu Estado, a Bahia, pela generosidade de 
me conceder este espaço no Grande Expediente des-
ta sexta-feira, para que eu pudesse falar aos baianos 
e brasileiros, sem me esquecer, todavia, de lhe fazer 
a homenagem necessária. O Deputado Fábio Souto 
pertence à nova geração de líderes políticos que, no 
desempenho de suas obrigações diuturnas, na Câma-
ra dos Deputados, engrandece a juventude brasileira 
e baiana e, com certeza, colabora para melhorarmos 
a vida pública neste País.

Sr. Presidente, hoje os jornais trazem na primeira 
página episódio lamentável envolvendo um cidadão de 
Pindobaçu, no meu Estado. Não posso deixar de fazer 
referência ao caso e de prestar minha solidariedade 
ao Sr. Ângelo de Jesus. atormentado pelas agonias 
da sobrevivência – para muitos sobreviver ainda é um 
ato de heroísmo neste País – Ângelo de Jesus invade 
o Palácio do Planalto gritando: “Presidente, salva eu. 
Salva eu, Presidente”.

Independentemente do sofrimento por que passa 
esse cidadão – que com certeza já deve estar sendo 
atendido pela política de assistência social deste Go-
verno, que olha para a base, trabalha para melhorar a 
qualidade de vida do povo, principalmente o mais so-
frido, que antes não era lembrado e agora é incluído 
por tantas políticas competentemente desenvolvidas, 
depois que chegou à Presidência o mais legítimo re-
presentante do próprio povo, em toda a nossa histó-
ria – há algo de bonito no episódio, apesar de trágico. 
Mas as coisas tristes trazem aprendizado. Considerei 
bonito o homem dizer: “Presidente, salva eu. Salva 
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eu, Presidente”, porque percebi que ele continua com 
esperanças no Governo da Esperança, permanece 
cheio de fé diante dos desafios, que também vêm 
sendo enfrentados pelo Presidente Lula, apesar da 
má vontade de alguns segmentos da imprensa e da 
elite brasileira, infelizmente.

Aliás, está virando rotina em certos noticiários do 
País a tentativa de colocar sob a responsabilidade do 
Presidente Lula tudo o que de ruim o Brasil acumu-
lou ao longo de 5 séculos. Além da absurda injustiça, 
infelizmente não percebem que os que governaram 
o Brasil durante mais de 500 anos não podem culpar 
aquele que tem apenas 5 anos à frente da Presidên-
cia da República.

No entanto, nosso Presidente não retalia, não la-
menta, não ofende. Pelo contrário, comporta-se como 
um grande homem, de estatura espiritual elevada. En-
frenta as críticas com serenidade e altivez e apenas 
pede – como também está nos jornais de hoje – que 
cheguemos um pouco mais perto da realidade, que 
olhemos para enxergá-la e que deixemos de lado o 
pessimismo. O Brasil é hoje um país respeitado no 
exterior, um país que sabe enfrentar crises. Antiga-
mente, bastava soprar um vento forte, oriundo dessas 
recorrentes crises internacionais, para o Brasil pedir 
socorro, humilhado, ao FMI, o que despertava pânico 
nas bolsas e inquietava produtores. Hoje, o Brasil con-
segue enfrentar essas situações com bravura, graças 
à qualidade da política econômica desenvolvida, sem 
prejuízo das intervenções sociais.

Também acredito no Presidente Lula e tenho 
orgulho de dizer isso, malgrado a má vontade desses 
segmentos, que, graças a Deus, não representam a 
unanimidade da opinião pública brasileira, nem mes-
mo dos formadores de opinião. Digo e repito: não há, 
nos últimos anos, nada que se compare à maneira de 
governar do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vol-
tada para a inclusão social.

Entretanto, é preciso reconhecer que nós, do Es-
tado da Bahia, esperamos muito mais deste Governo. 
Na Bahia, que tem 417 municípios, muita coisa deixou 
de ser feita por conta do desalinhamento gratuito de 
alguns Governos Estaduais passados, com a política 
central brasileira, mormente depois do ano de 2001. 
Não sei por que aconteceu isso. Se o atual Governo 
do Presidente Lula representa o povo do Brasil, se foi 
referendado duas vezes pela opinião pública nacional, 
com a esmagadora maioria da preferência eleitoral do 
nosso povo, por que não trabalharia com este ou aquele 
governante baiano, acaso também à frente das respon-
sabilidades estaduais da Bahia, ou de qualquer outro 
dos 27 Entes federativos que integram a União?

Infelizmente, às vezes faz-se política não para con-
vergir, mas apenas para divergir. Pode-se chamar isso 
de busca do melhor para o povo que se representa?

O SR. EDINHO BEZ – V.Exa me concede um 
aparte, Deputado?

O SR. JOSEPH BANDEIRA – Concederei, com 
muito prazer, o aparte ao nobre Deputado Edinho 
Bez.

O SR. EDINHO BEZ – Nobre Deputado, estava 
aguardando a oportunidade de, primeiro, cumprimen-
tá-lo e parabenizá-lo. V.Exa. é um dos Parlamentares 
que estamos conhecendo nesta Legislatura, e já sou 
sabedor da sua atuação. Aproveito o seu discurso 
para rapidamente dizer que o Governo Federal e os 
Governos Estaduais estão tendo dificuldades de go-
vernar este País. E a dificuldade começa no município, 
passando para o Governo do Estado e para a Presi-
dência da República, com esse sistema político, com 
esse sistema de governo, mas principalmente o polí-
tico. Não é possível a um governo administrar com 10 
partidos coligados, como acontece no meu Estado, 
Santa Catarina. Nosso Governador tem dificuldades 
de governar. Estamos no mês de setembro e até hoje 
não foi feita nomeação para os cargos por causa de 
desentendimentos, picuinhas políticas – vamos ser 
francos. No Governo do Presidente Lula da mesma 
forma – por mais bem-intencionado que esteja —, até 
hoje muitos cargos ainda não foram preenchidos por 
causa das coligações. Não posso acreditar que um 
Governo não queira fazer obras. Todos se esforçam, 
fazem o máximo possível nesse sentido. Deputado 
Joseph Bandeira, para colaborar, precisamos exigir 
do nosso Presidente Arlindo Chinaglia que ponha em 
votação urgentemente o complemento dessa meia 
reforma política, que é importante, acabando com 
as coligações nas eleições proporcionais. Isso já vai 
ajudar. Será um avanço extraordinário. E, no ano que 
vem, vamos continuar discutindo a matéria para aca-
bar com as coligações também nas eleições majori-
tárias. Vamos diminuir o número de partidos, porque o 
grande problema que o Presidente Lula, os Governa-
dores Estaduais e os Prefeitos enfrentam é por culpa 
das famigeradas coligações que vêm atrapalhando o 
Governo e ainda contribuindo para o desgaste da ima-
gem dos políticos. Por exemplo, ano que vem teremos 
eleição para Prefeitos e Vereadores. Num determinado 
município, o meu partido, o PMDB, vai se coligar com 
o PT; num outro município, será com o PFL e num ou-
tro ainda com o PP. Onde está a ideologia partidária, 
os programas de Governo? Vou parar para não usar 
mais o tempo de V.Exa., mas aproveito a oportunidade 
para dizer que as grandes dificuldades que o Governo 
Lula tem em liberar mais obras de importância para 
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a Bahia estão havendo também para Santa Catarina 
e para outros Estados. Não tenho dúvida de que as 
coligações têm contribuído para isso. Muito obrigado 
e parabéns a V.Exa.

O SR. JOSEPH BANDEIRA – Obrigado a V.Exa., 
Deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, 
partido aliado ao Governo, nosso aliado na Bahia. Sem 
o PMDB provavelmente ficaria mais difícil a ascensão 
do Governador Jaques Wagner à primeira posição na 
hierarquia dos poderes do povo baiano, como o pri-
meiro Governante do PT do Estado.

O SR. EDINHO BEZ – Amigo nosso.
O SR. JOSEPH BANDEIRA – Grande amigo, que 

tem grandes amigos no PMDB, como eu tenho, e me 
orgulho disso, como também do aparte de V.Exa. 

Concordo com V.Exa. em que está na hora de 
darmos uma resposta à sociedade brasileira em rela-
ção à reforma política, que foi praticamente o assunto 
mais focado pela imprensa este ano e talvez o que te-
nha recebido maiores contribuições deste Parlamento 
para que a discussão com a sociedade acontecesse. 
Lamentavelmente não foi possível levarmos a cabo a 
primeira versão daquela proposta que estava em curso. 
Acho que foi em razão de se ter colocado em primei-
ro plano, como destaque dos destaques, justamente 
o tema mais polêmico, a lista fechada, ficando os ou-
tros aspectos em segundo plano. Ou  nós resolvemos 
a questão das coligações ou vamos ter sempre grande 
dificuldade para identificar os conteúdos ideológicos e 
programáticos dos partidos. Sob o guarda-chuva das 
coligações fica muito difícil pensar sobre quem é quem 
e sobre quem pensa o quê. 

Em função da tradição brasileira, de repente, 
abrem-se caminhos para que as negociações sejam 
feitas, à custa até daquilo que foi decidido pela opi-
nião pública, quanto a voto e escolha de quem deve 
ter posição e quem deve ser oposição. De repente, 
ficamos na dificuldade de termos de governar junto 
com aqueles que estavam em campo oposto, o que é 
absolutamente natural na democracia, mas quer dizer 
que eles não estavam pensando como nós durante o 
período da disputa eleitoral.

Concordo com V.Exa. Acho que devemos conse-
guir, de alguma maneira, qualquer coisa neste sentido 
por parte da Presidência desta Casa, conquanto deva 
acrescentar também a V.Exa., e a todos os que nos 
ouvem e vêem, os radioouvintes e os telespectadores 
da TV Câmara, que não sou mais tão otimista em re-
lação à possibilidade de que algo de concreto possa 
ser feito, na medida das nossas expectativas e das 
necessidades do povo brasileiro.

Ainda há pouco, o Deputado Dilceu Sperafico, 
do PR do Paraná, mostrava um aspecto da atual le-

gislação brasileira, em tempo ainda de ser modificado, 
que precisa também de uma nova disciplina legislativa, 
para que não aconteça o que já tem havido com esse 
tema que V.Exa. sublinhou. A Justiça Eleitoral toma 
iniciativas que poderíamos chamar, por falta de outra 
palavra e de outra definição, de iniciativas deliberati-
vas, do ponto de vista da própria legislação. Significa 
dizer que estão legislando em lugar da Casa legisla-
tiva do povo brasileiro, por falta da presença da Casa 
do Povo nessas discussões e nessas decisões, que 
são urgentes. 

O Deputado Sperafico falava também sobre a 
diminuição que foi feita, por decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral – em alguns recursos, a matéria foi 
apreciada até pelo Supremo Tribunal Federal —, da 
quantidade dos integrantes da edilidade dos 5.562 
municípios brasileiros. 

E o que é mais importante, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados: baixamos o número de Vereadores, 
mas os repasses do Executivo ao Legislativo não di-
minuíram. Então, a pergunta fica: o que é que se está 
fazendo com a sobra do repasse do duodécimo envia-
do às Câmaras Municipais?

Tome-se, por  exemplo, o município de Juazeiro, 
no norte do Estado da Bahia, limite com Pernambuco 
– tendo-se ao meio o Rio São Francisco, que, em vez 
de separar, une a Bahia e Pernambuco, Petrolina e 
Juazeiro, uma das 3 regiões integradas de desenvol-
vimento econômico deste País. A legislação moderna 
criou essas regiões integradas que chamamos de RI-
DEs para otimizar a administração, levando em conta 
necessidades comunitárias regionais, como acontece 
em regiões metropolitanas como a Grande São Paulo, 
a Grande Salvador, a Grande Porto Alegre etc.

Nas RIDEs é possível fazer uma política mais 
abrangente e flexível, que atenda, em maior número, 
aos interesses comunitários dos diversos municípios 
que integram tais regiões no que diz respeito, princi-
palmente, ao enfrentamento de questões mais sérias, 
como o transporte coletivo urbano e o lixo, bem como 
outras políticas que podem ser levadas a efeito igual-
mente em dimensão regional.

Pois bem, tínhamos 19 Vereadores em Juazeiro. 
Hoje temos apenas 12. Cada Vereador, naquela época, 
tinha também, por sua vez, se não estou enganado, 
7 ou 8 assessores a mais, o que demonstra, compa-
rativamente com os dias de hoje, uma diminuição de 
aproximadamente 50% dos cargos de confiança, um 
pouco a menos, um pouco a mais. Em função de tudo 
isso, provavelmente hoje, quem sabe, a nossa Câma-
ra fosse capaz de fazer intervenções, inclusive até na 
sua própria estrutura física, afinal de contas os pré-
dios do Poder Legislativo Municipal podem ser objeto 
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de reformas, pode-se criar uma biblioteca, um museu 
da Câmara, um anexo, e isso também em nível esta-
dual ou federal, com vistas a auxiliar o trabalho dos 
Parlamentares. 

No entanto, faz sentido a preocupação. Isto por-
que, no curso de alguns anos e meses, após essa de-
cisão do TSE, tudo continua como dantes no quartel 
de Abrantes, mesmo havendo sobra de recursos dos 
duodécimos, as quais não são devolvidas à munici-
palidade.

E ficamos sabendo agora, como já antes referi, 
pelo Deputado Dilceu Sperafico, em belo pronuncia-
mento no Pequeno Expediente, da existência dessa 
PEC a que ele se refere ainda em andamento, que 
pode mudar tal estado de coisas. Precisamos, pois, 
fazer essa mudança rapidamente, porque senão, em 
vez de 2 anos e 8 meses, daqui a alguns dias já serão 
4 anos corridos, e, apesar disso, os recursos públicos, 
que vêm crescendo ano a ano, e que já antes davam 
para manter, com serviços da melhor qualidade, uma 
Câmara de proporções maiores, continuarão sendo 
colocados à disposição do Poder Legislativo dos muni-
cípios, sem que as coisas se modifiquem para melhor. 
Quer-me parecer que deveria haver realmente uma 
restrição urgente e brusca nesses repasses.

V .Exa. tem, portanto, razão, quando sugere que 
façamos alguma coisa enquanto tempo ainda existe, 
para mudarmos a realidade política, já que, mais uma 
vez teremos eleições, ano que vem, para Prefeitos e 
Vereadores, como V.Exa. assinalou muito bem. 

Toda vez que há eleição municipal, há uma possi-
bilidade maior de mudar. As mudanças que acontecem 
de cima para baixo não podem transformar a realidade 
brasileira, como muita gente gostaria, e como tantos 
imaginam que seria possível. A mudança tem de acon-
tecer sobretudo na base, nas posturas, principalmente 
no comportamento ético em relação à coisa pública e 
aos recursos públicos. 

Isso não quer dizer que eu esteja fazendo nenhum 
tipo de acusação a qualquer titular de Poder Legislativo 
Municipal do Brasil, muito menos ao da minha querida 
cidade de Juazeiro.

Aliás, quando trato das coisas de Juazeiro, faço-o 
com mais carinho. Estarei sempre à frente da batalha 
para defender o meu município, suas instituições e 
principalmente a Câmara de Vereadores, até porque, 
como sabemos, os municípios começaram pela insta-
lação de suas Câmaras Municipais.

Por falar em Câmaras, gostaria de prestar a mi-
nha solidariedade ao Senado Federal, que tomou uma 
decisão independente ao absolver o seu Presidente. 
E não estou fazendo aqui nenhum tipo de avaliação, 
nem estabelecendo qualquer conceituação a respeito 

do comportamento do Presidente daquela Casa, até 
porque isso é matéria vencida, já que o Senado da 
República decidiu democraticamente a respeito, atra-
vés do voto.

Vimos uma espécie de cerco ao Senado, como 
tantas vezes já vimos a esta outra Casa do Parlamento 
Nacional, que é, e deve ser, sobretudo, independente 
e merece ser respeitada, como o Senado, não importa 
qual seja o órgão da imprensa, que imagina, ao criticá-
la, estar representando a opinião pública.

É preciso manifestar mais uma vez todo o respeito 
à imprensa; reiterar que a liberdade de imprensa sempre 
foi um dos apanágios das grandes democracias libe-
rais, bem como dos grandes defensores da liberdade. 
Ninguém tem dúvida de que não pode existir liberdade 
plenamente sem que, acima de tudo, esteja assegu-
rada a liberdade de opinar. Mas é preciso igualmente, 
retomando este discurso que, lá atrás, foi, por opor-
tuno, interrompido pelo brilhante aparte do Deputado 
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, que deixe-
mos de tanto pessimismo. A política sempre foi isso. 
Algumas pessoas costumam querer atirar pedras nas 
instituições. Mas a verdade – e durante muito tempo 
pode continuar a ser ainda – é que o comportamen-
to das Casas legislativas do Brasil merece respeito. 
Seus integrantes divergem, mas são respeitáveis na 
divergência, o que, às vezes, pode gerar contraditórios 
polêmicos na imprensa nacional. Sem contraditório, 
todavia, como poderia existir a democracia?

É por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que precisamos às vezes enfrentar de frente a impren-
sa brasileira. Esta Casa tem que se posicionar a res-
peito. Não se pode aceitar que se diga que tudo o que 
os Deputados fazem é errado. Não se pode dizer que 
esta Casa foi levada a aprovar a CPMF – que é boa 
para o Brasil, para a saúde do povo brasileiro, para os 
programas sociais, para a inclusão, que o Governo Lula 
faz com tanta competência – apenas pela pressão do 
Palácio do Planalto. Não, não é possível.

É claro que há alinhamentos. É claro que é melhor 
fazer política com os aliados. É claro que é necessário 
que eles sejam prestigiados. Mas não se pode andar por 
aí colocando a culpa de tudo que é errado, ou ruim, no 
Brasil, sobre os ombros dos Parlamentares, como há 
muito vem ocorrendo em setores da imprensa nacio-
nal, e sobretudo se eles, os acusados, são do Partido 
dos Trabalhadores e da base do Governo.

Na verdade, isso ocorre porque, para alguns, 
ainda não é possível entender como um operário, 
filho de retirante nordestino, que não recebeu nem 
o carinho do seu pai quando ainda era criança, que 
não pôde, sequer, cursar a universidade – e que, por 
isso mesmo, tem a cara do povo brasileiro – chegou 
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à Presidência da República, dando um show de ges-
tão, como o Presidente Lula vem fazendo, ao nos go-
vernar com tanta competência, tanto respeito e tanto 
carinho. O Presidente Lula dignifica o Poder Público 
brasileiro e, finalmente, depois de 500 anos de man-
dos e desmandos das elites, coloca o povo no poder 
e o poder no povo.

Peço à imprensa que preste atenção nas suas 
próprias vozes divergentes. Jornalistas inúmeros, como 
Mino Carta e  Paulo Henrique Amorim, por exemplo, 
vêm, há muito, protestando contra essa história ab-
surda de a imprensa se arvorar no direito de ser par-
tido político e de fazer intervenções que pretendem 
substituir a capacidade representativa dos Poderes 
constituídos.

Isso não é possível e não será aceito, não importa 
quantas mágoas ou iras venham a ser despertadas. Na 
verdade, com todo respeito à classe jornalística e à im-
prensa nacional, precisamos modificar esse quadro.

Mas eu falava, antes, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, da Bahia e vou continuar o meu raciocínio, 
para encerrar este pronunciamento. Afinal, na minha 
vida, tudo começa e acaba na Bahia, mais precisamente 
na região do São Francisco e em Juazeiro.

Não há, nas minhas afirmações, demérito algum 
para o sentimento de fraternidade universal, que deve 
unir a classe política, sobretudo neste Parlamento, onde, 
como temos visto ultimamente, apesar das divergên-
cias, que nos levam a debater os interesses nacionais 
até altas horas da madrugada, podemos sempre nos 
tratar com hombridade e respeito. Respeito que ma-
nifesto a todos os partidos que fazem oposição, bem 
como à bravura de seus eminentes Líderes.

Sr. Presidente, de olho no relógio, asseguro a 
V.Exa. que logo encerrarei meu pronunciamento. Mas, 
afinal de contas, não é todo dia que dispomos de 25 
minutos para falar ao Brasil, como tenho a honra, hoje, 
de fazê-lo, graças à generosidade – repito – do Depu-
tado baiano do Partido Democratas, Fábio Souto, o 
que prova que neste tempo novo, convivemos aqui, e 
na Bahia, dentro de novos parâmetros de evidências 
de superioridade moral e intelectual na classe política, 
todos procurando se ajudarem mutuamente, para em 
conjunto podermos melhorar o Brasil.

Gostaria, então, por fim, de dizer que a Bahia, 
secundando o raciocínio inicial que desenvolvia na 
abertura deste discurso, espera mais investimentos 
do Governo Federal. Apesar de tudo quanto o Gover-
nador Jaques Wagner já tem feito – assunto de que 
falaremos, com minúcias, noutras oportunidades – e 
sobretudo da mudança do caminho político que há 40 
anos o nosso povo vinha seguindo, a Bahia tem muito 
o que pedir e também, com certeza, o que merecida-

mente esperar, o que antecipadamente nos assegu-
ra que muito haverá de receber, porque, se há hoje 
dentro do meu partido – o glorioso partido da estrela, 
o Partido dos Trabalhadores, estrela do povo brasilei-
ro, bandeira estrelada da esperança – um nome que 
merece o respeito do Brasil, nome que fundamenta a 
nossa avaliação política sobre a possibilidade futura 
de ser oferecido como alternativa ao País na disputa 
eleitoral, daqui a 3 anos, para Presidência da Repúbli-
ca, este nome é o do Governador Jaques Wagner. E 
sabemos que as especulações sobre a futura batalha 
eleitoral para a Presidência, apesar de tão precoce-
mente, já começaram.

Wagner é o homem certo, sério, sereno, ideal 
para a missão. Como o Presidente Lula, surgiu da luta 
social, do sindicalismo; conhece o sofrimento da nossa 
gente; está preparado para conviver politicamente em 
paz com adversários. É homem do argumento, da pa-
lavra conciliatória, do acordo político; homem de ação 
que, com certeza, honra – porque sempre honrou e 
honrará ainda muito mais – a classe política nacional, 
os partidos políticos brasileiros, especialmente o Par-
tido dos Trabalhadores. Por fim, é o substituto mais 
adequado para suceder o Presidente Lula, na hipóte-
se de o Presidente chegar à conclusão de que deve 
apresentar candidato de seu e nosso próprio partido 
à sua sucessão. E Wagner, mais uma vez, nesta nova 
e gigantesca tarefa, honrará a Bahia e o Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO A COMUNICAÇÕES PARLA-
MENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 255, REALI-
ZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2007 – RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Como Líder.) 
– Sr. Presidente, desde a Constituinte, venho lutan-
do em vão, nesta Casa, para o aumento da idade da 
aposentadoria compulsória de todos os servidores 
públicos, sobretudo dos Magistrados. A idade limite 
de 70 anos atinge juizes no esplendor da sua capaci-
dade intelectual.

Exemplifico com um juiz vocacionado para o Di-
reito, o Ministro Sebastião de Oliveira Castro Filho, que 
completou 70 anos, em 26 de agosto de 1937. S.Exa. 
nasceu em Minas Gerais, mas sempre trabalhou e vi-
veu em Goiás, onde foi juiz e professor, e ainda hoje 
leciona, no auge de sua criatividade jurídica. Foi De-
sembargador do Tribunal de Justiça do Goiás e, em 
2000, nomeado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
onde, durante 7 anos, enriqueceu a jurisprudência do 
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Tribunal com sua vasta cultura, saber e experiência, 
sobretudo, no Direito Civil brasileiro. 

Foi uma pena que o Brasil, na contramão da his-
tória em matéria de aposentadoria compulsória, tenha 
perdido mais um dos grandes juízes deste País, em 
plena maturidade, repito, íntegro na sua consciência 
jurídica, o Dr. Sebastião de Oliveira Castro Filho.

Por sua vez, Sr. Presidente, também perdemos 
espontaneamente, porque antecipou por 3 anos sua 
aposentadoria compulsória, o Ministro Antônio de Pá-
dua Ribeiro, Presidente do STJ, primeiro Corregedor 
do Conselho Nacional de Justiça e classificado em 
primeiro lugar no primeiro concurso de Procurador da 
República do Brasil.

Conheci Pádua Ribeiro ainda aluno da Universi-
dade de Brasília já auxiliando, informalmente, o grande 
processualista Moacir Amaral Santos, um homem de-
dicado ao estudo. No Ministério Público se impôs pela 
categoria intelectual de que se revestiu, ele que fez um 
belo curso colegial no famoso Colégio Pedro II, no Rio 
de Janeiro, que, naquela época, fazia seleção nacional 
e recrutava os melhores alunos do Brasil. 

Na saudação que ele fez na sua despedida, se-
mana passada, o Ministro Humberto Gomes de Barros, 
com muita propriedade, assim registrou a sua aposen-
tação antecipada:

“Encerra-se precocemente extensa, com-
pleta e brilhante judicatura , uma singular e 
rica trajetória que se desenvolveu sem falhas 
nem esmorecimento por 27 anos. Ao longo 
dessas quase 3 décadas, mudanças consi-
deráveis operaram-se no mundo e no Brasil. 
Em nosso País o regime autoritário exauriu-
se, foi substituído pela democracia madura e 
sólida. Uma nova Constituição surgiu: libertária 
e, em alguns pontos, inconseqüente. Ela hoje 
é vítima de um processo erosivo que liquidou 
a solidez que deve caracterizar as Constitui-
ções escritas”.

A seguir, ele registra a criação do Superior Tribu-
nal de Justiça posto que o Ministro Pádua Ribeiro foi 
o seu ideólogo maior. 

Eu me recordo, como V.Exa. também, colega Alce-
ni Guerra, como Constituinte, de que o Ministro Pádua 
Ribeiro vinha a esta Casa conversar com os Deputados 
e Senadores, lutando pela criação do STJ.

Disse muito bem Humberto Gomes de Barros: 
“A esse incansável trabalho de formulação e conven-
cimento, o STJ deve sua existência. Com efeito, S.Exa. 
nos deixa 5 anos antes da aposentadoria compulsória. 
Sendo assim, um emérito precoce”. 

E conclui mais ou menos assim: 

Embora acumulasse a jurisdição com a cátedra 
universitária, Pádua jamais empregou seus votos com 
citações desnecessárias, nem os transformou em re-
positório de falsa erudição. Foi sempre um juiz obje-
tivo, voltado sempre para a boa e eficaz distribuição 
dos direitos. Seus votos sempre foram um primor de 
adequação das normas jurídicas às necessidades da 
vida prática. Modesto e firme, Pádua exerceu a juris-
dição sempre que era necessária e vários postos de 
direção em que seus Pares o investiram.

Aqui fica o relato de quem acompanhou a traje-
tória de Pádua Ribeiro, um juiz íntegro, moral e inte-
lectualmente, de convicções firmes, tanto à frente da 
Corregedoria do STJ quanto da sua Presidência.

Prestou relevantes serviços ao País no processo 
de formatação do Conselho Nacional de Justiça, do 
qual foi o Primeiro Corregedor.

É de se destacar também as palavras que foram 
proferidas ali, quando da sua despedida da Corte Es-
pecial, pelo Subprocurador da República, Dr. Haroldo 
Ferraz da Nóbrega, e em nome da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, o Dr. Paulo Roberto Saraiva da Costa 
Leite, ex-Presidente do STJ, seu Colega no STJ, que 
deu um belo testemunho das qualidades do seu ex-
colega de Tribunal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PARECERES 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 13-A, DE 2007 

(Do Sr. Valtenir Luiz Pereira e outros)

Acrescenta o inciso VIII ao artigo 208 
da Constituição Federal de 1988; tendo pa-
recer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
(relator: DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário Publicação do Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania

I – Relatório

1. A presente Proposta de Emenda à Constituição 
visa a acrescentar o inciso VIII ao art. 208 da Consti-
tuição Federal:

“Art. 208.  ..............................................
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 50755 

VIII – atendimento ao educando, nos 
ensinos fundamental e médio, por meio de 
equipe de avaliação formada por psicólogos 
e assistentes sociais, em parceria com os 
professores.

2. Em justificação, alegam seus auto-
res:

“Desde meados da década de 90, tanto 
na legislação brasileira sobre educação como 
na arena dos debates e publicações acadêmi-
cos, um dos assuntos em pauta é a inclusão 
dos profissionais de psicologia e assistência 
social para escolarização dos indivíduos em 
formação.

 ..............................................................
 ..............................................................
Atualmente coexistem, pelo menos, duas 

propostas: uma, em que os conhecimentos te-
óricos e práticos acumulados pela educação 
devem estar a serviço dos sistemas de ensino, 
e portanto, das escolas, e disponíveis a todos 
os professores, alunos e demais membros da 
comunidade escolar, que a qualquer momento 
podem requerê-los; outra, em que a psicologia 
deve se configurar como um conjunto de recur-
sos e serviços educacionais especializados, 
dirigidos à população escolar que apresenta 
demandas que o ensino comum não tem con-
seguido contemplar.

Do papel de único agente definidor da es-
colaridade de alunos, o psicólogo, bem como 
o assistente social, é um dos possíveis par-
ceiros do professor quando se faz necessário 
pensar em intervenções específicas com vistas 
a garantir sua permanência na classe comum 
ou que sua escolaridade não seja interrompi-
da ou realizada apenas em outros espaços 
educacionais.

 ..............................................................
 ................................................... ..........”

É o relatório.

II – Voto do Relator

1. Na forma do Regimento Interno (arts. 32, IV, 
b, e 202) compete à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania opinar sobre a admissibilidade de 
proposta de emenda à Constituição, cuidando de ve-
rificar se foi apresentada pela terça parte, no mínimo, 
do número de Deputados (art. 60, I, da Constituição 
Federal e art. 201, I do RI) o que, segundo se afirma 
nos autos, está atendido.

2. Por outro lado, não poderá a Constituição ser 
emendada na vigência de intervenção federal, de es-

tado de defesa ou de estado de sítio (art. 60, § 1º da 
CF), circunstâncias que, por ora, não ocorrem.

3. Há que considerar, outrossim, que não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda ten-
dente a abolir (art. 60, § 4º da CF) a forma fede-
rativa de Estado (inciso I), o voto direto, secreto, 
universal e periódico (inciso II), a separação dos 
Poderes (inciso III) ou os direitos e garantias indivi-
duais (inciso IV).

4. A proposta de emenda à Constituição em apre-
ço não afronta nenhuma dessas vedações, passan-
do pelo crivo das regras constitucionais invocadas, o 
que abre caminho para o curso de sua regular trami-
tação.

5. Nessas condições, o voto é pela admissibi-
lidade da presente proposta de emenda à Constitui-
ção, havendo, entretanto, do ponto de vista da técnica 
legislativa, alguns correções deverão ser realizadas 
oportunamente.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2007. – Depu-
tado Vital do Rego Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 13/2007, nos termos do Pa-
recer do Relator, Deputado Vital do Rêgo Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribei-

ro Filho e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Anto-
nio Carlos Magalhães Neto, Bruno Araújo, Cândido 
Vaccarezza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, 
João Paulo Cunha, José Genoíno, Jutahy Junior, 
Magela, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira Men-
des, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhães, Sérgio Barradas 
Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vilson 
Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Queiroz, Zenal-
do Coutinho, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, 
Arnaldo Faria de Sá, Beto Albuquerque, Edmilson 
Valentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, Iriny Lopes, Luiz Couto, Matteo 
Chiarelli, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty, Ricardo 
Barros, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sandes Júnior, 
Severiano Alves, Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 1.966-C, DE 1999 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 415/99 
OFÍCIO Nº 1054/99 (SF)

Institui o “Dia Nacional da Doação 
de Órgãos”; tendo pareceres: da Comis-
são de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação (relator: DEP. JORGE ALBER-
TO); da Comissão de Educação, Cultura 
e Desporto, pela aprovação (relator: DEP. 
AGNELO QUEIROZ); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relatora: DEP. SAN-
DRA ROSADO).

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família, de Educação, Cultura 
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de 
Redação (Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo 
instituir o “Dia Nacional da Doação de Órgãos”, a ser 
comemorado anualmente no dia 27 de setembro.

Determina, ainda, que no período de duas sema-
nas que antecede o referido dia, será promovida, dia-
riamente, campanha de estímulo à doação de órgãos, 
em conformidade com o parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.

A mencionada lei dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 
de transplante e tratamento. O parágrafo único do art. 
11 estabelece:

“Art. 11. ........................................... (...)
Parágrafo único. Os órgãos de gestão 

nacional, regional e local do Sistema Único 
de Saúde realizarão periodicamente, através 
dos meios adequados de comunicação social, 
campanhas de esclarecimento público dos be-
nefícios esperados a partir da vigência desta 
Lei e de estímulo à doação de órgãos.”

Em sua justificação, o então Senador Lúcio Al-
cântara, autor da proposição, assevera que embora a 
doação de órgão constitua um ato inigualável de amor 
e solidariedade, no Brasil, a “cultura da doação” ain-
da não foi consolidada da forma necessária. Acredita 
que a instituição de um dia específico para celebrar 

a doação de órgãos contribuirá para o fomento e o 
desenvolvimento dessa cultura, ajudando, inclusive, 
a promover a eficácia da Lei nº 9.434/97, que, apesar 
de vir causando mudanças significativas, ainda não 
surtiu o efeito esperado em razão das ausências de 
campanhas.

A matéria é de competência conclusiva das co-
missões (RI, art. 24, II) e tramita em regime de priori-
dade (RI, art. 151, II, a). Foi distribuída, para análise 
de mérito, às Comissões de Seguridade Social e Fa-
mília e de Educação e Cultura, que a aprovaram sem 
emendas.

Decorrido o prazo regimental neste Órgão Técnico, 
não foram apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Conforme determinação do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a e art. 54), 
cumpre que esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania se pronuncie acerca da constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de 
Lei nº 1.966, de 1999.

O projeto chega a esta Casa Legislativa em re-
visão, de acordo com o estabelecido no art. 65 da 
Constituição Federal.

A matéria é de competência legislativa concor-
rente da União (CF, art. 24, IX), sendo atribuição do 
Congresso Nacional sobre ela dispor, com a sanção 
do Presidente da República (CF, art. 48). A iniciativa 
do parlamentar é legítima (CF, art. 61), uma vez que 
não está reservada a outro Poder.

Após verificados os requisitos constitucionais for-
mais, afere-se que a proposição respeita, igualmente, 
as demais normas constitucionais de cunho material. 
Além disso, o projeto está em acordo com as normas 
infraconstitucionais em vigor no país, assim como aten-
de aos Princípios Gerais de Direito.

No que diz respeito à técnica legislativa, nada há a 
ser modificado. O Projeto de Lei ora examinado foi ela-
borado conforme as disposições da Lei Complementar 
nº 95/98, alterada pela Lei Complementar nº 107/01.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 1.966, de 1999.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2005. – Depu-
tada Sandra Rosado, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
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legislativa do Projeto de Lei nº 1.966-B/1999, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Sandra Rosado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro Filho 
e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Bruno Araújo, Cândido Vaccarezza, 
Carlos Bezerra, Edmar Moreira, Edson Aparecido, 
Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, João Paulo 
Cunha, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marce-
lo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Val-
tenir Pereira, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney 
Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beto Albuquerque, 
Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, 
Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Iriny Lopes, Luiz Couto, 
Matteo Chiarelli, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sandes 
Júnior, Severiano Alves, Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.645-C, DE 2001 
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a 
redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, 
de 23 de dezembro de 1992, e acréscimo 
do § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para incluir na isen-
ção do imposto de renda os trabalhado-
res em atividade, atingidos pelas doenças 
lá referidas; tendo pareceres: da Comis-
são de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação deste e dos de nºs 6454/2002, 
6991/2002, 490/2003, 1924/2003, 2036/2003, 
2380/2003, 2856/2004, 3163/2004, 3845/2004, 
4005/2004, 4035/2004 e 4941/2005, apensa-
dos, com substitutivo, e pela rejeição dos 
de nºs 5510/2001, 6534/2002, 6929/2002, 
1298/2003, do PL 1930/2003 e 4656/2004, 
apensados (relator: DEP. DR. FRANCISCO 
GONÇALVES); da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira e 
orçamentária deste e dos de nºs 5510/2001, 
6534/2002, 6929/2002, 6991/2002, 490/2003, 
1298/2003, 1924/2003, 2036/2003, 2856/2004, 
3163/2004, 4005/2004, 4035/2004, 4656/2004 
e 4941/2005, apensados, e do substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Fa-

mília; pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financei-
ra e orçamentária dos de nºs 6454/2002, 
1930/2003 e 3845/2004, apensados; e pela 
inadequação financeira e orçamentária do 
de nº 2380/2003, apensado; e, no mérito, pela 
aprovação deste e dos de nºs 6991/2002, 
490/2003, 1924/2003, 2036/2003, 2856/2004, 
3163/2004, 3845/2004, 4005/2004, 4035/2004 
e 4941/2005, apensados, com substituti-
vo, e pela rejeição dos de nºs 5510/2001, 
6454/2002, 6534/2002, 6929/2002, 1298/2003, 
1930/2003 e 4656/2004, apensados (relator: 
DEP. FERNANDO CORUJA); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e dos de nºs 
5510/2001, 6454/2002, 6534/2002, 6929/2002, 
6991/2002, 490/2003, 1298/2003, 1924/2003, 
1930/2003, 2036/2003, 2856/2004, 3163/2004, 
3845/2004, 4005/2004, 4035/2004, 4656/2004 
e 4941/2005, apensados, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família e 
do Substitutivo da Comissão de Finanças 
e Tributação, com subemenda substitutiva 
(relator: DEP. PAULO MALUF).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (Ar-
tigo 54 do RI).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

A iniciativa do autor Deputado Feu Rosa toma 
por base o princípio da isonomia para estender às 
pessoas que se encontram em atividade profissional 
regular a isenção do imposto de renda concedida aos 
portadores de doenças especificadas na legislação 
tributária (1). 

Demais proposições apensadas buscam acres-
centar patologias à lista vigente, concedendo igual 
benefício fiscal a seus acometidos, quando estes se 
encontrarem aposentados, reformados ou se caracte-
rizarem como pensionistas, tais como:

diabetes tipos 1 e 2, por meio do Projeto de Lei n.º 
6.534, de 2002 ( 4 ), do Deputado Marcelo Barbieri;
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enfizema pulmonar, pelo Projeto de Lei n.º 6.929, 
de 2002( 5 ), do Deputado Dr. Hélio;

hipertensão grave e a reintegração ao texto da 
fibrose cística (mucoviscidose) pelo Projeto de Lei n.º 
6.991, de 2002( 6 ), do Deputado Fetter Junior;

narcolepsia e fibrose cística (mucoviscidose), 
pelo Projeto de Lei n.º 490, de 2003( 7 ), do Deputado 
João Magno;

diabetes mellitus pelo Projeto de Lei n.º 1.298, 
de 2003( 8 ), do Deputado Carlos Nader e pelo Proje-
to de Lei n.º 4.656, de 2004(18), do Deputado Paulo 
Bauer;

Síndrome de Trombofilia e Síndrome de Charcot-
Marie-Tooth pelo Projeto de Lei n.º 1.924, de 2003( 9 
), do Deputado Leonardo Mattos;

fibrose cística (mucoviscidose) e a doença de 
Huntington pelo Projeto de Lei n.º 2.036, de 2003( 11 
), de autoria do Deputado Waldemir Moka;

esclerose lateral amiotrófica, esclerodermia e fi-
brose cística, pelo Projeto de Lei n.º 2.856, de 2004( 
13 ), do Deputado Wilson Santos;

Mal de Alzheimer pelo Projeto de Lei n.º 3.163, 
de 2004( 14 ), do Deputado Jorge Alberto;

esquizofrenia e de paranóia pelo Projeto de Lei n.º 
3.845, de 2004( 15 ), do Deputado Wasny de Roure;

fibrose cística e trombofilia pelo Projeto de Lei n.º 
4.005, de 2004( 16 ), do Deputado Vittorio Medioli;

hipertensão arterial sistêmica estágio II pelo Pro-
jeto de Lei n.º 4.035, de 2004( 17 ), do Deputado Le-
onardo Picciani, além de erro de redação no que se 
refere a proventos por acidente “sem serviço”; e

linfangioleiomiomatose pulmonar e fibrose cística 
pelo Projeto de Lei n.º 4.941, de 2005( 19 ), da Depu-
tada Fátima Bezerra.

Por fim, o terceiro grupo de proposições apensa-
das apresenta variações na concessão do benefício 
fiscal na área do imposto de renda da pessoa física, 
como se observa a seguir:

Projeto de Lei n.º 5.510, de 2001( 2 ), do Deputado 
José Carlos Coutinho, altera o enfoque da lei vigente, 
ao contemplar com a não-incidência do imposto de 
renda as hipóteses hoje estabelecidas como isenção 
tributária, atribuindo à perícia médica o reconhecimen-
to da invalidez;

Projeto de Lei n.º 6.454, de 2002( 3 ), também 
de autoria do Deputado José Carlos Coutinho, vincula 
o gozo da isenção tributária à condição de invalidez 
permanente total, exacerbando a exigência prevista 
na legislação vigente; e

Projeto de Lei n.º 1.930, de 2003( 10 ), do Depu-
tado Carlos Nader, introduz validade, de até 5 anos, 
para laudo comprobatório de moléstia originária de 
benefício fiscal.

Em reunião realizada pela Comissão de Segu-
ridade Social e Família, no dia 4 de maio de 2005, 
foram aprovados, na forma de Substitutivo, o Proje-
to de Lei n.º 4.645, de 2001(1), e seus apensados 
de n.ºs 6.454/2002(3), 6.991/2002(6), 490/2003(7), 
1.924/2003(9), 2.036/2003(11), 2.380/2003(12), 
2.856/2004(13), 3.163/2004(14), 3.845/2004(15), 
4.005/2004(16), 4.035/2004(17) e 4.941/2005(19), ten-
do sido rejeitados os Projetos de Leis n.º 5.510/2001(2), 
6.534/2002(4), 6.929/2002(5), 1.298/2003(8), 
1.930/2003(10) e 4.656/2004(18), após a elaboração 
de diversos relatórios apresentados em 2002, 2004 e 
2005 pelos ilustres Deputados Remi Trinta e Dr. Fran-
cisco Gonçalves.

O Projeto de Lei Substituto de n.º 4.645-A, de 
2001, aprovado pela citada comissão, contempla com a 
isenção do imposto de renda os proventos de aposen-
tadoria e reforma de portadores de novas moléstias, a 
saber: síndrome da Trombofilia e síndrome de Charcot-
Marie-Tooth, narcolepsia, hipertensão arterial grave, 
doença de Huntington, mal de Alzheimer, esclerose 
lateral amiotrófica, linfangioleiomiomatose pulmonar, 
esclerodermia, além da reinclusão no texto legal da 
fibrose cística (mucoviscidose) e exclusão do mesmo 
da hepatopatia grave. A par disso, o mencionado Subs-
tituto concede igual isenção do imposto de renda para 
as pessoas em exercício regular de atividade laboral 
que se caracterizarem como portadoras destas ou das 
demais doenças hoje previstas. Na relação resultante 
foram impostas novas exigências para doenças de alie-
nação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna 
e Mal de Parkinson.

Apreciados sob os aspectos de exame preliminar 
de adequação financeira ou orçamentária e de méri-
to pela Comissão de Finanças e Tributação em 31 de 
maio de 2006, foram aprovados nos dois aspectos o 
Projeto de Lei n.º 4.645, de 2001, na forma do Substi-
tutivo n.º 4.645-A/01, e os apensados de n.ºs 6.991, de 
2002, 490, de 2003, 1.924, de 2003, 2.036, de 2003, 
2.856, de 2004, 3.163, de 2004, 3.845, de 2004, 4.005, 
de 2004, 4.035, de 2004, e 4.941, de 2005, na forma 
de novo Projeto de Lei Substitutivo apresentado pelo 
Relator da CFT, tendo sido considerado inadequa-
do orçamentária e financeiramente o Projeto de Lei 
n.º2.380, de 2003, e rejeitados no mérito os Projetos 
de Lei n.ºs 5.510, de 2001, 6.454, de 2002, 6.534, de 
2002, 6.929, de 2002, 1.298, de 2003, 1.930, de 2003, 
e 4.656, de 2004, também apensados. As alterações 
acatadas pelo Relator compuseram Complementação 
de Voto passando o Projeto de Lei n.º 4.645-B, de 
2001, 2º Substitutivo do Relator da CFT, a contemplar 
igualmente com isenção do imposto de renda as en-
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fermidades diabetes mellitus com complicação crônica 
e a pneumonia intersticial fibrosante.

O Projeto de Lei n.º 2.380, de 2003 (12), de ini-
ciativa do Deputado Almeida de Jesus, que estendia 
de forma limitada a isenção do imposto de renda anu-
al aos contribuintes que apresentassem dependentes 
portadores da doença de Alzheimer, foi desapensado 
em 14 de julho de 2006, em face de arquivamento nos 
termos do art. 58, § 4º do RICD, por despacho da Mesa 
Diretora desta Casa.

Esgotado o prazo regimental para apresentação 
de emendas na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, em 23/11 do corrente ano, sem que te-
nham sido as mesmas apresentadas, as proposições 
em tela vêm à esta Comissão para o exame termina-
tivo de constitucionalidade ou juridicidade da matéria, 
como dispõem os arts. 24, II, e 54 do Regimento In-
terno desta Casa. 

Por se tratar de proposição sujeita à apreciação 
conclusiva das comissões, dispensada a competência 
do Plenário, na forma do art. 24, II, foi apresentada 
emenda ao substitutivo do Relator no prazo de regi-
mental, como previsto no art. 119, inc. II e § 1º.

A Emenda Modificativa N.º 1, de autoria do Depu-
tado José Aníbal, pretende restabelecer a isenção do 
Imposto de Renda para os rendimentos da atividade 
auferidos pelas pessoas portadoras de esclerose múl-
tipla, além de excluir do texto a exigência de gravida-
de da moléstia como condição ao gozo do benefício 
fiscal em tela.

II – Voto do Relator

As proposições em tela não agridem o texto cons-
titucional, uma vez que alteram dispositivo legal cuja 
iniciativa cabe a qualquer membro ou comissão desta 
Casa Congressual. Encontram-se, portanto, atendidas 
as formalidades relativas à competência legislativa da 
União com referência à matéria de direito tributário (art. 
24, inc. I), à atribuição do Congresso Nacional, com 
posterior pronunciamento do Presidente da República 
(art. 48) e à legitimidade da iniciativa parlamentar (art. 
61, caput, todos da Constituição Federal). 

Quanto aos aspectos de juridicidade, no entanto, 
cabe observar que o Projeto de Lei n.º 4.645, de 2001, 
principal, bem como os Substitutivos de nºs. 4.645-A/01 
e 4.645-B/01, aprovados respectivamente pelas Comis-
sões de Seguridade Social e Família e de Finanças e 
Tributação, embora legais contêm norma que não se 
coaduna com o ordenamento jurídico vigente, porquanto 
subverte a natureza da concessão do benefício fiscal. O 
mesmo raciocínio pode-se apresentar para a Emenda 
n.º 1 apresentada ao Substitutivo do Relator.

Para melhor caracterizar tal injuridicidade, é pre-
ciso assinalar que a legislação do imposto de renda, 
ao conceder a isenção em tela para aposentados, re-
formados e pensionistas, segue tão-somente a legis-
lação da previdência social.

A Lei n.º 8.213/91, no inc. II, de seu art.26, com 
vistas a agilizar procedimentos previdenciários, prevê 
a concessão de auxílio-doença e, em seu agravamen-
to, de aposentadoria por invalidez, sem a exigência do 
cumprimento de período de carência da contribuição 
previdenciária, para pessoas acometidas por molés-
tias relacionadas em lista, passível de revisão a cada 
3 anos pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da 
Previdência Social. O pagamento assim realizado re-
veste-se de caráter indenizatório, ao garantir a subsis-
tência do trabalhador que se torna incapacitado para o 
exercício de atividade de qualquer natureza, enquanto 
permanecerem tais circunstâncias, como dispõe o art. 
42 da citada lei. O dispositivo contido no art. 151 do 
mesmo ato legal relaciona as moléstias referidas no 
art.26 supramencionado, até a elaboração da lista.

O Projeto de Lei principal, em exame, ao introduzir 
a nova hipótese de isenção do imposto de renda para 
os rendimentos das pessoas portadoras de moléstias 
que, no entanto, permanecem em atividade laboral, 
contrapõe-se ao princípio que deu origem ao benefício, 
com base na incapacidade temporária (licença-doença) 
ou definitiva (aposentadoria) do doente para produzir 
novas receitas, a par de ter que suportar encargos fi-
nanceiros decorrentes da moléstia adquirida. 

Ao se considerar que pela própria natureza so-
mos todos suscetíveis a doenças de diferentes níveis 
de gravidade e de incapacitação, a regra pretendida 
estabelece jurisprudência para a concessão de bene-
fícios fiscais vinculados não à incapacitação e sim ao 
mero surgimento de enfermidades, mesmo quando 
estas sejam passíveis de correção clínica, quer pela 
eliminação de sintomas, quer por seu controle. Ora, se 
neste caso a impossibilidade de produzir novas rique-
zas não se impõe como exigência, igualmente não se 
configura circunstância adequada para o pagamento 
de verba indenizatória.

Com efeito, por este motivo a isenção pleiteada 
destina-se somente ao imposto de renda, não encon-
trando paralelo na legislação previdenciária, uma vez 
que não caberia cogitar-se de aposentadoria por inva-
lidez e tampouco de pagamento de indenização para 
servidores que se encontram em exercício.

Para sanar a injuridicidade verificada, apresenta-
se emenda supressiva, consubstanciada no Substitutivo 
anexado, que retira do texto do Projeto de Lei n.º 4.645-
B, de 2001, aprovado pela Comissão de Finanças e 
Tributação, a hipótese de isenção do imposto de renda 
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para as pessoas acometidas por moléstias relaciona-
das que permanecem em exercício laboral.

Doutra parte, a Emenda ao Substitutivo do Relator 
n.º 1 apresenta ainda flagrante quebra de isonomia na 
tributação, uma vez que concede a isenção do Impos-
to de Renda para os rendimentos auferidos somente 
pelos portadores de esclerose, atribuindo tratamento 
tributário diferenciado a parcela dos portadores de 
moléstias, em detrimento dos demais, sem razões 
específicas que justifiquem a tal medida.

Vale lembrar que enquanto o princípio da igual-
dade, consagrado no art. 5º da Constituição Federal, 
declara que “todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza...”, o princípio da isonomia 
estabelece a igualdade jurídica, vedando discrimina-
ções, ao resguardar o ideal de que a igualdade con-
siste em tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais. E é por este motivo que o art. 150, inc. 
II, do texto constitucional, limita a capacidade de tri-
butar dos entes federativos quanto à possibilidade de 
“instituir tratamento desigual entre contribuintes que 
se encontrem em situação equivalente...”.

Quanto aos aspectos de regimentalidade foram 
observados os requisitos para apreciação conclusiva 
pelas comissões, conforme o disposto no inc. II do 
art. 24, bem como para o acatamento de emendas 
em comissão, como dispõe o inc. II e os §§ 2º e 3º do 
art.119, todos do RICD.

Finalmente, com referência à técnica legislativa, 
cabe reparar a redação da ementa do projeto relatado, 
de modo a guardar coerência com a proposição ora 
apresentada de excluir do benefício fiscal os trabalha-
dores em atividade.

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei n.º 4.645, de 2001, dos substitutivos 
Projetos de Lei n.º 4.645-A/01 e 4.645-B/01, e de seus 
apensados Projetos de Leis n.º 5.510, de 2001; 6.454, 
de 2002; 6.534, de 2002; 6.929, de 2002; 6.991, de 
2002; 490, de 2003; 1.298, de 2003; 1.924, de 2003; 
1.930, de 2003; 2.036, de 2003; 2.856, de 2004; 3.163, 
de 2004; 3.845, de 2004; 4.005, de 2004, 4.035, de 
2004; 4.656, de 2004, e 4.941, de 2005, e da Emenda 
n.º 1, de 2007, pela juridicidade dos Projetos de Lei 
n.º 4.645, n.º 4.645-A e 4.645-B, todos de 2001, e da 
Emenda n.º 1, de 2007, saneados por emenda, bem 
como pela boa técnica legislativa dos projetos de lei 
em tela, na forma do Substitutivo anexado.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Paulo Maluf.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR AO 
PROJETO DE LEI No 4.645-B, DE 2001

Altera o inciso XIV do art.6º da Lei n.º 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a 
redação dada pelo art.47 da Lei n.º 8.541, 
de 1992, e acréscimo do § 2º do art. 30 da 
Lei n.º 9.250, de 1995, com a redação dada 
pela Lei n.º 11.052, de 2004, para incluir 
novas hipóteses de isenção do imposto 
de renda da pessoa física, nas condições 
que estabelece.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º . O inciso XIV do art. 6º da Lei n.º 7.713, de 

1988, alterada pelas Leis n.º 8.541, de 1992, n.º 9.250, 
de 1995, com a redação dada pela Lei n.º 11.052, de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º ....................................................
............................................................. ..........

XIV – os proventos de aposentadoria ou 
reforma motivados por acidente em serviço 
e os percebidos pelos portadores de molés-
tia profissional incapacitante, tuberculose em 
fase ativa, alienação mental grave, esclerose 
múltipla grave, neoplasia maligna grave e sem 
resposta aos tratamentos habituais, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapaci-
tante, cardiopatia grave, doença de Parkinson 
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte defor-
mante), contaminação por radiação, síndrome 
da imunodeficiência adquirida, síndrome da 
trombofilia, síndrome de Charcot-Marie_Too-
th, narcolepsia, hipertensão arterial grave, 
doença de Huntington, mal de Alzheimer, es-
clerose lateral amiotrófica, linfangioleiomioma-
tose pulmonar, esclerodermia, fibrose cística 
(mucoviscidose), pneumonia intersticial fibro-
sante e diabetes mellitus com complicação 
crônica, com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída depois da aposentadoria ou 
reforma.”(NR)

Art. 2º . O art. 30 e parágrafos da Lei n.º 9.250, de 
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30. Para efeito do reconhecimento 
de novas isenções de que tratam os incisos 
XIV e XXI do art. 6º da Lei n.º 7.713, de 1988, 
com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.º 
8.541, de 1992, e alterações posteriores, a 
moléstia deverá ser comprovada mediante lau-
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do pericial emitido por serviço médico oficial, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

Parágrafo único: O serviço médico ofi-
cial fixará o prazo de validade do laudo pe-
ricial, no caso de moléstias passíveis de 
controle.”(NR)

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Paulo Maluf.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una-
nimemente pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa do Projeto de Lei nº 4.645-B/2001, dos 
de nºs 5.510/2001, 6.454/2002, 6.534/2002, 6.929/2002, 
6.991/2002, 490/2003, 1.298/2003, 1.924/2003, 
1.930/2003, 2.036/2003, 2.856/2004, 3.163/2004, 
3.845/2004, 4.005/2004, 4.035/2004, 4.656/2004 e 
4.941/2005, apensados, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família e do Substitutivo da 
Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda 
substitutiva, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Paulo Maluf.O Deputado Fernando Coruja apre-
sentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
José Genoíno – Presidente em exercício (art. 

40, caput, do RI), Leonardo Picciani – Presidente, 
Mendes Ribeiro Filho e Neucimar Fraga – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito 
de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, Cândido 
Vaccarezza, Cezar Schirmer, Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen 
Pinheiro,Jutahy Junior, Marcelo Ortiz, Maurício Quin-
tella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, Mo-
reira Mendes, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oli-
veira, Renato Amary, Roberto Magalhães, Ronaldo 
Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, 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, Humberto 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 José Genoíno, Presidente em exercício.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUBMENDA SUBSTITUTIVA ADOTADA – CCJC

Altera o inciso XIV do art.6º da Lei n.º 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a 
redação dada pelo art.47 da Lei n.º 8.541, 
de 1992, e acréscimo do § 2º do art. 30 da 
Lei n.º 9.250, de 1995, com a redação dada 
pela Lei n.º 11.052, de 2004, para incluir 
novas hipóteses de isenção do imposto 
de renda da pessoa física, nas condições 
que estabelece.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º . O inciso XIV do art. 6º da Lei n.º 7.713, de 

1988, alterada pelas Leis n.º 8.541, de 1992, n.º 9.250, 
de 1995, com a redação dada pela Lei n.º 11.052, de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.6º ....................................................
............................................................. ..........

XIV – os proventos de aposentadoria ou 
reforma motivados por acidente em serviço 
e os percebidos pelos portadores de molés-
tia profissional incapacitante, tuberculose em 
fase ativa, alienação mental grave, esclerose 
múltipla grave, neoplasia maligna grave e sem 
resposta aos tratamentos habituais, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapaci-
tante, cardiopatia grave, doença de Parkinson 
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte defor-
mante), contaminação por radiação, síndrome 
da imunodeficiência adquirida, síndrome da 
trombofilia, síndrome de Charcot-Marie_Too-
th, narcolepsia, hipertensão arterial grave, 
doença de Huntington, mal de Alzheimer, es-
clerose lateral amiotrófica, linfangioleiomioma-
tose pulmonar, esclerodermia, fibrose cística 
(mucoviscidose), pneumonia intersticial fibro-
sante e diabetes mellitus com complicação 
crônica, com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída depois da aposentadoria ou 
reforma.”(NR)

Art. 2º . O art. 30 e parágrafos da Lei n.º 9.250, de 
1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30. Para efeito do reconhecimento 
de novas isenções de que tratam os incisos 
XIV e XXI do art. 6º da Lei n.º 7.713, de 1988, 
com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.º 
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8.541, de 1992, e alterações posteriores, a 
moléstia deverá ser comprovada mediante lau-
do pericial emitido por serviço médico oficial, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

Parágrafo único: O serviço médico ofi-
cial fixará o prazo de validade do laudo pe-
ricial, no caso de moléstias passíveis de 
controle.”(NR)

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. – 
Deputado José Genoíno, Presidente em exercício.

VOTO EM SEPARADO

Com a proposição em epígrafe pretende o nobre 
Deputado Feu Rosa estender aos contribuintes aco-
metidos pelas doenças discriminadas na citada legis-
lação tributária e que se achem no exercício regular 
de atividade profissional o benefício fiscal da isenção 
do imposto de renda da pessoa física. Alega o autor 
que, em atendimento ao princípio da isonomia, devem 
ser tais contribuintes igualmente desonerados do im-
posto, porquanto são portadores das mesmas molés-
tias e, como os aposentados, arcam com tratamentos 
dispendiosos.

O Substitutivo do Relator nomeado pela Comis-
são de Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei 
n.º 4.645, de 2001, passou a atribuir a concessão da 
isenção também à remuneração do exercício de ati-
vidade, além dos proventos já previstos na legislação 
vigente, abrangendo a exigência da incapacidade na 
moléstia profissional, e na relação de doenças apre-
senta exclusão da hepatopatia grave e inclusão da 
síndrome da Trombofilia e da síndrome de Charcot-
Marie-Tooth, a par de narcolepsia, hipertensão arterial 
grave, doença de Huntington, mal de Alzheimer, es-
clerose lateral amiotrófica, linfangioleiomiomatose pul-
monar, esclerodermia e a reinclusão da fibrose cística 
(mucoviscidose). Ademais, o texto aprovado impõe a 
classificação de grave às doenças de alienação men-
tal, esclerose múltipla, além de ausência de resposta 
a tratamentos na neoplasia maligna e incapacitação 
à doença de Parkinson.

A Comissão de Finanças e Tributação, na qual 
tive a honra de relatar o presente Projeto, manifestou-
se por sua adequação financeira e orçamentária, dos 
PL’s nºs 5.510/01, 6.534/02, 6.929/02, 6.991/02, 490/03, 
1.298/03, 1.924/03, 2.036/03, 2.856/04, 3.163/04, 
4.005/04, 4.035/04, 4.656/04 e 4.941/05, apensados, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família; 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 dos PL’s nºs 6.454/02, 1.930/03 
e 3.845/04, apensados; e pela inadequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 2.380/03, apensado; 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e dos PL’s 
nºs 6.991/02, 490/03, 1.924/03, 2.036/03, 2.856/04, 
3.163/04, 3.845/04, 4.005/04, 4.035/04 e 4.941/05, 
apensados, nos termo de novo Substitutivo, e pela 
rejeição dos PL’s nºs 5.510/01, 6.454/02, 6.534/02, 
6.929/02, 1.298/03, 1.930/03 e 4.656/04, apensados.

Agora, na oportunidade de exame pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, o relator 
Deputado Paulo Maluf, acompanha o pronunciamento 
das Comissões de mérito, porém apresenta substituti-
vo, no qual suprime exclui do benefício de isenção pre-
visto, os portadores das patologias relacionadas, que 
lograrem permanecer em atividade. E assim justifica 
sua reserva quanto ao teor da proposição:

“(...) Com efeito, por este motivo a isen-
ção pleiteada destina-se somente ao imposto 
de renda, não encontrando paralelo na legis-
lação previdênciária, uma vez que não cabe-
ria cogitar-se de aposentadoria por invalidez 
e tampouco de pagamento de indenização 
para servidores que se encontram em exer-
cício. (...)”

Sobre tal objeção, julgo pertinente transcrever 
trecho de voto que proferi quando relator o Projeto na 
CFT, acerca do mérito da proposição e aduzindo ar-
gumentos que, a meu ver, concernem também à juri-
dicidade da alteração proposta aqui debatida: 

“A principal função do imposto de renda 
é arrecadadora, no sentido de fornecer ao Es-
tado receitas derivadas do privado que, junto 
com demais receitas, inclusive originárias, 
resultantes da exploração de seus próprios 
bens, compõem o orçamento anual. A carga 
tributária suportada pela população está dire-
tamente relacionada com a necessidade do 
governo de arrecadar recursos capazes de 
arcar com o custo das atividades que são da 
atribuição do Estado. Os aspectos de extrafis-
calidade do imposto referem-se à correção de 
anomalias econômicas ou sociais, com vistas 
ao desenvolvimento harmônico e a não-con-
centração exagerada de rendas. Acrescente-
se a isso a peculiaridade do imposto de renda 
de ter 21,5% do montante de sua arrecadação 
destinados ao Fundo de Participação dos Es-
tados e 22,5% ao Fundo de Participação dos 
Municípios. 
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Desta forma, qualquer incentivo ou be-
nefício concedido na área do imposto em tela 
reduz receitas orçamentárias não só da União, 
titular da competência tributária, como também 
dos demais entes federativos. Tal efeito veri-
fica-se com maior intensidade no orçamento 
de prefeituras, cuja principal fonte de recursos 
são os repasses constitucionais.

No entanto, também é preciso enfatizar 
que o imposto de renda, considerado como 
o mais justo dentre os impostos do Sistema 
Tributário nacional, baseia-se na capacidade 
econômica do contribuinte. Para tal, são ca-
racterizadas como desonerações tributárias as 
despesas efetivas e comprovadas com saúde, 
educação, dependência, entre outras, permi-
tindo a depuração das receitas tributáveis até 
chegar ao núcleo submetido ao imposto.

Embora a utilização do imposto não deva 
confundir-se com a de subsídio econômico, 
faz-se necessário tomar em consideração, 
para o estabelecimento do montante tributável, 
demais aspectos envolvidos na questão, tais 
como: perda de poder aquisitivo dos trabalha-
dores, grau de informalidade das relações tra-
balhistas, preço cobrado pelos medicamentos 
e serviços de saúde, bem como o insuficiente 
amparo prestado pelo sistema público de saú-
de à população.

Neste contexto, é plena de justeza a pre-
tensão de estender o tratamento tributário mais 
benéfico, já outorgado aos aposentados, refor-
mados e pensionistas, aos indivíduos também 
acometidos por moléstias especificadas em lei, 
que se mantêm em atividade profissional, com 
base no princípio da isonomia da tributação, 
que prega que sejam tratados de maneira igual 
aqueles que estão em posição de igualdade e 
desigualmente, quando houver desigualdade 
de fato. (...) 

E é por este motivo, na busca de quanti-
ficar a capacidade de contribuir dos indivíduos 
submetidos ao imposto, que são permitidas 
deduções específicas. No que tange à saúde, 
estas não observam limite de valor apesar de 
se sujeitarem a comprovação. Assim, na apu-
ração anual do imposto são considerados os 
gastos relacionados com a manutenção do 
estado de higidez do indivíduo e de seus de-
pendentes, abrangendo exames, planos de 
saúde, consultas, despesas hospitalares e 
próteses. As despesas com medicamentos 
não são permitidas por falta de previsão le-

gal. No entanto, em caso de hospitalização, 
os dispêndios com remédios e materiais de 
enfermagem podem ser deduzidos, desde 
que constem em nota-fiscal e, como os de-
mais gastos médicos, não estejam cobertos 
por planos de saúde ou que ultrapassem os 
valores por eles reembolsados.

Desta maneira, o contribuinte com de-
pendente portador de moléstia grave, identifi-
cada no rol em questão, pode, na medida de 
sua conveniência, apresentar declaração em 
separado, gozando o dependente de isenção, 
ou apresentar declaração em conjunto, go-
zando o contribuinte das deduções médicas 
do dependente, além da própria dedução por 
dependente.

Por fim, cabe assinalar que a extensão 
do benefício fiscal aos portadores de gama 
de moléstias deve estar acompanhada por 
idêntica previsão na legislação da previdência 
social, sob pena de estabelecer-se a isenção 
para rendimentos ou proventos que não se-
rão auferidos pelos contribuintes sujeitos ao 
sistema geral da previdência social, por falta 
de previsão legal.”

Ao fundamentar suposta alegação de injuridi-
cidade a ser sanada, o ilustre Relator não apresenta 
argumentos sólidos. Em um exercício de interpretação, 
tenta demonstrar que a isenção do imposto de renda 
para portadores de moléstias teria correlação direta 
com o princípio que motiva a concessão de benefí-
cios previdenciários (aposentadoria, licença-doença), 
qual seja, a incapacidade de produzir novas receitas, 
não podendo, portanto, ser aplicada aos doentes em 
atividade.

Em nosso entender, este tipo de interpretação é 
questionável, já que a concessão de isenção na for-
ma pleiteada no projeto não se vincula diretamente à 
incapacidade de produção de receitas por parte dos 
doentes, e sim ao comprometimento de sua renda, algo 
que ocorre mesmo na ativa, em razão de preconceito 
do mercado de trabalho e gastos com medicamentos 
e serviços de saúde. Tal é a situação, por exemplo, 
do trabalhador autônomo ou informal que, portador 
de moléstia grave compreendida no rol de isenções 
de imposto de renda, submete-se a tratamento que 
o incapacita para o trabalho por alguns dias no mês. 
Esse raciocínio, que torna evidente a inexistência de 
qualquer atentado a princípios previdenciários do or-
denamento jurídico, foi esmiuçado em nosso parecer 
pela Comissão de Finanças e Tributação.

Soma-se ao enunciado, a manifesta preocupa-
ção do Relator em demonstrar a desnecessidade e 
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inconveniência da extensão almejada pelo autor da 
proposição, fato que configura juízo de mérito, em 
clara oposição ao preconizado no caput do art. 55 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), 
o qual dispõe: 

Art. 55. A nenhuma Comissão cabe manifestar-se 
sobre o que não for de sua atribuição específica. 

Afastada a objeção de injuridicidade, tem-se que 
a emenda supressiva impõe alteração substancial à 
essência do projeto original, e aos Substitutivos apre-
sentados nas Comissões de mérito – CSSF e CFT. 

Como as alterações propostas pelo Relator não 
são somente de cunho formal, atingindo o núcleo da 
proposição, a intenção primária do autor do projeto 
ao apresentá-lo, pode-se também concluir por ofensa 
ao disposto no art. 119, § 3º do RICD, que restringe a 
apresentação de substitutivo apenas às comissões de 
mérito. No caso em tela, a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania não é competente para opi-
nar quanto ao mérito e, de acordo com o mesmo art. 
119, § 3º, só poderia apresentar substitutivo destinado 
ao mero aperfeiçoamento da técnica legislativa, o que 
evidentemente não ocorreu.

A mesma objeção cabe quanto à Emenda Modi-
ficativa nº 1 ao Substitutivo do Relator, de autoria do 
Dep. José Anibal, a qual insofismavelmente envolve 
alteração de mérito. acreditamos haver contrariedade 
ao disposto no art. 118, § 7º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Por se tratar de uma sube-
menda (emenda apresentada em comissão a outra 
emenda), esta somente pode ser do tipo supressiva, 
substitutiva ou aditiva.

Pelo exposto, votamos pela anti-regimentalidade 
da Emenda Modificativa ao Substitutivo do Relator nº 
1, bem como do parecer por ele elaborado, pela cons-
titucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.645, de 2001, 
dos substitutivos Projetos de Lei nº 4.645-A/01 e 4.645-
B/01, e de seus apensados Projetos de Lei n° 5.510, de 
2001; 6.454, de 2002; 6.534, de 2002; 6.929, de 2002; 
6.991, de 2002; 490, de 2003; 1.298, de 2003; 1.924, de 
2003; 1.930, de 2003; 2.036, de 2003; 2.856, de 2004; 
3.163, de 2004; 3.845, de 2004; 4.005, de 2004; 4.035, 
de 2004; 4.656, de 2004, e 4.941, de 2005.

Brasília, 16 de agosto de 2007. – Deputado Fer-
nando Coruja, PPS/SC.

PROJETO DE LEI Nº 5.384-A, DE 2001 
(Do Sr. Aloízio Mercadante)

Dispõe sobre a cobrança de taxas de 
inscrições em vestibulares; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação deste, da emenda apresenta-

da na Comissão, e dos de nºs. 5.548/01, 
6.809/01, 7.273/02, 1.205/03, 1.677/03, 
4.224/04, 4.267/04 e 5.674/05, apensados, 
com substitutivo, e pela rejeição dos de 
nºs. 3.602/04 e 4.194/04, apensados (relator: 
Dep. Ivan Valente).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54); e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 1º do PL nº 5384 de 2001 a seguin-
te redação:

“Art. 1º Fica vedada a cobrança da taxa 
de inscrição em exame de admissão a curso 
superior ou outro método de avaliação seria-
da e ainda quaisquer outras taxas escolares 
referentes ao custeio de atividades básicas ou 
complementares em universidades públicas, a 
alunos egressos de escolas públicas, que te-
nham cursado nestas instituições no mínimo 
o último ano do ensino médio.

§ 1º O aluno deverá apresentar o pedido 
de isenção da taxa de inscrição em exame de 
admissão a curso superior e das taxas escola-
res, apresentando documento comprobatório 
de sua origem escolar

§ 2º O benefício da gratuidade da taxa 
de inscrição em exame de admissão a curso 
superior estende-se por 2 (dois) anos a con-
tar da data de conclusão do ensino médio em 
estabelecimento de ensino público.

§ 3º O benefício da isenção das taxas 
escolares referentes ao custeio de atividades 
básicas ou complementares em universidades 
públicas, estende-se por 2 (dois) anos após o 
ingresso do aluno na referida universidade.”

Justificação

A Emenda sugerida tem por finalidade aprimorar 
e ampliar a capacidade de atendimento das populações 
menos assistidas quando da tentativa de ingressarem 
em instituições publicas de ensino superior.

I – Relatório

Pelo projeto de lei principal, pretende seu Autor 
vedar a cobrança de taxa de inscrição em vestibular 
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para universidades públicas, de candidatos egressos 
da escola pública e que nela tenham cursado pelo 
menos o ensino médio completo.

A esse projeto foi apresentada emenda, de au-
toria do Deputado João Matos, com os objetivos de 
ampliar a vedação para todo tipo de processo seletivo 
e para quaisquer outras taxas escolares e de reduzir 
a exigência do candidato ter cursado o ensino médio 
completo em estabelecimento público para apenas 
o último ano desse nível da educação básica. Além 
disso, a emenda trata de apresentação de documen-
to comprobatório da origem escolar do candidato e 
do período de validade do benefício da isenção: dois 
anos, a contar da conclusão do ensino médio, para a 
inscrição no processo seletivo, e a contar do ingresso 
na universidade, para as demais taxas.

O primeiro projeto apensado, de nº 5.548, de 
2001, de autoria do Deputado Magno Malta, propõe 
a vedação da cobrança de taxa de inscrição em pro-
cessos seletivos das instituições de educação superior 
mantidas pela União.

O segundo projeto apensado, de nº 6.809, de 
2002, de autoria do Deputado Pompeu de Mattos, 
pretende isentar da taxa de inscrição ao vestibular nas 
universidades públicas os candidatos que tenham cur-
sado pelo menos os dois últimos anos do ensino mé-
dio na escola pública; tenham obtido, durante o último 
ano desse nível de ensino, notas iguais ou superiores 
à média mínima exigida; tenham requerido o benefício 
no início do segundo semestre do ano de conclusão 
do ensino médio; e comprovem renda familiar mensal 
inferior a cinco salários mínimos.

O terceiro projeto apensado, de nº 7.273, de 2002, 
de autoria do Deputado José Carlos Coutinho, assegura 
isenção em processos seletivos de admissão a cursos 
superiores mantidos por instituições públicas de edu-
cação, a candidato egresso da rede pública, exigindo 
a apresentação de documento comprobatório e atri-
buindo prazo de um ano para validade do benefício, a 
contar da data de conclusão do ensino médio.

O quarto projeto apensado, de nº 1.205, de 2003, 
de autoria do Deputado Rubens Otoni, tem conteúdo 
similar ao da emenda oferecida ao projeto de lei prin-
cipal, já comentada.

O quinto projeto apensado, de nº 1.677, de 2003, 
de autoria do Deputado Carlos Souza, pretende ve-
dar a cobrança de taxas ou outras importâncias para 
inscrição de candidatos com renda familiar inferior a 
dois salários mínimos em exame vestibular ou concur-
so público por instituição mantida pelo Poder Público. 
Como meio de comprovação, propõe a declaração do 
próprio candidato ou de seu representante.

O sexto projeto apensado, de nº 3.602, de 2004, 
de autoria do Deputado Paulo Afonso, propõe a cria-
ção, para o estudante que tenha cursado o ensino 
médio em escola pública, de uma taxa única semes-
tral de inscrição em concurso vestibular, válida para 
mais de um curso superior, em instituições públicas 
e particulares.

O sétimo projeto apensado, de nº 4.194, de 2004 
de autoria do Deputado Pastor Reinaldo, tem por ob-
jetivo estabelecer um valor máximo para a taxa de 
inscrição para exame vestibular, equivalente a dez por 
cento do salário mínimo vigente.

O oitavo projeto apensado, de nº 4.224, de 2004, 
propõe a proibição de cobrança de taxa de inscrição 
em processo seletivo das instituições públicas de en-
sino superior para candidatos que tenham cursado o 
ensino médio completo em escolas públicas.

O nono projeto apensado, de nº 4.267, de 2004, 
veda a cobrança de taxa de vestibular nas universidades 
federais a candidatos oriundos de escolas públicas.

O último projeto, de número 5.674 de 2005, de 
autoria do Deputado Carlos Nader, dispõe sobre isen-
ção de taxa de inscrição nos concursos vestibulares 
das Universidade Públicas Federais para concluintes 
do ensino médio em Instituições Públicas e garan-
te recebimento gratuito de Manual de Inscrição dos 
candidatos.

II – Voto do Relator

O objetivo de quase todas as proposições apre-
senta mérito a ser considerado, embora em graus di-
ferenciados. De fato, como princípio, deve o Estado, de 
acordo com o que dispõe o art. 208, V, da Constituição 
Federal, garantir o “acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um.”

É preciso reconhecer que, para as parcelas mais 
pobres da população, as taxas de inscrição para os 
processos seletivos de ingresso nos cursos superiores 
constituem verdadeiros obstáculos, cabendo ao Poder 
Público adotar as necessárias providências para que 
seja cumprido o preceito constitucional mencionado.

Trata-se de questão que, de longa data, vem 
sendo levada em conta nos processos seletivos de ad-
missão aos cursos de graduação das instituições fede-
rais de ensino. Consultando os editais publicados por 
universidades federais, como a de Brasília, da Bahia, 
de Minas Gerais, de Pernambuco, do Paraná e do Rio 
Grande do Sul, para dar apenas alguns exemplos, 
verifica-se a utilização preponderante dos seguintes 
critérios, combinados ou isoladamente, para que um 
candidato possa solicitar a isenção do pagamento da 
taxa de inscrição:
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ensino médio cursado em escola pública ou com 
bolsa integral em escola particular;

situação scioeconômica, estabelecido determi-
nado limite de renda familiar.

Verifica-se, pois, que as instituições federais de 
educação superior já consideram a necessidade de 
isentar de pagamento dessa taxa os candidatos origi-
nários das camadas menos favorecidas da sociedade. 
Assim sendo, inscrever essa prática em um diploma 
legal abrangente significa colocar em nível de norma 
aquilo que a realidade já consagra.

Faz sentido, portanto, promover essa isenção 
para as instituições federais de educação superior, 
que pertencem ao sistema de ensino da União. As 
instituições inseridas nos demais sistemas de ensino 
devem obedecer a normas aprovadas em seu respec-
tivo âmbito.

Por outro lado, seria indevido mencionar outras 
taxas que eventualmente viessem a ser cobradas pe-
las instituições públicas ao longo do processo de for-
mação dos alunos já matriculados. Isto significaria a 
negação do princípio constitucional da gratuidade do 
ensino público, que é amplo e não admite exceção, 
ou seja, veda a cobrança de qualquer serviço a ele 
relacionado.

Estas considerações representam a aceitação, 
no mérito, ainda que de forma parcial, das propostas 
constantes do projeto principal e de vários dos apen-
sados.

Há algumas proposições, porém, cujo conteúdo 
é um tanto diverso. A proposta do projeto nº 3.602, 
de 2004, de criação de uma taxa única semestral 
de inscrição, parece ser de difícil implementação, na 
medida em que as instituições de educação superior 
são autônomas na realização de seus processos se-
letivos e incorrem em custos diferenciados para sua 
implementação. Não há como impor a instituições pri-
vadas a repartição de custos gerados pela demanda 
voluntária dos candidatos a seus cursos. No que diz 
respeito às instituições públicas, a isenção parece o 
caminho mais direto.

A proposta do projeto nº 4.194, de 2004, ao fixar 
um teto para o valor da taxa de inscrição, não atende 
com tanta eficácia as necessidades dos candidatos 
mais carentes, melhor contemplados com os mecanis-
mos de isenção já mencionados.

Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação 
do projeto de lei nº 5.384, de 2001, e da emenda a 
este apresentada, bem como dos projetos de lei 
apensados nº 5.548, de 2001; nº 6.809, de 2002; nº 

7.273, de 2002; nº 1.205, de 2003; nº 1.677, de 2003; 
nº 4.224, de 2004; nº 4.267, de 2004 e nº 5.674 de 
2005 na forma do substitutivo anexo, e pela rejei-

ção dos Projetos de Lei nº 3.602 e nº 4.194, ambos 
de 2004.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2005. – Depu-
tado Ivan Valente, Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 5.384, DE 2001 

(e aos apensados projetos de lei nº 5.548, de 2001; 
6.809, de 2002; 7.273, de 2002; 1.205, de 2003; 

1.677, de 2003; 4.224, de 2004; 
4.267, de 2004 e 5.674 de 2005)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurada isenção de pagamento de 

quaisquer taxas e outras despesas para inscrição em 
processos seletivos de acesso aos cursos superiores 
de graduação das instituições federais de educação 
superior aos candidatos que comprovem:

I – ter cursado todo o ensino médio em escolas pú-
blicas ou com bolsa integral em escolas particulares;

II – renda familiar per capita igual ou inferior a 
três salários mínimos.

Art. 2º Fica garantido o recebimento gratuito de 
Manual de Inscrição do candidato.

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

Sala da Comissão, 12 de julho de 2005. – Depu-
tado Ivan Valente, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 5.384/01, da emenda 
apresentada na Comissão, e dos PLs nºs 5.548/01, 
6.809/02, 7.273/02, 1.205/03, 1.677/03, 4.224/04, 
4.267/04 e 5.674/05, apensados, com Substitutivo; e 
pela rejeição dos PLs nºs 3.602/04 e 4.194/04, apen-
sados, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Ivan Valente.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira, Presidente; Osvaldo Reis, Vice-Pre-

sidente; Alex Canziani, Alice Portugal, Ângelo Vanhoni, 
Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Carlos Abicalil, Clóvis Fecury, Fátima Bezer-
ra, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo 
Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, Professor Ruy 
Pauletti, Professor Sétimo, Professora Raquel Teixeira, 
Raul Henry, Rogério Marinho, Severiano Alves, Waldir 
Maranhão, Ângela Amin, Elcione Batalho, Eliene Lima 
e Elismar Prado.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Gastão Vieira, Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 395-A, DE 2003 
(Do Sr. Paulo Rocha)

“Inclui § 3º no art. 102 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente”; tendo parecer da Co-
missão de Seguridade Social e Família, pela 
rejeição (relator: DEP. RIBAMAR ALVES).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; e de Constituição E Justiça 
e de Redação (Art. 54 ). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilustre 
parlamentar Paulo Rocha, propõe acréscimo de dis-
positivo ao art. 102 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
para prever o ressarcimento ao Erário de despesas in-
corridas com a internação do menor em abrigo mantido 
pelo Poder Público, por parte de pais ou responsáveis 
que possuam capacidade financeira.

Justifica o autor que as medidas de proteção pre-
conizadas no referido dispositivo visam primordialmente 
o bem-estar da criança e do adolescente, e que algu-
mas delas, como a internação em abrigo ou entidade, 
redundarão em custos para a manutenção do menor. 
Assim, não considera justo que todo o ônus financeiro 
decorrente da internação recaia sobre o Poder Público, 
quando os familiares ou responsáveis tiverem condição 
financeira de arcar com os encargos.

A proposição em análise será apreciada, con-
clusivamente, nos termos do art. 24, inciso II, do Re-
gimento Interno desta Casa, pelas Comissões de Se-
guridade Social e Família e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao Projeto.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

O Direito à Assistência Social, previsto nos art. 
203 e 204 do Texto Constitucional, destina-se a ampa-
rar todo cidadão que se encontre em situação de risco 
social, ou seja, que não possua os mínimos sociais que 
lhe garantam uma existência digna, não sendo neces-
sária qualquer contribuição pecuniária do beneficiário. 
Em suma, a assistência social caracteriza-se pelo seu 

caráter não contributivo, porquanto seus benefícios 
são de natureza transitória.

No caso em exame, a proposta pretende o res-
sarcimento de despesas havidas com a internação de 
menor em abrigo mantido pelo Poder Público pelos 
pais ou responsáveis que tiverem capacidade finan-
ceira reconhecida, isto é, que não se encontrem em 
estado de miserabilidade.

A nosso ver, a proposição é oportuna e meritória, 
uma vez que prevê o ressarcimento de despesas in-
corridas pelo Estado apenas no caso de internação do 
menor cujos pais ou responsáveis tenham boa condição 
financeira, isentando o núcleo familiar que não tenha 
condições mínimas necessárias a uma vida digna. 

Não podemos esquecer que muitas crianças e 
adolescentes são deliberadamente abandonadas à 
própria sorte por seus responsáveis, ou são vítimas 
de abusos de toda ordem, o que obriga o Estado a 
tomar as providências para garantir sua integridade 
física, moral e psíquica. Não é justo, no entanto, que 
apenas o Estado arque com os custos relativos ao 
abrigo em entidades voltadas a esse fim quando os 
pais ou responsáveis possuem recursos suficientes 
para assumir essas despesas de manutenção. Além 
do caráter educativo, como afirma o Autor da Propo-
sição, tal medida contribuirá para que os recursos pú-
blicos sejam efetivamente direcionados para aqueles 
que deles necessitem. 

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 395, de 2003.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2007. – Depu-
tado Dr. Ribamar Alves, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em virtude da apresentação do Voto em Separa-
do da Deputada Cida Diogo, acolho as argumentações 
alí expostas e revejo o meu voto, no sentido de rejeitar 
o PL 395 de 2003. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Ribamar Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 395/2003, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Ribamar Alves, que apresentou comple-
mentação de voto. A Deputada Cida Diogo apresentou 
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Tadeu Mudalen – Presidente, Alceni Guerra, Ri-
bamar Alves e Cleber Verde – Vice-Presidentes, Angela 
Portela, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico 
D’Angelo, Dr. Pinotti, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Ge-
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raldo Resende, Germano Bonow, Henrique Fontana, 
João Bittar, Jofran Frejat, José Linhares, Maurício Trin-
dade, Neilton Mulim, Rafael Guerra, Raimundo Gomes 
de Matos, Rita Camata, Roberto Britto, 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.

VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA 
CIDA DIOGO

I – Relatório

O Projeto de Lei, em epígrafe, pretende, através 
de uma alteração no art. 102, da Lei n.º 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA, obrigar os pais ou responsáveis pelo menor “in-
frator”, de capacidade financeira a ressarcir ao Estado, 
“em caso de internação em abrigo mantido pelo Poder 
Público”, “as despesas havidas com o menor”.

II – Voto 

No âmbito do Direito Penal, o menor de 18 anos 
é inimputável, ou seja, não lhe é atribuída responsa-
bilidade criminal pelos atos que praticou, como ocorre 
com o maior de 18 anos (o adulto). Isso não significa, 
contudo, que o jovem que comete delitos (criança ou 
adolescente em conflito com a lei) não tenha respon-
sabilidade. Ao contrário, o ECA atribui aos jovens em 
conflito com a lei responsabilidade estatutária, sujei-
tando-o a medidas específicas, científicas e jurídica. 
Essa responsabilidade, que também é penal, é perso-
nalíssima e intransferível, ou seja, assim como ocorre 
com maior de 18 (dezoito) anos, só pode ser atribuída 
ao autor do fato delituoso.

Com efeito, ao obrigar os país (ou responsáveis) 
a “pagarem” para que seus filhos cumpram a medidas 
de internação prevista no ECA, a proposição, em co-
mento, acaba transferindo uma responsabilidade que 
é exclusivamente pessoal para uma outra pessoa. O 
que é vedado pela nossa Constituição Federal, apli-
cando-se, no caso, o disposto no seu inciso XLV, do 
art. 5º. Isso não quer dizer que, em caso de dano com-
provado, em razão da conduta delituosa do menor, os 
pais não possam responder civilmente pelo prejuízos. 
Tanto o Estado, como a vítima ou terceiros prejudica-
dos, podem cobrar judicialmente dos país ou respon-
sáveis eventuais prejuízos patrimoniais causados pelo 
menor de 18 (dezoito) anos. Nesse sentido, dispõe o 
art. 116, do ECA, verbis:

Da Obrigação de Reparar o Dano
Art. 116. Em se tratando de ato infracional com 

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, 

se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, pro-
mova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 
compense o prejuízo da vítima.

Parágrafo único. Havendo manifesta impossi-
bilidade, a medida poderá ser substituída por outra 
adequada.

Diante do exposto, por entendermos que medida 
proposta vai de encontro aos princípios gerais direito 
e viola dispositivos constitucionais, que garantem a 
responsabilidade penal individual, mesmo no caso de 
delitos cometido por menores de 18 (dezoito) anos, 
votamos pela REJEIÇÃO do PL n.º 395, de 2003.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Cida Diogo, Deputada federal – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.859-B, DE 2003 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 211/03 
OFÍCIO Nº 1.508/03 (SF)

Institui a data de 5 de dezembro como 
o “Dia Nacional da Pastoral da Criança”; 
tendo pareceres da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela aprovação (relatora: 
DEP. FÁTIMA BEZERRA) e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. LUIZ COUTO).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura E Constituição e Justiça e de Reda-
ção (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Chega a esta Casa Legislativa para revisão, nos 
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de 
Lei em epígrafe que tem como único escopo instituir o 
“Dia Nacional da Pastoral da Criança” a ser comemo-
rado anualmente no dia 5 de dezembro.

A matéria tramita em regime prioritário (art. 151, II, 
RI) e é de competência conclusiva das comissões (art. 
24, II, RI). Foi distribuída, inicialmente, à Comissão de 
Educação e Cultura que, no exame de mérito, a apro-
vou sem emendas, tecendo considerações elogiosas 
sobre a relevância da Pastoral da Criança e apontando 
os inúmeros prêmios recebidos pela entidade.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório. 
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II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a c/c art. 54), cumpre 
que esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania analise os aspectos constitucionais, jurídicos e de 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.859, de 2003.

A matéria é de competência legislativa concorrente da 
União (CF, art. 24, IX). Cabe ao Congresso Nacional sobre 
ela dispor, com a sanção do Presidente da República (CF, 
art. 48). A iniciativa do parlamentar é legítima (CF, art. 61), 
uma vez que não está reservada a outro Poder.

Após verificados os requisitos constitucionais for-
mais, afere-se que a proposição respeita, igualmente, 
as demais normas constitucionais de cunho material. 
Além disso, o projeto está em acordo com as demais 
normas infraconstitucionais em vigor no país, assim 
como atende aos princípios gerais de Direito.

No que diz respeito à técnica legislativa, nada 
há a ser modificado. O Projeto de Lei ora examinado 
foi elaborado conforme as disposições da Lei Com-
plementar nº 95/98, alterada pela Lei Complementar 
nº 107/01.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 1.859, de 2003.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2007. – Depu-
tado Luiz Couto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.859-A/2003, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz 
Couto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Bruno Araújo, Cândido Vac-
carezza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira, Edson Apa-
recido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, João 
Paulo Cunha, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, 
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mauro Be-
nevides, Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Maga-
lhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Renato Amary, 
Roberto Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Silvi-
nho Peccioli, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, Vital do 
Rêgo Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, An-
tonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de 
Sá, Beto Albuquerque, Edmilson Valentim, Eduardo 
Cunha, Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo 

Leal, Iriny Lopes, Luiz Couto, Matteo Chiarelli, Odílio 
Balbinotti, Pinto Itamaraty, Ricardo Barros, Ricardo 
Tripoli, Rubens Otoni, Sandes Júnior, Severiano Al-
ves, Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.862-A, DE 2004 
(Do Sr. Rubinelli)

Revoga-se o art. 115 do Decreto – Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e do de nº 4874/2005, apensado, com subs-
titutivo, e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição dos de nºs 3106/2004, 5272/2005 e 
PL 233/2007, apensados (relator: DEP. RE-
GIS DE OLIVEIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de lei nº 2.862/2004, de autoria do ilus-
tre ex-Deputado Rubinelli, tem como objetivo revogar o 
art. 115, do Código Penal, que estabelece a redução de 
metade dos prazos de prescrição, quando o criminoso 
era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, 
na data da sentença, maior de setenta anos.

O autor do projeto em discussão defende a su-
pressão deste dispositivo, alegando que o privilégio da 
diminuição dos prazos de prescrição propicia a extinção 
da punibilidade, circunstância que incentiva à prática 
de crimes pelos jovens e idosos.

Com a finalidade de demonstrar a procedência de 
tal proposta, o eminente parlamentar ilustrou este projeto 
de lei com inúmeros crimes cometidos por pessoas que se 
encontravam nesta faixa etária, fato que concorreu signifi-
cativamente para aumentar a violência e criminalidade.

Ressalte-se que a proposição em comento foi 
desarquivada a pedido do insigne Deputado Carlos 
Sampaio, com fundamento no art. 105, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Finalmente, em razão da identidade e nature-
za da matéria, foram apensadas ao projeto de lei nº 
2.862/2004 as seguintes propostas:
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– PL nº 3.106, de 2004, do Deputado Geddel Vieira 
Lima, que “Dá nova redação ao art. 115 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, alterado pela Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984”. Esta proposta mantém 
o privilégio da redução do prazo prescricional somente 
aos menores de vinte um anos, sob a alegação de que 
o aumento da expectativa de vida das pessoas acarreta 
a elevação dos delitos praticados por idosos.

– PL nº 4.874, de 2005, do Deputado Carlos 
Sampaio, que “Altera artigos dos Códigos Penal e de 
Processo Penal, adequando-os aos ditames do Códi-
go Civil”, que, ao estabelecer a idade de dezoito anos 
para atingir a maioridade civil, deixou de distinguir os 
maiores de dezoito anos e menores de vinte um. 

– PL nº 5.272, de 2005, do Deputado Jair Bol-
sonaro, que “Altera a redação do inciso I do art. 65 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o Código Penal”. O mencionado dispositivo de-
termina a atenuação de pena quando o agente for me-
nor de vinte e um, na data do fato, ou maior de setenta 
anos, na data da sentença. O objetivo deste projeto é 
manter o benefício do abrandamento da pena somente 
para os autores de crimes maiores de setenta anos, 
para conter os delitos cometidos pelos jovens.

– PL nº 233, de 2007, do Deputado José Carlos Ale-
luia, que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código 
Penal”. Esta proposta suprime o privilégio da diminuição 
da pena e redução do prazo prescricional dos menores de 
vinte e um anos, sob a alegação de que tal medida ajuda-
ria a combater o crime organizado, reprimindo com maior 
rigor os delitos praticados pelos integrantes das facções 
criminosas, que se encontram nesta faixa etária.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei nº 2.862/2004 e os demais apen-
sados preenchem o requisito da constitucionalidade, 
na medida em que estão em consonância com o inciso 
I, do artigo 22, da Magna Carta, que atribui à União 
competência privativa para legislar, entre outras maté-
rias, sobre direito penal e processual penal.

De igual forma, o instrumento legislativo escolhido, 
Lei Ordinária, é apropriado ao fim a que se destina. 

No que tange à juridicidade, as proposições estão 
em conformação ao direito, porquanto não violam nor-
mas e princípios do Ordenamento Jurídico vigente.

No que se refere à técnica legislativa, a proposi-
ção principal e o PL nº 3.106/2004, PL nº 5.272/2005 
e PL nº 233/2007 merecem reparo ante a ausência de 
artigo inaugural com o objeto da lei.

Após a análise do preenchimento dos pressupos-
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, passa-se a apreciar o mérito das propostas.

Inicialmente, é necessário fazer uma advertência 
sobre as graves conseqüências de legislar sob pres-
são exercida pela mídia e influência do clamor público, 
principalmente, matéria de Direito Penal, que agrava 
situação de pessoas acusadas da prática de crimes.

A respeito do assunto, oportuna a lição ministrada 
por Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari1 

“uma das maiores covardias morais que 
um agente decisório – Administrador ou Juiz 
– pode praticar é decidir com base nas “con-
denações” antecipadas da mídia ou no calor 
facilmente manipulável do clamor popular. Toda 
a fieira de princípios constitucionais tutelares, 
do processo administrativo e do jurisdicional, é 
mortalmente apunhalada, pelas costas, quan-
do assim se age. Até porque freqüentemente 
a mídia fabrica o clamor popular. E não seria 
demasia lembrar, como bem o fez Walter Ce-
neviva, em sua coluna semanal “Letras Jurí-
dicas”, Folha de S. Paulo, 8.7.2000, caderno 
“C”, p. 2, que foi o clamor popular que libertou 
Barrabás e condenou Cristo. Enquanto ficar-
mos desatentos a tais pilares a mídia conti-
nuará a, soberanamente, acusar, condenar e 
executar a sentença contra quem deseje dirigir 
suas armas.”

Com efeito, a repercussão do fato depende, quase 
que exclusivamente, dos meios de comunicação de massa, 
que muitas vezes são movidos pelo sensacionalismo.

Feita tal ressalva, é importante salientar que, 
apesar da repulsa que certos crimes provocam em 
todos nós, os autores de crimes menores de vinte e 
um anos e os maiores de setenta anos de idade, me-
recem tratamento diferenciado.

Os menores de vinte um anos, apesar de terem 
condições de entender o caráter ilícito da conduta, não 
têm a denominada autodeterminação, consistente na 
capacidade de tomar decisões livremente, sem sofrer 
influência dos membros do grupo a que pertence.

Isto significa que, muitas vezes, os menores de 
vinte e um anos têm total condição de entender que 
determinada conduta é ilícita, mas não têm capacida-
de de decidir e agir livremente, justamente porque sua 
personalidade esta em processo de formação.

Em linguagem jurídica significa que: o menor, 
apesar de ter plena capacidade de entender o caráter 
ilícito do fato, não tem total condição de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

1 FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administra-

tivo. São Paulo: Malheiros, 1ª edição, 3ª tiragem, 2003, pág. 158.
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Da mesma forma, os autores de crimes maiores de 
setenta anos merecem um tratamento penal diferenciado, 
em virtude da fraqueza intelectual resultante da velhice.

Tais circunstâncias, por si só, justificam a imposição 
de sanção mais branda às pessoas que se encontram 
nesta faixa etária, para que haja equilíbrio entre a reação 
do Estado e a gravidade da conduta praticada.

Portanto, o PL nº 4.874/2005, o PL nº 5.272/2005 
e o PL nº 233/2007, na parte em que derrogam o dispo-
sitivo, que estabelece a atenuação de pena aos agen-
tes menores de vinte e um anos, contido no inciso I, do 
artigo 65, do Código Penal, estão em dissonância com 
o Ordenamento Jurídico. Logo, devem ser rejeitados, 
uma vez que violam os princípios da proporcionalidade 
e individualização da pena.

Por outro lado, a proposta de revogação do artigo 
115, do Código Penal, inserida no PL nº 2.862/2004 (mais 
abrangente que PL nº 3.106/2004, PL nº 4.874/2005 e 
PL nº 233/2007), que estabelece a redução de metade 
dos prazos de prescrição, quando o criminoso era, ao 
tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, na data 
da sentença, maior de setenta anos, atende aos anseios 
da sociedade, na medida em que a supressão de tal dis-
positivo representa um golpe fatal contra a impunidade.

De fato, nada justifica a manutenção deste pri-
vilégio de diminuição dos prazos de prescrição, que, 
somado à morosidade do processo penal, propicia a 
extinção da punibilidade, circunstância que incentiva 
à prática de crimes pelos jovens e idosos.

O Código Penal, editado no ano de 1940, neste 
particular, mostra-se obsoleto, divergente do pensa-
mento dominante na atualidade, principalmente, diante 
do crescimento alarmante da criminalidade.

Traduzindo em expressões mais técnicas, as con-
dições de inferioridade dos menores de vinte e um anos 
e dos maiores de setenta anos devem ser compensadas 
por intermédio da atenuação da pena, disposta no inciso I, 
do artigo 65, do Código Penal, e não por meio da redução 
dos prazos de prescrição, previsto no art. 115, do mesmo 
Estatuto, pois enquanto a primeira norma é alicerçada 
em critério de eqüidade e aplicada de acordo com a pe-
culiaridade de cada caso, a última caracteriza privilégio 
indevido e é aplicada de forma indiscriminada.

Portanto, a iniciativa de revogar o dispositivo que 
permite a redução dos prazos de prescrição constitui 
poderoso instrumento de combate à impunidade, nota-
damente, no que se refere aos crimes violentos cometi-
dos pelos jovens e delitos de improbidade praticados por 
pessoas de idade mais avançada, contribuindo, assim, 
no controle do grave problema da criminalidade. 

Finalmente, a proposta contida no PL nº 4.874/2005, 
de alteração do art. 34, do Código de Processo Penal, que 
se refere ao exercício do direito de queixa do ofendido, é 

totalmente procedente, porque promove a adequação do 
texto desta norma à inovação introduzida pelo novo Código 
Civil, que, ao estabelecer a idade de dezoito anos para 
atingir a maioridade civil, deixou de distinguir os maiores 
de dezoito anos e menores de vinte um. 

Neste sentido ensina MIRABETE2

“Se nos termos do novo Código Civil não 
há mais que se falar em representante legal, em 
razão da idade, do maior de 18 anos, porque 
plenamente capaz, somente a este passa a ser 
possível o exercício do direito de queixa. Ao re-
presentante legal, em razão da idade, caberá a 
iniciativa da ação penal privada apenas quando 
tiver o ofendido menos de dezoito anos”.

Conseqüentemente, trata-se de atualização le-
gislativa, que irá dirimir dúvidas suscitadas pela dou-
trina e jurisprudência, facilitando o funcionamento da 
Justiça Criminal.

Diante do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação total do PL nº 2.862/2005 
e aprovação parcial do PL nº 4.874/2005, no que se 
refere à alteração do texto do art. 34, do Código de 
Processo Penal, com a emenda anexa; e pela constitu-
cionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 3.106/2004, do PL 
nº 5.272/2005 e do PL nº 233/2007.

Sala da Comissão, 10 de maio 2007. – Deputado 
Regis de Oliveira, Relator.

SUBSTITUTIVO

Suprima-se o art. 3º, do projeto de lei 
nº 4.874/2005, do nobre Deputado Carlos 
Sampaio, renumerando-se o subseqüente, 
ficando com a seguinte redação:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei altera artigo do Código de Proces-

so Penal, adequando-o aos ditames do Código Civil, 
no concernente à maioridade. 

Art. 2º. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 34. Se o ofendido for menor de dezoito e 
maior de dezesseis anos, o direito de queixa poderá 
ser exercido por ele ou por seu representante legal.” 
(NR)

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

Sala da Comissão, 10 de maio de 2007. – Depu-
tado Regis de Oliveira, Relator.

2 Processo Penal, 17ª ed., p. 130.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovaçãodo Projeto de Lei nº 2.862/2004 
e do denº 4.874/2005, apensado, com substitutivo; pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição dos de nºs3.106/2004,5.272/2005 
e233/2007, apensados, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Le-
onardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro Filho e 
Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, Bruno Araújo, Cândido Vaccarezza, Carlos 
Bezerra, Edmar Moreira, Edson Aparecido, Efraim Filho, 
Felipe Maia, Flávio Dino, João Paulo Cunha, José Geno-
íno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Ortiz, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Renato 
Amary, Roberto Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, Vital do 
Rêgo Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio 
Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beto 
Albuquerque, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, Fernan-
do Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Iriny Lopes, Luiz 
Couto, Matteo Chiarelli, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty, 
Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sandes 
Júnior, Severiano Alves, Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

SUBSTITTUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Suprima-se o art. 3º, do projeto de lei 
nº 4.874/2005, do nobre Deputado Carlos 
Sampaio, renumerando-se o subseqüente, 
ficando com a seguinte redação:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei altera artigo do Código de Proces-

so Penal, adequando-o aos ditames do Código Civil, 
no concernente à maioridade. 

Art. 2º. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 34. Se o ofendido for menor de de-
zoito e maior de dezesseis anos, o direito de 
queixa poderá ser exercido por ele ou por seu 
representante legal.” (NR)

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

Sala da Comissão, 10 de maio de 2007. – Depu-
tado Regis de Oliveira, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 6.296-B, DE 2005 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Denomina “Viaduto Miguel Moreira 
Braga” o viaduto de interseção da BR-060 
com a BR-153, no Município de Anápolis 
– GO; tendo pareceres da Comissão de Via-
ção e Transportes, pela aprovação (relator: 
DEP. ALEXANDRE SILVEIRA) e da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: DEP. PEDRO WILSON).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Submete-se à apreciação conclusiva desta Co-
missão de Educação, conforme o art. 24, II, do Regi-
mento Interno, o Projeto de Lei nº 6.296, de 2005, cujo 
autor é o Deputado Rubens Otoni. A proposta atribui 
a denominação de “Viaduto Miguel Moreira Braga” ao 
viaduto, em construção, localizado na interseção da 
BR060 com a BR153, no município de Anápolis, es-
tado de Goiás.

O autor justifica que o homenageado foi um ícone 
da cidade, que atuou como empresário, líder evangé-
lico e dirigente sindical, destacando-se também por 
suas ações sociais.

A matéria foi aprovada na Comissão de Viação e 
Transportes, onde recebeu parecer favorável do nobre 
Deputado Alexandre Silveira. 

Esgotados os prazos regimentais, não foram apre-
sentadas emendas nesta Comissão, a qual compete 
analisar o mérito da homenagem cívica, conforme o 
art. 32, inciso IX, alínea “f”.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Miguel Moreira Braga foi um dos mais desta-
cados líderes que a cidade de Anápolis conheceu 
nos últimos tempos. Foi um grande empresário de 
transporte coletivo, tornando a TCA um referencial de 
eficiência para o setor em todo o país. Atuou como 
diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros e como pastor da Igreja Internacional 
da Renovação.

Sua atuação é reconhecida e prestigiada pela 
cidade, como declara o eminente Deputado Rubens 
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Otoni. Recebeu o título de Cidadão Anapolino da Câ-
mara Municipal de Anápolis. É também detentor de 
comendas da Polícia Militar, da Força Aérea Brasileira 
e da Prefeitura de Anápolis.

Esse reconhecimento público nos ampara e jus-
tifica nosso voto pela aprovação do Projeto de Lei 
nº6.296, de 2005.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Pedro Wilson, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiuunanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 6.296-A/05, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Pedro Wilson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 
Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Can-
ziani, Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio Car-
los Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, 
Clodovil Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, 
Iran Barbosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Bel-
trão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo 
Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, Professor 
Setimo, Professora Raquel Teixeira, Rogério Mari-
nho, Severiano Alves, Waldir Maranhão, Angela Amin, 
João Oliveira, Márcio Reinaldo Moreira e Raimundo 
Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.222-A, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 140/2005 
OFÍCIO Nº 1037/06 (SF)

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Pe-
nal, para disciplinar a reparação de dano 
decorrente da prática de infração penal; 
tendo parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação deste e da apresentada na 
Comissão, com substitutivo (relator: DEP. 
NEUCIMAR FRAGA).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alteração proposta ao art. 139 pelo 
art. 1º do PL nº 7.222, de 2006, que altera o Decreto-
Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal.

Justificação

A presente emenda tem por objetivo corrigir um 
equivoco existente no projeto original, suprimindo a 
alteração sugerida para o art. 139 do CPP, tendo em 
vista que o dispositivo proposto pelo autor já está con-
templado no Código de Processo Penal, com redação 
idêntica inserida pela Lei nº 11.435, de 28 de dezem-
bro de 2006. 

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.– Depu-
tado João Campos, PSDB/GO.

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.222, de 2006 (PL 7.222/06), 
que altera a redação do Código de Processo Penal, 
estabelecendo uma nova disciplina legal para os proce-
dimentos relativos à reparação de dano decorrente de 
prática de infração penal, é oriundo do Senado Federal, 
onde recebeu o nº 140, de 2005, e foi relatado pelo 
Senador Pedro Simon. Submetido a regime conclusi-
vo, que o Senado Federal denomina de terminativo, 
foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e 
Redação daquela Casa e encaminhado para aprecia-
ção nesta Câmara dos Deputados.

As medidas propostas no citado projeto de lei 
podem ser distribuídas em três grupos: 1) as que de-
vem ser adotadas durante a investigação criminal; 2) 
as relativas à identificação e definição de bens passí-
veis de serem tornados indisponíveis e regime jurídico 
para aplicação da indisponibilidade de bens; e 3) as 
concernentes às ações na esfera judicial.

Como medidas a serem tomadas na fase inves-
tigatória têm-se:

a) a apuração e o levantamento, duran-
te a investigação criminal, de bens, direitos e 
valores e a situação econômico-financeira do 
indiciado; e

b) a solicitação, ao juiz competente, pela 
autoridade policial, após a identificação dos 
bens, direitos e valores, da decretação da sua 
indisponibilidade.

Com respeito à identificação e definição de bens 
passíveis de serem tornados indisponíveis e regime 
jurídico para aplicação da indisponibilidade de bens, 
a proposição estabelece:

a) que a indisponibilidade poderá recair 
sobre bens, móveis ou imóveis, contas bancá-
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rias e aplicações financeiras e outros direitos 
ou valores, no Brasil ou no exterior;

b) que a ordem de preferência será de 
bens imóveis sobre os móveis, de maior valor 
sobre os de menor valor, mais líquidos sobre 
os menos líquidos;

c) possibilidade de decretação de indis-
ponibilidade de todos os bens do indiciado 
na ausência de estimativa segura do valor 
devido;

d) sujeição do depósito e da adminis-
tração dos bens indisponíveis ao regime do 
processo civil;

e) levantamento do arresto no caso de 
sentença absolutória ou no caso de não ajui-
zamento da ação penal no prazo de cento e 
oitenta dias contado da data da decretação da 
indisponibilidade.

Quanto às ações na esfera penal, estabelece a 
proposição que:

a) a discriminação dos bens e valores 
do acusado, e se for possível a estimativa do 
dano, deverão ser feitas na denúncia que dá 
início ao processo penal;

b) o arbitramento do valor do dano e 
avaliação dos bens direitos e valores podem 
ser feitos por perito designado pelo juiz da 
causa;

c) a execução provisória, decisão inter-
locutória da qual não cabe recurso com efeito 
suspensivo, poderá ser determinada nos mes-
mos autos do processo e se efetivará após a 
apresentação de caução idônea;

d) pode haver alienação dos bens em 
hasta pública, com depósito do resultado da 
alienação em conta judicial;

e) os recursos contra o laudo pericial e 
contra a decisão de execução só poderão ser 
apreciados se houver o comparecimento pes-
soal do réu em juízo;

f) após trânsito em julgado da senten-
ça penal condenatória, a discussão sobre a 
reparação do dano deverá ocorrer no âmbito 
do juízo cível;

g) pode haver transferência de bens, 
direitos e valores arrestados na esfera penal 
para a esfera cível, se o processo de inde-
nização na esfera cível transitar em julgado 
antes de encerrado o processo na esfera cri-
minal ou se houver extinção de punibilidade 
na área penal;

h) é obrigatório questionar-se o acusado, 
no interrogatório judicial, sobre a posse, pro-
priedade e transferência de bens, direitos e 
valores, em época próxima à prática do delito 
ou que não estejam discriminados na denún-
cia ou queixa;

i) pode ser decretada, de ofício ou a re-
querimento do Ministério Público, a indisponi-
bilidade dos bens, se isso não tiver sido feito 
na investigação, e ampliado ou reduzido o al-
cance da indisponibilidade; e

j) é obrigatória a especificação, na parte 
dispositiva da sentença, se for o caso, do valor 
da reparação do dano ao ofendido decorrente 
da ação penal.

Em sua justificativa, o Autor sustenta a necessi-
dade de ser aperfeiçoada a disciplina legal relativa às 
ações de reparação de danos causados por atos ilíci-
tos, com vistas a corrigir o tratamento deficiente dado 
à preocupação com a vítima, desde a entrada em vigor 
do Código de Processo Penal, em 1941. Para concreti-
zar essa pretensão, propõe medidas que entende irão 
agilizar o processo de arrolamento e de indisponibili-
dade de bens do acusado.

À proposição foi apresentada uma emenda su-
pressiva, de autoria do Deputado João Campos, que 
propõe a supressão da alteração de redação proposta 
ao art. 139, do Código de Processo Penal (CPP), sob 
a justificativa de que alteração sugerida já foi incluída 
no dispositivo citado, com redação idêntica à proposta, 
pela Lei nº 11.435, de 28 de dezembro de 2006.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A análise da proposição à luz da competência 
temática da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado indica que as medidas pre-
conizadas são, inquestionavelmente, relevantes para 
a redução de um fator que muito contribui para o au-
mento da criminalidade: a sensação de impunidade e 
de injustiça na punição de atos ilícitos. As vítimas, mais 
das vezes, sofrem as conseqüências do ato criminoso 
e não conseguem, no Judiciário, nenhuma compen-
sação para a sua perda, uma vez que a legislação 
penal, vigente em nosso ordenamento jurídico, tem 
a tendência de proteger os criminosos, reconhecen-
do-lhes, de forma assimétrica em relação às vítimas, 
inúmeros direitos. 

Nesse sentido, este Projeto de Lei nº 7.222, de 
2006, em muito contribui para garantir a efetividade 
das ações de ressarcimento de danos causados por 
atos criminosos.
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Não iremos, em nossa análise, discutir ques-
tões técnicas relativas ao processo penal, uma vez 
que compete à Comissão, tão-somente, averiguar a 
adequação da proposição como instrumento de com-
bate ao crime.

Inicialmente, cabe destacar que a possibilidade 
de, na fase inquisitorial, serem arrolados bens do in-
diciado para fins de ressarcimento da vítima é medi-
da que contribui para a agilização da prestação juris-
dicional. O órgão policial reúne melhores condições 
que o juízo criminal ou que o advogado da vítima para 
identificar esses bens. A atribuição de competência ao 
órgão policial irá garantir meios mais eficientes para 
evitar o ocultamento ou transferência ilegal bens, pelo 
indiciado.

Também é positiva para a celeridade da repara-
ção do dano causado pelo ilícito a possibilidade dessa 
reparação ser promovida no âmbito da própria ação 
penal, o que evita a repetição, em sede do juízo cível, 
de toda a fase de conhecimento e de execução.

Analisando-se as alterações propostas é possível 
vislumbrar alguns pontos que podem ser aperfeiçoa-
dos, nos termos a seguir descritos.

No texto proposto para o inciso X do art. 6º, do 
CPP, há referência apenas a dependentes. É pertinente 
substituir-se a expressão “dependentes” pela expres-
são “herdeiros” para disciplinarem-se as situações em 
que as vítimas não têm dependentes, mas possuem 
sucessores. Tal procedimento pode evitar futuras dis-
cussões jurídicas sobre o alcance efetivo do dispositi-
vo. Também nesse dispositivo, devem ser suprimidas 
as expressões “recentemente” e “averiguar a situação 
econômico-financeira”. No caso da expressão “recen-
temente”, ela deve ser suprimida por ser dúbia, sendo 
melhor substituí-la pela expressão “após a prática do 
delito”, definindo um marco fático que melhor caracte-
riza o momento em que a transferência de patrimônio 
pelo ofensor destina-se a frustrar uma reparação do 
dano causado. Em relação à averiguação da situação 
financeira, essa providência já está prevista no inciso 
IX desse art. 6º, sendo despiciendo repeti-la no inci-
so X.

Com relação ao texto proposto para o § 4º, art. 
10, a expressão “em montante que assegure a repa-
ração do dano sofrido pelo ofendido”, constante da 
parte final do dispositivo, deve ser suprimida. A de-
terminação da extensão do prejuízo e do valor a ser 
ressarcido é matéria a ser decidida em sede do juízo 
penal, não sendo apropriado atribuir-se ao órgão po-
licial estimar qual o montante que deva ser colocado 
em indisponibilidade.

Os §§ 5º a 8º do art. 10, proposto no texto origi-
nal da proposição sob análise, versam sobre matéria 

que não são pertinentes à ação do órgão policial, vez 
que tratam de questões processuais e providências a 
serem adotadas no âmbito judicial. Quanto ao mérito, 
de todo pertinente a decretação da indisponibilidade 
de bens para garantir o ressarcimento da vítima, ten-
do em vista que a indisponibilidade decretada pelo 
Poder Judiciário impedirá a alienação de bens ou sua 
transferência a terceiros, o que frustraria a execução. 
Além disso, havendo a possibilidade de decretar-se a 
indisponibilidade de todos os bens do indiciado, en-
quanto não se tiver a dimensão da indenização devida, 
há um incentivo para que ele coopere para o deslinde 
da discussão.

Por questão de sistematização do Código de Pro-
cesso Penal, seria mais adequado transferir os citados 
§§ 5º a 8º do art. 10 para o Capítulo VI, do Código de 
Processo Penal, que trata das Medidas Assecurató-
rias, como parágrafos ao caput de um art. 124-A, cuja 
redação será a seguir proposta. Além disso, no pará-
grafo 5º, para a harmonização do texto com os demais 
dispositivos do Capítulo VI do Título VI do CPP, deve 
ser substituída a expressão “acusado” pela expressão 
“indiciado”. Também diante de eventual impossibilidade 
de determinação, nessa fase do processo, do mon-
tante necessário à reparação do dano causado, deve 
ser suprimida a expressão “e abrangerá bens, direitos 
ou valores suficientes para assegurar a reparação do 
dano decorrente da prática da infração penal”. Cabe 
ainda uma correção à remissão feita no texto do atu-
al parágrafo 8º ao art. 10. O artigo que trata de bens 
passíveis de seqüestro e que poderão ser postos em 
indisponibilidade é o art. 125 e não o art. 126. 

Assim, ter-se-ia como redação de novo art. 124-A, 
o primeiro artigo do Capítulo VI, do Título VI, do CPP, 
o texto que se segue:

TÍTULO VI 
Das Questões e Processos Incidentes

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

CAPÍTULO VI 
Das Medidas Assecuratórias

Art. 124-A. A indisponibilidade dos bens do acu-
sado ou do indiciado ou de terceiro beneficiado poderá 
ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou mediante 
representação da autoridade policial.

§ 1º A indisponibilidade poderá recair sobre bens, 
contas bancárias e aplicações financeiras mantidas 
no exterior pelo acusado ou pelo indiciado ou pelo 
terceiro beneficiado, nos termos da lei e dos tratados 
internacionais.
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§ 2º Para fins do que dispõe o § 1º, os bens imó-
veis preferirão os bens móveis, os de maior valor aos 
de menor valor e os mais líquidos aos menos líquidos, 
podendo o juiz, inexistindo uma estimativa segura do 
valor do dano, e se assim julgar necessário, indisponi-
bilizar todos os bens do indiciado, até a apresentação 
do laudo do perito a que se refere o art. 63.

§ 3º A indisponibilidade de bens, direitos ou va-
lores será suspensa se a ação penal não for ajuizada 
no prazo de cento e oitenta dias, contado da data da 
sua decretação pelo juiz.

§ 4º A indisponibilidade poderá recair sobre os 
bens de que tratam os arts. 125 e 132 caso não seja 
possível determinar as suas proveniências e vigorará 
até a decretação da medida assecuratória cabível.

A alteração proposta pelo PL 7.222/06 para o 
texto atual do art. 41 pretende inserir a obrigatoriedade 
da denúncia ou queixa conter discriminação de bens, 
direitos ou valores necessários para assegurar a repa-
ração do dano ou ofendido ou sucessor. Tal alteração 
não se mostra adequada, uma vez que, ao condicio-
nar o oferecimento da denúncia à apresentação do rol 
dos bens e direitos identificados, pode comprometer 
a celeridade do feito e implicar o risco de sua inépcia 
se houver divergência quanto aos bens e direitos in-
dicados. Rejeitando-se a alteração proposta ao caput 
do art. 41, torna-se desnecessário o parágrafo único 
sugerido na proposição, razão pela qual também o 
estamos rejeitando.

Com relação às alterações propostas ao art. 63, 
tem-se que:

a) o texto proposto para o caput, em subs-
tituição ao texto atual do dispositivo, deve ser 
transformado em parágrafo primeiro, manten-
do-se a redação original do caput do art. 63, 
ora em vigor, dando-se ao texto deste parágrafo 
a seguinte redação “A critério do interessado, 
a apuração e reparação do dano decorrente 
de infração penal poderão ser promovidos no 
próprio juízo penal”;

b) o texto proposto para o parágrafo pri-
meiro do art. 63 passa a ser o texto do pa-
rágrafo segundo, excluindo-se a expressão 
“constantes da denúncia”, pelas razões ex-
postas no parágrafo anterior, e incluindo-se a 
expressão “onde não houver avaliador judicial”, 
após a expressão “nomeado pelo juiz”, a fim 
de fixar que a nomeação de perito só deve-
rá ocorrer na hipótese de inexistência de um 
avaliador judicial e deixar claro o seu acesso 
aos autos; 

c) o texto proposto para o parágrafo se-
gundo passa a integrar, sem alteração, o pa-
rágrafo terceiro ao art. 63;

d) os textos propostos, no PL 7.222/06, 
para os parágrafos terceiro a quinto e para o 
parágrafo sétimo, que versam sobre execução 
provisória, devem ser suprimidos. Em face da 
possibilidade de revisão da decisão judicial 
condenatória, a autorização para a execução 
provisória geraria uma situação de inseguran-
ça jurídica que prejudicaria tanto o Autor, que 
poderia ser instado à devolução dos valores 
obtidos na execução provisória – o que o leva-
ria a não poder dispor desses recursos antes 
do trânsito em julgado da sentença penal con-
denatória –, quanto o Réu, uma vez a revisão 
da decisão condenatória não teria o condão 
de restituir o seu status quo econômico-finan-
ceiro, desde que seu patrimônio tivesse sido 
vendido na execução provisória;

e) o parágrafo quinto proposto para o art. 
63, no PL 7.222/06, trata de execução provisó-
ria e definitiva. Afastada a execução provisó-
ria, pelos motivos já expostos, com relação à 
execução definitiva, determina o depósito em 
conta judicial dos bens alienados e não abor-
da a possibilidade do depósito voluntário, pelo 
Réu, do valor devido. A idéia motivadora do 
parágrafo está mantida, porém promoveu-se 
uma alteração de sua redação para suprimir 
a omissão apontada. Renumerou-se o dispo-
sitivo para parágrafo quarto.

f) o parágrafo sexto proposto fica manti-
do, com alteração de redação – substitui-se a 
expressão “ao juiz que mande intimar o ofen-
dido” pela expressão “a intimação do ofendido” 
–, sendo renumerado para parágrafo quinto;

f) os textos propostos para os parágrafos 
oitavo e nono, no PL 7.222/06, foram modifica-
dos para adaptá-los às alterações promovidas 
anteriormente. No texto do parágrafo oitavo, 
foi acrescentada a expressão “que não tenha 
sido apresentada no curso da ação penal, e 
no do parágrafo nono, retirada a referência ao 
parágrafo segundo. Os dispositivos foram re-
numerados, respectivamente, para parágrafos 
sexto e sétimo;

g) o parágrafo dez proposto no texto ori-
ginal foi renomeado como parágrafo oitavo.

Com relação às alterações propostas para o art. 
64, do CPP, a única modificação feita foi no texto su-
gerido para o parágrafo segundo. Nele se substituiu a 
expressão “arrestados” pela expressão “assegurados”. 
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Isso permite que sejam compreendidos, no comando 
do dispositivo, todos os efeitos decorrentes da aplica-
ção das medidas assecuratórias, previstas no Capítulo 
VI – Das Medidas Assecuratórias, do Título VI – Das 
Questões e Processos Incidentes, do CPP.

A alteração proposta para o texto do art. 137 foi 
reformulada, tanto para harmonizá-la com as demais 
modificações feitas no texto original da proposição, 
como para corrigir erros materiais no emprego das 
expressões “bens móveis” e “bens imóveis”. Assim, 
sugere-se para o dispositivo a seguinte redação:

Art. 137. Se o acusado ou indiciado não possuir 
bens imóveis ou o valor total dos bens imóveis que 
possuir for insuficiente, poderão ser arrestados bens 
móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é 
facultada a hipoteca legal dos imóveis.

Não se está acatando as alterações propostas 
para os textos dos arts. 139 e 141. Em relação ao art. 
139, conforme ressaltado na emenda supressiva do 
Deputado João Campos, o texto proposto já foi inse-
rido no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.435, 
de 28 de dezembro de 2006. A supressão da alteração 
do art. 141 deve-se ao fato de não ter sido acolhida 
a proposta de execução provisória constante do texto 
original da proposição.

Está-se alterando a redação proposta para o art. 
187, uma vez que a expressão “pouco antes” peca pela 
inconsistência. A transferência que caracteriza uma 
fraude contra credor é a realizada após o cometimento 
da infração. Por isso, suprimiu-se a expressão “pouco 
antes ou após a data da prática da infração”. Também 
foi suprimida a expressão “além daqueles discrimina-
dos na denúncia ou queixa”, porque não acatamos a 
inclusão desses dados na denúncia. Assim, o texto do 
dispositivo passa a ser:

Art. 187. ........................ ........................
....................................... .......................
§ 2º................................. .......................

IX – bens, direitos e valores que possui, inclusive 
no exterior, e se transferiu patrimônio para terceiro.

Em relação à alteração proposta para o art. 387, 
inciso VII e parágrafo único, ela foi mantida, com ligeira 
alteração redacional, sem alteração de conteúdo.

Com relação ao art. 394, foi substituída a expres-
são “réu” pela expressão “acusado”, para melhor inte-
gração do texto. Como é possível que o ofendido não 
seja parte, substituiu-se esse termo pela expressão 
“querelante ou assistente”, a exemplo do que consta 
no caput. No parágrafo segundo, também para fins de 
harmonização, utilizou-se a expressão “acusado ou 
indiciado”, no lugar da expressão “réu”.

Quanto ao inciso XXV do art. 581, propõe-se a 
substituição da expressão “réu” pela expressão “acu-
sado ou indiciado”, suprimindo-se a expressão “e que 
decidir sobre o pedido de execução provisória”, pois 
rejeitou-se a previsão legal da possibilidade de exe-
cução provisória.

Por fim, se está substituindo a designação dada 
ao Título IV do Livro I do CPP, que passa a se deno-
minar “Da Reparação do Dano”. A expressão propos-
ta mostra-se mais adequada, em razão de sua maior 
abrangência, do que a denominação atual “Da Ação 
Civil” ou do que a expressão sugerida no texto original 
do projeto de lei – “Da Indenização”.

Em razão da harmonização do texto do CPP com 
as modificações ora propostas, estão sendo incluídas 
alterações não constantes da proposição em análise 
nos dispositivos a seguir indicados.

Acrescenta-se um art. 67-A dispondo sobre a 
desconstituição da sentença condenatória. Essa al-
teração visa a suprimir omissão sobre providências 
a serem adotadas, no caso de provimento de ação 
rescisória contra a condenação penal, em relação à 
ação civil de indenização proposta e à restituição de 
eventual reparação recebida. As medidas propostas 
estão deduzidas sob a seguinte forma:

Art. 67-A A desconstituição da sentença conde-
natória impedirá a propositura de ação civil de indeni-
zação ou o prosseguimento da ação de execução que 
já tenha sido proposta.

Parágrafo único. Já tendo havido reparação, in-
tegral ou parcial, do dano o ofendido será obrigado a 
restituí-la.

Incluiu-se um art. 68-A, com parágrafos, prevendo 
as modificações a seguir descritas:

a) a possibilidade de ser feita a qualquer 
tempo, por iniciativa do Réu, a reparação do 
dano, ainda que não verificada a culpa; 

b) no caso da reparação do dano im-
plicar extinção da punibilidade, a reparação 
poderá consistir em prestação de serviço à 
comunidade que, preferencialmente, beneficie 
o Réu, cabendo ao juízo homologar a quitação 
da obrigação;

c) caberá ao juiz homologar a quitação 
da obrigação, com a conseqüente extinção da 
punibilidade, nas hipóteses em que isso for ad-
mitido, após a comprovação da adequação da 
reparação feita, em face das provas apresenta-
das em audiência com a participação das par-
tes e seus defensores e do Ministério Público, 
sendo a decisão reduzida a termo;

d) por acordo, pode ser suspensa a ação 
de reparação do dano ou o prazo prescricional 
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para a sua propositura, se o devedor assumir 
a obrigação de realizar prestação alimentar 
periódica, durante o período acertado entre 
as partes. No caso de inadimplemento da obri-
gação, a ação proposta será retomada ou se 
reiniciará a contagem do prazo prescricional 
para a sua propositura;

e) em harmonia com o disposto no art. 
37, § 6º, da Constituição Federal, se está es-
tabelecendo a obrigação da pessoa jurídica 
de direito público e as de direito privado de 
reparar imediatamente o dano decorrente de 
conduta de seus agentes.

Alterou-se o texto do art. 125, incluindo a expres-
são “acusado” (Caberá o seqüestro dos bens imóveis, 
adquiridos pelo acusado ou indiciado com os proven-
tos da infração, ainda que já tenham sido transferidos 
a terceiro), para compatibilizar este dispositivo com o 
texto do art. 127, que autoriza a adoção de medida 
assecuratória em qualquer fase do processo ou da 
investigação criminal.

Por sua vez, a modificação proposta para o texto 
do art. 131, II, destina-se a corrigir a referência feita a 
dispositivo do Código Penal (CP), uma vez que o texto 
atual do art. 131 faz referência a dispositivo da redação 
original do CP. Atualmente, a matéria sobre efeitos da 
condenação – que inclui o perdimento de bens para a 
União – está disciplinada no art. 91 do Código Penal. 
E é a este artigo que pretende o Código de Processo 
Penal fazer referência no seu art. 131, II.

Em relação ao art. 134, está-se alterando o texto 
atual para incluir a expressão “inscrição e especiali-
zação da hipoteca legal”, tecnicamente mais correta, 
e a expressão “acusado” para contemplar a fase pro-
cessual e para substituir a expressão “processo” pela 
expressão “persecução criminal”, que inclui a fase in-
quisitorial. Essas alterações permitem dotar de maior 
efetividade a garantia dos bens e submeter à iniciativa 
do ofendido o pedido de inscrição, que será concedido 
a critério do juiz.

A alteração do texto atual do art. 135, § 6º, o 
simplifica uma vez que se refere apenas à “caução 
suficiente”, que poderá ser fidejussória, incluída a se-
curitária, como a fiança bancária. Essa providência, 
além de dar maior liquidez à garantia, permite a libera-
ção do imóvel do autor que caucione o valor arbitrado, 
retirando a restrição imposta que se prolongaria por 
todo o período de duração da demanda. Por sua vez, 
a modificação proposta no texto em vigor do art. 136 
decorre da necessidade de inserir-se a expressão “e 
especialização”.

Para adequar o texto do CPP às atribuições do 
Ministério Público e à atuação da defensoria públi-

ca, foram alteradas as atuais redações dos arts. 68 
e 142, inserindo-se, no caso do art. 68, previsão de 
legitimidade para a propositura da ação de entidades, 
associações e órgãos da Administração Pública, di-
reta ou indireta, especificamente destinados à defesa 
dos interesses dos ofendidos e, no do art. 142, modi-
ficações que o compatibilizem com a competência do 
Ministério Público:

Art. 68. Se o titular do direito ‘a reparação for 
pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença 
condenatória (art. 63, §§ 1º a 8º), ou a ação civil (art. 
64, §§ 1º e 2º) deverão ser promovidas a seu reque-
rimento, pelo Ministério Público, onde não houver de-
fensoria pública.

Parágrafo único. A reparação do dano poderá ser 
intentada por entidades, associações e órgãos da Ad-
ministração Pública, direta ou indireta, especificamente 
destinados à defesa dos interesses dos ofendidos.

Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover 
as medidas assecuratórias se houver interesse de inca-
pazes ou em defesa de interesses difusos ou coletivos, 
de ofendidos indeterminados ou de outros interesses 
indisponíveis e, onde não houver defensoria pública, 
se o ofendido for pobre e o requerer.

Parágrafo único. Aplica-se às medidas assecura-
tórias o disposto no art. 68, parágrafo único.

Diante da alteração proposta no texto do art. 142, 
o art. 144 passa a ter a seguinte redação:

Art. 144. Os interessados ou os demais legitima-
dos, nas hipóteses do art. 142, poderão requerer as 
medidas assecuratórias, no juízo cível, contra o res-
ponsável pelo dano, ressalvada a hipótese prevista 
no art. 68-A, § 5º, quando a ação deverá ser proposta 
perante o juízo competente em razão do Réu.

Como última modificação no CPP, para adaptar 
seu texto às alterações ora sugeridas, se está revo-
gando os §§ 2º e 3º do art. 135, que tratam do arbitra-
mento do valor da responsabilidade, uma vez que a 
matéria será objeto de disciplina distinta.

Acrescente-se que, as alterações propostas no 
Código de Processo Penal impõem a alteração de al-
guns dispositivos do Código Penal, para fins de ser 
garantida a efetividade dessas modificações.

Está-se incluindo um art. 107-A que disciplina a 
possibilidade de extinção da punibilidade no caso de 
reparação voluntária e integral do dano, aceita pelo 
ofendido, feita até sessenta dias da data do fato e an-
tes do recebimento da denúncia ou da queixa, ainda 
que ignorado o fato gerador pela autoridade. O objetivo 
do dispositivo, ao conceder esse benefício ao autor da 
infração, é incentivar a pacificação social, evitando a 
necessidade da intervenção judicial. Estabeleceram-
se como requisitos para a decretação da extinção da 
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punibilidade, nessa modalidade, que: a) no caso de 
infração penal culposa, ela não tenha sido cometida 
em estado de embriaguez e tenha o autor prestado 
auxílio, pessoalmente,à vítima; b) no caso de infração 
penal dolosa, ser o crime punido, no máximo, com de-
tenção, desde que o autor não tenha sido anteriormen-
te condenado por sentença transitada em julgado e a 
infração cometida não tenha ocorrido com violência ou 
grave ameaça à pessoa ou contra o patrimônio ou a 
administração pública. No parágrafo único a este arti-
go, condicionou-se a extinção punibilidade, no caso de 
pluralidade de ofendidos, à aceitação da reparação por 
todos, e, no caso de pluralidade de autores, o atendi-
mento individual das condições objetivas e subjetivas 
exigidas para a aplicação do dispositivo.

No caso da alteração promovida no art. 117, in-
cluiu-se mais uma hipótese de causa interruptiva da 
prescrição, a fim de evitar-se o descrédito da Justiça 
em decorrência da não punição do autor de um crime 
pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, como foram promovidas modificações no 
Código de Processo Penal e no Código Penal, alterou-
se a redação da Ementa que passa a ser: “Altera o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 
Processo Penal, para disciplinar a reparação de dano 
decorrente da prática de infração penal, e o Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para disciplinar hipóteses de extinção da punibilidade 
e de causa interruptiva da prescrição”.

Em face do exposto, VOTO pela APROVAÇÃO 
deste Projeto de Lei nº 7.222, de 2006, e da Emen-
da Supressiva do Dep. João Campos, nos termos do 
Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2007. – Depu-
tado Neucimar Fraga, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 7.222, DE 2006

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Pe-
nal, para disciplinar a reparação de dano 
decorrente da prática de infração penal, e 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para disciplinar 
hipóteses de extinção da punibilidade e de 
causa interruptiva da prescrição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

Art. 6º .................................................................
X – identificar e discriminar todos os bens, direitos 

e valores que possui o indiciado, inclusive no exterior, 

e aqueles que ele tenha transferido a terceiros após a 
prática do ilícito, assim como identificar os herdeiros 
da vítima.
....................................... .............................................

Art. 10. ...............................................................
.................................... ................................................

§ 4º A autoridade policial representará ao juiz 
competente para decretação da indisponibilidade dos 
bens ou valores do indiciado ou de terceiro a quem 
tenha transferido bens ou tenha se beneficiado dire-
tamente com a prática da infração penal.
....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Reparação do Dano

Art. 63. ................................................................
....................................... .............................................

§ 1º A critério do interessado, a apuração e repa-
ração do dano decorrente de infração penal poderão 
ser promovidos no próprio juízo penal.

§ 2º O arbitramento do valor do dano e a avaliação 
dos bens, direitos e valores far-se-ão por perito nome-
ado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, com 
a fixação de prazo para a entrega do laudo.

§ 3º Apresentado o laudo, as partes poderão se 
manifestar no prazo de dez dias, que correrá em car-
tório, após o que o juiz homologará o valor atribuído 
aos bens, direitos e valores e à reparação, podendo 
corrigir o arbitramento do valor do dano se lhe pare-
cer excessivo.

§ 4º Após a sentença condenatória transitada em 
julgado, se o Réu não depositar em Juízo, no prazo 
legal, o valor da condenação, o juiz determinará sejam 
os bens penhorados e alienados em hasta pública e a 
quantia depositada em conta judicial.

§ 5º No prazo legal, o Réu poderá requerer a in-
timação do ofendido para receber em juízo o que lhe 
é devido conforme a decisão ou poderá apontar bens 
à penhora.

§ 6º Após o trânsito em julgado da sentença con-
denatória, qualquer questão relacionada à reparação 
do dano que não tenha sido apresentada no curso da 
ação penal será resolvida no juízo cível.

§ 7º Nenhum recurso contra a decisão referida 
no § 3º deste artigo será conhecido sem o compare-
cimento pessoal do Réu em juízo.

§ 8º Aplicam-se subsidiariamente, no couber, as 
disposições da lei processual civil.

Art. 64. ................................................................
§ 1º Intentada a ação penal, o juiz da ação ci-

vil poderá suspender o curso desta, até o julgamento 
definitivo daquela.
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§ 2º Em caso de extinção de punibilidade ou de 
advento de sentença condenatória irrecorrível no juízo 
cível, proferida antes da decisão no juízo penal, aquele 
poderá recorrer ao juízo penal a transferência de valo-
res depositados ou de bens assegurados.
....................................... .............................................

Art. 67-A. A desconstituição da sentença conde-
natória impedirá a propositura de ação civil de indeni-
zação ou o prosseguimento da ação de execução que 
já tenha sido proposta.

Parágrafo único. Já tendo havido reparação, in-
tegral ou parcial, do dano o ofendido será obrigado a 
restituí-la.

Art. 68. Se o titular do direito à reparação for 
pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença 
condenatória (art. 63, §§ 1º a 8º), ou a ação civil (art. 
64, §§ 1º e 2º) deverão ser promovidas a seu reque-
rimento, pelo Ministério Público, onde não houver de-
fensoria pública.

Parágrafo único. A reparação do dano poderá ser 
intentada por entidades, associações e órgãos da Ad-
ministração Pública, direta ou indireta, especificamente 
destinados à defesa dos interesses dos ofendidos.

Art. 68-A A reparação do dano poderá ser feita a 
qualquer tempo, por iniciativa do autor do fato, ainda 
que não verificada a culpa.

§ 1º Nas hipóteses em que a reparação do dano 
implicar a extinção da punibilidade, ela poderá consistir 
em prestação de serviço à comunidade que, preferen-
cialmente, beneficie o Réu, cabendo ao juízo homolo-
gar a quitação da obrigação.

§ 2º O juiz homologará a quitação da obrigação, 
com a conseqüente extinção da punibilidade, nas hi-
póteses em que isso for admitido, após a comprovação 
da adequação da reparação feita, em face das provas 
apresentadas em audiência com a participação das 
partes e seus defensores e do Ministério Público, a 
qual será reduzida a termo.

§ 3º A reparação poderá consistir em presta-
ção alimentar periódica acordada entre as partes e 
homologada pelo juízo, devendo ser suspenso, ou o 
processo, se tiver sido proposta ação pertinente, ou a 
contagem do prazo prescricional, no caso de ela não 
ter sido proposta.

§ 4º No caso da hipótese do parágrafo anterior, 
em face de inadimplemento do devedor, deverá ser 
retomada ou proposta a ação cabível, não havendo 
possibilidade de revalidação do acordo anteriormen-
te feito.

§ 5º As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços públicos são 
obrigadas à reparação imediata do dano decorrente 
de conduta de seus agentes, no exercício da função 

ou a pretexto de exercê-la, ainda que não identificado 
o responsável direto, desde que comprovada a exis-
tência do fato e a qualificação legal do autor.
....................................... .............................................

Art. 124-A. A indisponibilidade dos bens do acu-
sado ou do indiciado ou de terceiro beneficiado poderá 
ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou mediante 
representação da autoridade policial.

§ 1º A indisponibilidade poderá recair sobre bens, 
contas bancárias e aplicações financeiras mantidas 
no exterior pelo acusado ou pelo indiciado ou pelo 
terceiro beneficiado, nos termos da lei e dos tratados 
internacionais.

§ 2º Para fins do que dispõe o § 1º, os bens imó-
veis preferirão os bens móveis, os de maior valor aos 
de menor valor e os mais líquidos aos menos líquidos, 
podendo o juiz, inexistindo uma estimativa segura do 
valor do dano, e se assim julgar necessário, indisponi-
bilizar todos os bens do indiciado, até a apresentação 
do laudo do perito a que se refere o art. 63.

§ 3º A indisponibilidade de bens, direitos ou va-
lores será suspensa se a ação penal não for ajuizada 
no prazo de cento e oitenta dias, contado da data da 
sua decretação pelo juiz.

§ 4º A indisponibilidade poderá recair sobre os 
bens de que tratam os arts. 125 e 132 caso não seja 
possível determinar as suas proveniências e vigorará 
até a decretação da medida assecuratória cabível.

Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, 
adquiridos pelo acusado ou indiciado com os proven-
tos da infração, ainda que já tenham sido transferidos 
a terceiro.
....................................... .............................................

Art. 131. O seqüestro será levantado:
....................................... .............................................

II – se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos 
os bens, prestar caução que assegure a aplicação do 
disposto no art. 91, II, b, do Código Penal.
....................................... .............................................

Art. 134. A inscrição e especialização da hipote-
ca legal sobre os imóveis do acusado ou do indiciado 
poderão ser requeridas pelo ofendido em qualquer 
fase da persecução criminal, desde que haja certeza 
da infração e indícios suficientes de autoria.

Art. 135. ..............................................................
....................................... .............................................

§ 6º Se o acusado ou indicado oferecer caução 
suficiente, o juiz deixará de mandar proceder à inscri-
ção da hipoteca legal ou mandará cancelar a espe-
cialização feita.

Art. 136. O arresto do imóvel poderá ser decre-
tado de início, porém será revogado se, no prazo de 
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quinze dias, não for promovido o processo de inscrição 
e especialização da hipoteca legal.

Art. 137. Se o acusado ou indiciado não possuir 
bens imóveis ou o valor total dos bens imóveis que 
possuir for insuficiente, poderão ser arrestados bens 
móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é 
facultada a hipoteca legal dos imóveis.
....................................... .............................................

Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover 
as medidas assecuratórias se houver interesse de inca-
pazes ou em defesa de interesses difusos ou coletivos, 
de ofendidos indeterminados ou de outros interesses 
indisponíveis e, onde não houver defensoria pública, 
se o ofendido for pobre e o requerer.

Parágrafo único. Aplica-se às medidas assecura-
tórias o disposto no art. 68, parágrafo único.
....................................... .............................................

Art. 144. Os interessados ou os demais legitima-
dos, nas hipóteses do art. 142, poderão requerer as 
medidas assecuratórias, no juízo cível, contra o res-
ponsável pelo dano, ressalvada a hipótese prevista 
no art. 68-A, § 5º, quando a ação deverá ser proposta 
perante o juízo competente em razão do Autor. 
....................................... .............................................

Art. 187. ..............................................................
....................................... .............................................

§ 2º......................................................................
IX – bens, direitos e valores que possui, inclusive 

no exterior, e se transferiu patrimônio para terceiro.
....................................... .............................................

Art. 387. ..............................................................
VII – especificará, na parte dispositiva, se for o 

caso, o valor da reparação do dano ao ofendido, de-
corrente da infração penal.

Parágrafo único. Para os fins do que dispõe o in-
ciso VII deste artigo, a sentença penal condenatória é 
título executivo, certo, líquido e exigível, podendo ser 
executada nos mesmos autos.
....................................... .............................................

Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, 
designará dia e hora para o interrogatório, ordenando 
a citação do acusado e a intimação do Ministério Pú-
blico e, se for o caso, do querelante ou do assistente, 
e mandará proceder ao arbitramento do valor do dano 
sofrido pelo ofendido e à avaliação dos bens, direitos 
ou valores do acusado ou de terceiro beneficiado, nos 
termos do art. 63, § 2º e art. 124-A, §§ 1º a 4º.

§ 1º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ampliará ou 
reduzirá o alcance de medida assecuratória já decre-
tada, se necessário.

§ 2º Nenhum pedido de restituição, disponibili-
dade, levantamento ou cancelamento de medida as-

securatória será conhecido sem o comparecimento 
pessoal do acusado ou indiciado em juízo, podendo o 
juiz determinar a prática dos atos necessários à con-
servação dos bens, direitos ou valores.
....................................... .............................................

Art. 581. ..............................................................
XXV – que decretar a indisponibilidade dos bens 

do acusado ou do indiciado, homologar o valor atribu-
ído aos bens ou à reparação do dano decorrente da 
infração penal.

Art. 2º o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

Art. 107-A. Extingue-se também a punibilidade 
pela voluntária e integral reparação do dano, aceita 
pelo ofendido, feita até sessenta dias da data do fato e 
antes do recebimento da denúncia ou da queixa, ainda 
que ignorado o fato pela autoridade, decorrente de:

I – infração penal culposa não cometida em es-
tado de embriaguez e tendo sido prestado socorro 
pelo autor;

II – infração penal punida, no máximo, com de-
tenção, desde que:

a) o autor não tenha sido anteriormente 
condenado por sentença transitada em jul-
gado;

b) não tenha havido violência ou grave 
ameaça à pessoa; e

c) não tenha sido cometida contra o pa-
trimônio público ou a administração pública.

Parágrafo único. Se houver pluralidade de ofendi-
dos, a não aceitação da reparação por qualquer deles 
impede a concessão do benefício; se houver plurali-
dade de autores, a medida beneficia o que atender os 
requisitos objetivos e subjetivos do caput.
....................................... .............................................

Art. 117. ..............................................................
....................................... .............................................

VII – pelo acórdão confirmatório, ainda que par-
cialmente, da sentença condenatória.

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

Art. 4 º São revogados os §§ 2º e 3º do art. 135 
do Decreto-Lei nº 3.689, e 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2007. – Depu-
tado Neucimar Fraga, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 7.222/06 e a Emen-
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da 1/07, apresentada na CSPCCO, com substitutivo, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Neuci-
mar Fraga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pinto Itamaraty, Raul Jungmann e Laerte Bessa – Vice-
Presidentes; Alexandre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, 
Edmar Moreira, Francisco Tenorio, Guilherme Campos, 
José Eduardo Cardozo, Lincoln Portela, Marcelo Itagi-
ba, Marina Maggessi, Paulo Pimenta, Sérgio Moraes, 
Vieira da Cunha – Titulares; Marcelo Almeida, Mauro 
Lopes e William Woo – Suplentes.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado João Campos, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO 
Ao Projeto de Lei Nº 7.222/06

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Pe-
nal, para disciplinar a reparação de dano 
decorrente da prática de infração penal, e 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para disciplinar 
hipóteses de extinção da punibilidade e de 
causa interruptiva da prescrição.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 6º ...................................................
.............................. .........................................

X – identificar e discriminar todos os bens, 
direitos e valores que possui o indiciado, in-
clusive no exterior, e aqueles que ele tenha 
transferido a terceiros após a prática do ilí-
cito, assim como identificar os herdeiros da 
vítima.” (NR)

“Art. 10. ..................................................
............................. ..........................................

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

§ 4º A autoridade policial representará 
ao juiz competente para decretação da indis-
ponibilidade dos bens ou valores do indiciado 
ou de terceiro a quem tenha transferido bens 
ou tenha se beneficiado diretamente com a 
prática da infração penal.” (NR)

TÍTULO IV 
Da Reparação do Dano

‘‘Art. 63. .................................................
............................... ........................................

§ 1º A critério do interessado, a apuração 
e reparação do dano decorrente de infração 
penal poderão ser promovidos no próprio ju-
ízo penal.

§ 2º O arbitramento do valor do dano e a 
avaliação dos bens, direitos e valores far-se-ão 
por perito nomeado pelo juiz, onde não houver 
avaliador judicial, com a fixação de prazo para 
a entrega do laudo.

§ 3º Apresentado o laudo, as partes po-
derão se manifestar no prazo de dez dias, 
que correrá em cartório, após o que o juiz ho-
mologará o valor atribuído aos bens, direitos 
e valores e à reparação, podendo corrigir o 
arbitramento do valor do dano se lhe parecer 
excessivo.

§ 4º Após a sentença condenatória tran-
sitada em julgado, se o réu não depositar em 
juízo, no prazo legal, o valor da condenação, 
o juiz determinará sejam os bens penhorados 
e alienados em hasta pública e a quantia de-
positada em conta judicial.

§ 5º No prazo legal, o réu poderá reque-
rer a intimação do ofendido para receber em 
juízo o que lhe é devido conforme a decisão 
ou poderá apontar bens à penhora.

§ 6º Após o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória, qualquer questão rela-
cionada à reparação do dano que não tenha 
sido apresentada no curso da ação penal será 
resolvida no juízo cível.

§ 7º Nenhum recurso contra a decisão re-
ferida no § 3º deste artigo será conhecido sem 
o comparecimento pessoal do réu em juízo.

§ 8º Aplicam-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da lei processu-
al civil.’’

‘‘Art. 64. .................................................
............................... ........................................

§ 1º Intentada a ação penal, o juiz da 
ação civil poderá suspender o curso desta, 
até o julgamento definitivo daquela.

§ 2º Em caso de extinção de punibilida-
de ou de advento de sentença condenatória 
irrecorrível no juízo cível, proferida antes da 
decisão no juízo penal, aquele poderá recor-
rer ao juízo penal a transferência de valores 
depositados ou de bens assegurados.’

‘Art. 67-A. A desconstituição da sentença 
condenatória impedirá a propositura de ação 
civil de indenização ou o prosseguimento da 
ação de execução que já tenha sido propos-
ta.
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Parágrafo único. Já tendo havido repa-
ração, integral ou parcial, do dano o ofendido 
será obrigado a restituí-la.’’

‘‘Art. 68. Se o titular do direito à repara-
ção for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução 
da sentença condenatória (art. 63, §§ 1º a 8º), 
ou a ação civil (art. 64, §§ 1º e 2º) deverão ser 
promovidas a seu requerimento, pelo Ministério 
Público, onde não houver defensoria pública.

Parágrafo único. A reparação do dano po-
derá ser intentada por entidades, associações 
e órgãos da Administração Pública, direta ou 
indireta, especificamente destinados à defesa 
dos interesses dos ofendidos.’’

‘‘Art. 68-A. A reparação do dano poderá 
ser feita a qualquer tempo, por iniciativa do au-
tor do fato, ainda que não verificada a culpa.

§ 1º Nas hipóteses em que a reparação 
do dano implicar a extinção da punibilidade, 
ela poderá consistir em prestação de serviço à 
comunidade que, preferencialmente, beneficie 
o réu, cabendo ao juízo homologar a quitação 
da obrigação.

§ 2º O juiz homologará a quitação da 
obrigação, com a conseqüente extinção da 
punibilidade, nas hipóteses em que isso for 
admitido, após a comprovação da adequação 
da reparação feita, em face das provas apre-
sentadas em audiência com a participação 
das partes e seus defensores e do Ministério 
Público, a qual será reduzida a termo.

§ 3º A reparação poderá consistir em 
prestação alimentar periódica acordada entre 
as partes e homologada pelo juízo, devendo 
ser suspenso, ou o processo, se tiver sido 
proposta ação pertinente, ou a contagem do 
prazo prescricional, no caso de ela não ter 
sido proposta.

§ 4º No caso da hipótese do parágrafo 
anterior, em face de inadimplemento do deve-
dor, deverá ser retomada ou proposta a ação 
cabível, não havendo possibilidade de revali-
dação do acordo anteriormente feito.

§ 5º As pessoas jurídicas de direito pú-
blico e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos são obrigadas à reparação 
imediata do dano decorrente de conduta de 
seus agentes, no exercício da função ou a pre-
texto de exercê-la, ainda que não identificado 
o responsável direto, desde que comprovada 
a existência do fato e a qualificação legal do 
autor.’” (NR)

“Art. 124-A. A indisponibilidade dos bens 
do acusado ou do indiciado ou de terceiro be-
neficiado poderá ser decretada pelo juiz, a re-
querimento do Ministério Público, do querelante 
ou do assistente, ou mediante representação 
da autoridade policial.

§ 1º A indisponibilidade poderá recair so-
bre bens, contas bancárias e aplicações finan-
ceiras mantidas no exterior pelo acusado ou 
pelo indiciado ou pelo terceiro beneficiado, nos 
termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 2º Para fins do que dispõe o § 1º, os 
bens imóveis preferirão os bens móveis, os 
de maior valor aos de menor valor e os mais 
líquidos aos menos líquidos, podendo o juiz, 
inexistindo uma estimativa segura do valor 
do dano, e se assim julgar necessário, indis-
ponibilizar todos os bens do indiciado, até a 
apresentação do laudo do perito a que se re-
fere o art. 63.

§ 3º A indisponibilidade de bens, direitos 
ou valores será suspensa se a ação penal não 
for ajuizada no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data da sua decretação pelo juiz.

§ 4º A indisponibilidade poderá recair so-
bre os bens de que tratam os arts. 125 e 132 
caso não seja possível determinar as suas 
proveniências e vigorará até a decretação da 
medida assecuratória cabível.”

“Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens 
imóveis, adquiridos pelo acusado ou indiciado 
com os proventos da infração, ainda que já te-
nham sido transferidos a terceiro.” (NR)

“Art. 131. O seqüestro será levantado:
...............................................................

.............................. .........................................
II – se o terceiro, a quem tiverem sido 

transferidos os bens, prestar caução que as-
segure a aplicação do disposto no art. 91, II, 
b, do Código Penal.

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

“Art. 134. A inscrição e especialização da 
hipoteca legal sobre os imóveis do acusado ou 
do indiciado poderão ser requeridas pelo ofen-
dido em qualquer fase da persecução criminal, 
desde que haja certeza da infração e indícios 
suficientes de autoria.” (NR)

“Art. 135. ................................................
............................. ..........................................
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...............................................................
.............................. .........................................

§ 6º Se o acusado ou indicado oferecer 
caução suficiente, o juiz deixará de mandar pro-
ceder à inscrição da hipoteca legal ou mandará 
cancelar a especialização feita.” (NR)

“Art. 136. O arresto do imóvel poderá ser 
decretado de início, porém será revogado se, 
no prazo de quinze dias, não for promovido o 
processo de inscrição e especialização da hi-
poteca legal.” (NR)

“Art. 137. Se o acusado ou indiciado não 
possuir bens imóveis ou o valor total dos bens 
imóveis que possuir for insuficiente, poderão 
ser arrestados bens móveis suscetíveis de 
penhora, nos termos em que é facultada a hi-
poteca legal dos imóveis.

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

“Art. 142. Caberá ao Ministério Público 
promover as medidas assecuratórias se hou-
ver interesse de incapazes ou em defesa de 
interesses difusos ou coletivos, de ofendidos 
indeterminados ou de outros interesses indis-
poníveis e, onde não houver defensoria pública, 
se o ofendido for pobre e o requerer.

Parágrafo único. Aplica-se às medidas 
assecuratórias o disposto no art. 68, parágra-
fo único.” (NR)

“Art. 144. Os interessados ou os demais 
legitimados, nas hipóteses do art. 142, poderão 
requerer as medidas assecuratórias, no juízo 
cível, contra o responsável pelo dano, ressal-
vada a hipótese prevista no art. 68-A, § 5º, 
quando a ação deverá ser proposta perante o 
juízo competente em razão do Autor.” (NR)

“Art. 187. ................................................
............................. ..........................................

§ 2º.........................................................
.............................. .........................................

IX – bens, direitos e valores que possui, 
inclusive no exterior, e se transferiu patrimônio 
para terceiro.” (NR)

“Art. 387. ................................................
............................. ..........................................

VII – especificará, na parte dispositiva, 
se for o caso, o valor da reparação do dano ao 
ofendido, decorrente da infração penal.

Parágrafo único. Para os fins do que dis-
põe o inciso VII deste artigo, a sentença penal 

condenatória é título executivo, certo, líquido e 
exigível, podendo ser executada nos mesmos 
autos.” (NR)

“Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou 
denúncia, designará dia e hora para o inter-
rogatório, ordenando a citação do acusado e 
a intimação do Ministério Público e, se for o 
caso, do querelante ou do assistente, e manda-
rá proceder ao arbitramento do valor do dano 
sofrido pelo ofendido e à avaliação dos bens, 
direitos ou valores do acusado ou de terceiro 
beneficiado, nos termos do art. 63, § 2º, e art. 
124-A, §§ 1º a 4º.

§ 1º O juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público, do querelante ou do assis-
tente, ampliará ou reduzirá o alcance de medida 
assecuratória já decretada, se necessário.

§ 2º Nenhum pedido de restituição, dis-
ponibilidade, levantamento ou cancelamento 
de medida assecuratória será conhecido sem 
o comparecimento pessoal do acusado ou in-
diciado em juízo, podendo o juiz determinar a 
prática dos atos necessários à conservação 
dos bens, direitos ou valores.” (NR)

“Art. 581. ........................ .......................
XXV – que decretar a indisponibilidade 

dos bens do acusado ou do indiciado, homolo-
gar o valor atribuído aos bens ou à reparação 
do dano decorrente da infração penal.” (NR)

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 107-A. Extingue-se também a puni-
bilidade pela voluntária e integral reparação do 
dano, aceita pelo ofendido, feita até sessenta 
dias da data do fato e antes do recebimento 
da denúncia ou da queixa, ainda que ignorado 
o fato pela autoridade, decorrente de:

I – infração penal culposa não cometida 
em estado de embriaguez e tendo sido pres-
tado socorro pelo autor;

II – infração penal punida, no máximo, 
com detenção, desde que:

a) o autor não tenha sido anteriormente con-
denado por sentença transitada em julgado;

b) não tenha havido violência ou grave 
ameaça à pessoa; e

c) não tenha sido cometida contra o pa-
trimônio público ou a administração pública.

Parágrafo único. Se houver pluralidade 
de ofendidos, a não aceitação da reparação 
por qualquer deles impede a concessão do 
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benefício; se houver pluralidade de autores, a 
medida beneficia o que atender os requisitos 
objetivos e subjetivos do caput.”

“Art. 117. ................................................
............................. ..........................................

VII – pelo acórdão confirmatório, ainda 
que parcialmente, da sentença condenatória.

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

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

Art. 4 º São revogados os §§ 2º e 3º do art. 135 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado João Campos, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.324-B, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 49/2006 
OFÍCIO (SF) Nº 1255/06

Denomina “Aeroporto de Jacarepaguá/
RJ “Roberto Marinho” o Aeroporto de Ja-
carepaguá, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ); tendo pareceres da Comissão 
de Viação e Transportes, pela aprovação (re-
lator: DEP. NELSON BORNIER) e da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relatora: DEP. ANDREIA ZITO).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Senado Federal encaminhou a esta Casa o 
presente projeto de lei denominando “Aeroporto de 
Jacarepaguá/RJ – Roberto Marinho” o aeroporto, lo-
calizado no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio 
de Janeiro – RJ.

A presente proposição foi devidamente apreciada 
pela Comissão de Viação e Transportes, nos termos 
do art. 32, inciso XX, alínea “f”, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a qual compete pronun-
ciar-se tecnicamente sobre “aviação civil, aeroportos 
e infra-estrutura aeroportuária; segurança e controle 
do tráfego aéreo; direito aeronáutico”, onde recebeu 
o Parecer do Deputado Nelson Bornier, favorável ao 

PL em comento, com o entendimento de que o foro 
regimentalmente apropriado para se proceder a dis-
cussão, quanto ao mérito da homenagem cívica, é esta 
Comissão de Educação e Cultura.

Terminado o prazo regimental, nesta Comissão, 
não foram apresentadas emendas ao Projeto.

É o Relatório.

II – Voto da Relatora

A matéria sob exame coaduna-se com o disposto 
no art. 32, inciso IX, alínea “f”, do Regimento Interno 
desta Casa, cabendo, portanto, a esta Comissão Per-
manente a análise de mérito do presente Projeto de 
Lei, que denominará o Aeroporto de Jacarepaguá/RJ 
de “Aeroporto de Jacarepaguá-RJ – Roberto Mari-
nho”, este aeroporto localizado na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ.

Quanto ao homenageado, quero dizer que: “Ro-
berto Marinho se imortalizou como um dos mais des-
tacados homens de negócios do Brasil. Empreendedor 
obstinado, visionário. Transformou o jornal herdado de 
seu pai, aos 26 anos de idade, num dos mais espe-
taculares conglomerados de comunicação de nosso 
tempo”. Roberto Marinho foi mais que isso. A partir do 
surgimento da TV Globo, na década de 60, ele ficou 
registrado na história nacional, como um dos homens 
mais influentes do País, passando a imprimir sua marca 
na cultura brasileira, como ninguém antes o fizera, dan-
do novos contornos aos nossos costumes, aos nossos 
sonhos e até mesmo às nossas fantasias.

Seus produtos jornalísticos, como também os te-
levisivos, todo o universo por ele criado para entreter, 
informar e educar, ancorado no estrondoso alcance da 
televisão, acabaram por se integrar ao nosso cotidia-
no, ao nosso inconsciente coletivo e ao nosso modo 
de ver o mundo. Quem de nós nunca se envolveu em 
uma trama de novela global? Ou mini-séries? Diga-se 
de passagem, a qualidade das novelas e mini-séries 
globais são de reconhecimento mundial, o que levou 
outras emissoras nacionais a investir maciçamente 
no gênero, gerando, em conseqüência, milhares de 
empregos.

Considerando o que dispõe a Súmula de Reco-
mendações aos Relatores nº 1/2001, desta Comis-
são de Educação e Cultura, revalidada em 12/3/2005 
e 25/4/2007, e por tudo o que representou ao nos-
so Brasil e a cultura brasileira o Senhor Roberto 
Marinho, o nosso parecer de mérito é favorável à 
homenagem cívica de que trata o presente proje-
to de lei.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2007. 
– Deputada Andreia Zito, Relatora.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiuunanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 7.324-A/06, nos termos 
do parecer da relatora, Deputada Andreia Zito.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 
Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil 
Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Iran Bar-
bosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Setimo, Professora 
Raquel Teixeira, Rogério Marinho, Severiano Alves, 
Waldir Maranhão, Angela Amin, João Oliveira, Márcio 
Reinaldo Moreira e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.332-B, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 96/2006 
Ofício nº 1261/06 (SF)

Denomina “Rodovia Pintor Cícero 
Dias” o trecho da rodovia BR-101 entre 
as cidades de Cabo de Santo Agostinho e 
Palmares, em Pernambuco; tendo parece-
res: da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação (relator: DEP. GONZAGA 
PATRIOTA); e da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: DEP. RAUL 
HENRY).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e De Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, elaborado pelo no-
bre Senador Sérgio Guerra, pretende denominar “Ro-
dovia Pintor Cícero Dias” o trecho da BR -101 compre-
endido entre as cidades de Cabo de Santo Agostinho 
e Palmares, em Pernambuco. 

De acordo com o art. 32, IX, “f”, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cabe à Comissão 
de Educação e Cultura manifestar-se sobre o mérito 
da homenagem cívica.

Durante o Prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Dentre os pintores brasileiros contemporâneos, 
certamente nenhum apresenta uma trajetória artística 
tão surpreendente quanto Cícero Dias. 

Artista brasileiro de grande renome internacional, 
Cícero Dias combina as mais genuínas tradições per-
nambucanas com a essência universal da arte, sempre 
adotando posições vanguardistas. 

Cícero era pernambucano, natural de Escada, um 
pequeno município distante 53 quilômetros de Recife. 
Neto de senhor de engenho, Cícero passa a infância 
descobrindo a vida na terra, as brincadeiras e os so-
nhos de criança, que iriam exercer grande influência 
sobre a sua pintura. 

Ainda menino, vai estudar em Recife, mas é no 
Rio de Janeiro, a partir de 1920, que o pintor começa 
a ter contato com o movimento modernista. 

Em 1929, juntamente com Gilberto Freyre e Ma-
nuel Bandeira, organiza em Recife o I Congresso Afro-
brasileiro, consolidando o movimento modernista em 
Pernambuco. Dois anos mais tarde, participa também 
do I Salão de Arte Moderna, ao lado de Lúcio Costa, 
onde causa enorme polêmica com o painel “Eu vi o 
mundo... Ele começava no Recife”. Com essa frase, o 
pintor Cícero Dias vinculou sua obra, definitivamente, 
ao seu lugar de origem. 

O referido painel, que media 15 metros de com-
primento por 1,94 de altura, devido as cenas de nudez 
e erotismo que ele mostrava, foi parcialmente depre-
dado pelo público durante sua exposição. 

Seu grande interesse de experimentar novas ten-
dências, colocou-o em choque com a orientação severa 
da Academia. Por este motivo, em 1928, pediu o seu 
desligamento e passou a estudar por conta própria.

Desvinculado do ensino acadêmico, sua arte ga-
nhou maior liberdade de expressão, aparentemente 
sem o fino trato dos pintores ortodoxos.

Cícero Dias era simpatizante do Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB) e por este motivo o artista foi 
perseguido em 1937, durante a ditadura do Estado 
Novo. Nessa época teve, por várias vezes, seu ateliê 
invadido por agentes policiais. Por essa razão, o artista 
decidiu mudar para Paris.

Entre outras histórias da época, cabe registrar 
que durante a Segunda Guerra Mundial, depois que o 
Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha 
nazista e a Itália fascista, Cícero foi preso na cidade 
alemã de “Baden-Baden”, juntamente com o escritor 
João Guimarães Rosa. O governo brasileiro, em ne-
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gociações com o governo alemão, conseguiu libertar 
Cícero Dias, que se fixou em Lisboa, onde viveu um 
dos períodos mais fecundos de sua arte.

Nessa época, recebeu da Resistência France-
sa a missão de, a partir da capital portuguesa, fazer 
chegar às mãos do general De Gaulle, em Londres, o 
histórico poema “Liberté”, de Paul Eluard. 

Mesmo vivendo longe do Recife, as paisagens 
de sua terra, como os canaviais, as casas-grandes, 
os sobrados, bem como o rio Capibaribe e o mar de 
Boa Viagem, sempre estiveram presentes no imagi-
nário do pintor. 

Morreu aos 95 anos em sua casa na cidade de 
Paris. Foi enterrado no cemitério de Montparnasse, na 
capital francesa. Deixou a esposa, a francesa Raymon-
de e a filha, Sylvia, também pintora.

Quanto aos aspectos técnicos, é importante sa-
lientar que o projeto de lei em tela encontra amparo 
no art. 2º da Lei nº 6.682/79, que dispõe sobre a deno-
minação de vias e estações terminais no PNV (Plano 
Nacional de Viação). De acordo com este dispositivo, 
uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de um nome 
de pessoa falecida que tenha prestado relevantes ser-
viços à Nação ou à humanidade. 

Além disso, A BR-101, rodovia de que trata esta 
proposição, está inclusa no item 2.2.2 do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que traz a 
Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodovi-
ário Federal.

Diante do exposto e, sobretudo, pelo que o nome 
de Cícero Dias significa para a memória da cultura 
pernambucana, no que cabe a esta Comissão regi-
mentalmente analisar, quanto ao mérito, apresento 
parecer pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 7.332, 
de 2006.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Raul Henry, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiuunanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 7.332-A/06, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Raul Henry.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 
Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil 
Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Iran Bar-
bosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Setimo, Professora 

Raquel Teixeira, Rogério Marinho, Severiano Alves, 
Waldir Maranhão, Angela Amin, João Oliveira, Márcio 
Reinaldo Moreira e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.377-B, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 75/2006 
Ofício nº 1.480/06

Denomina “Rodovia Engenheiro Fabia-
no Vivacqua” o trecho da rodovia BR-482, 
entre o entroncamento com a BR-101, no 
Espírito Santo, e a divisa com Minas Gerais; 
tendo pareceres da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
ALEXANDRE SILVEIRA); e da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. ELISMAR PRADO).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e De Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de Lei em análise, oriundo do Senado 
Federal , visa denominar “Rodovia Engenheiro Fabiano 
Vivacqua”, trecho da Rodovia BR-482, entre o entron-
camento com a BR-101,no Espírito Santo, e a divisa 
com Minas Gerais.

A tramitação dá-se conforme o disposto no 
art.24,II e 151,II,”a” do Regimento Interno das Câma-
ra dos Deputados.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura. 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os pra-
zos, não foram apresentadas emendas à proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O engenheiro Fabiano Vivacqua, que se pretende 
homenagear com a denominação de trecho rodoviário 
no estado do Espírito Santo, teve atuação destacada 
na atividade de engenharia rodoviária daquele esta-
do. O trecho em questão passa pela cidade natal do 
homenageado.

Conforme enfatizaram os pareceres aprovados 
pela Comissão de Educação do Senado Federal e, 
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unanimemente, pela Comissão de Viação e Trans-
portes desta Casa, o projeto encontra respaldo na 
Lei nº 6.682/79,que admite que trecho de via tenha a 
denominação de pessoa falecida que haja prestado 
relevantes serviços à nação ou à humanidade.

Diante do exposto votamos favoravelmente ao 
PL nº 7.377, de 2006.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2007. 
– Deputado Elismar Prado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu unanimemen-
te pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.377-A/06, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Elismar 
Prado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, 

Frank Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex 
Canziani, Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, 
Clodovil Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, 
Iran Barbosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Bel-
trão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo 
Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, Professor 
Setimo, Professora Raquel Teixeira, Rogério Mari-
nho, Severiano Alves, Waldir Maranhão, Angela Amin, 
João Oliveira, Márcio Reinaldo Moreira e Raimundo 
Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 394-B, DE 2007 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Denomina “Viaduto Professora Hai-
dêe Jayme Ferreira” o viaduto localizado 
no km 435,55 da BR-153, que dá acesso à 
BR-414, no Município de Anápolis – GO; 
tendo pareceres da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
PEDRO FERNANDES) e da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. PEDRO WILSON).

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e De Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Submete-se à apreciação conclusiva desta Co-
missão de Educação, conforme o art. 24, II, do Regi-
mento Interno, o Projeto de Lei nº 394, de 2007, cujo 
autor é o eminente Deputado Rubens Otoni. A proposta 
atribui a denominação de “Viaduto Professora Haidêe 
Jayme Ferreira” ao viaduto localizado no quilômetro 
435,55 da rodovia BR-153, que dá acesso à BR-414, 
no município de Anápolis, estado de Goiás.

Em sua justificativa, o autor relata que a home-
nageada teve sua trajetória de vida ligada à educa-
ção, em Anápolis, e que o viaduto a que se pretende 
atribuir-lhe o nome dá acesso à Avenida Universitária, 
onde estão localizadas a maioria das universidades e 
outras instituições de ensino superior. Menciona tam-
bém o fato de a homenageada ser filha de pioneiros 
da cidade de Anápolis. 

A matéria foi aprovada na Comissão de Viação e 
Transportes, onde recebeu parecer favorável do nobre 
Deputado Pedro Fernandes. 

Esgotados os prazos regimentais, não foram apre-
sentadas emendas nesta Comissão, a qual compete 
analisar o mérito da homenagem cívica, conforme o 
art. 32, inciso IX, alínea “f”.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Senhora Haydêe Jayme Ferreira foi profes-
sora, poetisa, articulista e artista plástica. Cidadã de 
Anápolis e do mundo, como declara o nobre colega, 
Rubens Otoni.

Sua destacada trajetória de vida e sua produção 
literária foram reconhecidas por membros da Acade-
mia Goiana de Letras, por órgãos da imprensa local, 
pela Academia Petropolitana de Poesia, bem como 
pelo Poder Público. Em vida, chefiou o Museu Histó-
rico de Anápolis. Atualmente, dá nome a uma Meda-
lha de Distinção de Mérito, concedida pela prefeitura 
da cidade àqueles que prestam relevantes serviços à 
comunidade.

Esse reconhecimento, a nosso ver, é evidência 
cristalina da importância da homenageada para a 
comunidade local, como preceitua a Súmula nº 1, de 
2001, revalidada em 2007 por esta Comissão de edu-
cação e Cultura.

Face ao exposto, votamos favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº394, de 2007.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2007. 
– Deputado Pedro Wilson, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiuunanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 394-A/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Pedro Wilson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 
Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil 
Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Iran Bar-
bosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Setimo, Professora 
Raquel Teixeira, Rogério Marinho, Severiano Alves, 
Waldir Maranhão, Angela Amin, João Oliveira, Márcio 
Reinaldo Moreira e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 842-A, DE 2007 
(Do Sr. Lúcio Vale)

Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização 
de Vigilância Sanitária para Autorização 
de Funcionamento e Alteração da Autori-
zação de Funcionamento de Farmácias e 
Drogarias; tendo parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família pela aprovação 
(relator: DEP. ROBERTO BRITTO).

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 842, de 2007, de autoria do 
Deputado Lúcio Vale, pretende alterar a redação do 
item n.º 12 das Notas do Anexo II – Taxa de Fiscaliza-
ção de Vigilância Sanitária, da Lei n.º 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vi-
gilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e dá outras providências. Ressalte-se que 
a atual redação desse dispositivo é dada pela Medida 
Provisória n.º 2.190-34, de 23 de agosto de 2001.

A modificação alvitrada visa permitir que farmácias 
e drogarias, classificadas como empresas de pequeno 
porte e microempresas, tenham direito ao benefício de 

redução proporcional dos valores das taxas de fiscali-
zação de vigilância sanitária cobradas para autorização 
de funcionamento de empresa ou sua renovação. Essa 
redução está prevista no item 1 das referidas Notas do 
Anexo II da Lei 9.782/99.

A outra alteração intentada pelo projeto se refe-
re ao acréscimo do item 12.1 às Notas do Anexo II. O 
novo dispositivo prevê uma redução no valor da taxa 
de vigilância sanitária cobrada para a “alteração ou 
acréscimo na autorização de funcionamento” – item 12 
do Anexo II – da ordem de 99% para as farmácias e 
drogarias classificadas como microempresa, e de 90% 
para os estabelecimentos de outros portes.

O projeto prevê, ainda, que o Poder Executivo de-
verá estimar o montante da renúncia fiscal decorrente 
das medidas propostas, em observância ao disposto 
no inciso II do art. 5º e no art. 17 da Lei Complementar 
nº. 101, de 4 de maio de 2000, além de sua inclusão 
no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da 
Constituição Federal.

O autor alega, como justificação à iniciativa, que 
o projeto tem o objetivo de ajustar o valor das Taxas de 
Fiscalização de Vigilância Sanitária incidentes sobre as 
farmácias e drogarias, especialmente, as microempre-
sas e as empresas de pequeno porte. Esse ajuste nas 
taxas cobradas para a autorização de funcionamento 
dessas empresas seria necessário a fim de assegurar 
tratamento semelhante ao concedido às médias e às 
grandes empresas por ocasião da edição da Medida 
Provisória n.º 2.134-26, de 26 de janeiro de 2001.

Acrescenta o autor que a partir dessa Medida 
Provisória e respectivas reedições, o valor da taxa de 
autorização passou a ser de quinhentos reais para to-
das as farmácias e drogarias, independente do respec-
tivo porte ou faturamento. Antes dessa MP, o valor era 
de cinco mil reais para as empresas de grande porte, 
podendo chegar a quinhentos reais para microempre-
sas e empresas de pequeno porte. A partir da vigência 
dessa norma, as médias e grandes empresas teriam 
sido beneficiadas com desconto de até noventa por 
cento sobre o valor originalmente estabelecido pela 
Lei 9.782/99, mas as micro e pequenas empresas não 
tiveram nenhum benefício. Esse seria um dos motivos 
da proposta em comento.

O proponente destaca outro aspecto que, se-
gundo seu juízo, precisaria ser corrigido. Trata-se do 
descompasso entre o valor a ser pago para a autori-
zação de funcionamento dessas empresas (itens 3.1.5 
e 5.1.13 do Anexo II) e o valor, bastante superior, da 
taxa para a simples alteração dessa autorização (item 
12 do Anexo II). Segundo o autor, a referida MP alterou 
o item 3.1.5 do Anexo II, mas não promoveu a devida 
modificação do item 12, no sentido de reduzir o valor das 
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taxas de alteração para compatibilizá-las com o valor 
das taxas de autorização.

Assim, entende o autor que a sua proposta cor-
rigiria a citada distorção e desoneraria de forma sig-
nificativa as farmácias e drogarias de pequeno porte, 
segmento importante para garantir o acesso aos me-
dicamentos nas regiões mais distantes do País.

A proposição está sujeita à apreciação conclu-
siva das Comissões de Seguridade Social e Família; 
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no 
decurso do prazo regimental, no âmbito desta Comis-
são de Seguridade Social e Família.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei ora em análise, de autoria do 
nobre Deputado Lúcio Vale, revela-se meritório e re-
levante para a saúde individual e coletiva, pois, ao 
beneficiar as pequenas empresas de dispensação de 
medicamentos, promove o acesso da população aos 
medicamentos.

Vale destacar que as farmácias e drogarias estão 
sujeitas ao pagamento de diversas taxas que oneram 
bastante seus custos operacionais. Isso é mais sentido 
pelos pequenos estabelecimentos, com faturamento 
mensal baixo e nos quais as despesas fixas têm um 
impacto mais significativo do que nas empresas com 
receita mais alta. Todavia, todos esses custos são repas-
sados aos consumidores finais dos medicamentos.

A taxa objeto da presente proposta, atualmente 
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser 
paga anualmente por todas as farmácias e drogarias. 
Esse valor representa muito para os pequenos esta-
belecimentos, ainda mais se considerarmos todas as 
outras taxas incidentes nesse mercado. Saliente-se que 
as empresas de porte maior foram beneficiadas com 
a possibilidade de redução proporcional das taxas de 
fiscalização de vigilância sanitária, por força da Medida 
Provisória n.º 2.190-34, de 23 de agosto de 2001.

Portanto, entendo que a extensão do benefício da 
redução proporcional dos valores das taxas em tela, 
prevista no item 1 do Anexo II da Lei 9.782/99, às far-
mácias e drogarias classificadas como micro e peque-
nas empresas, constitui uma medida justa e isonômica. 
As diversas empresas submetidas à vigilância sanitária 
já fazem jus a tal benefício, conforme o montante do 
faturamento anual alcançado. Porém, as farmácias e 
drogarias foram excluídas dessa benesse pela citada 
Medida Provisória, situação que deve ser corrigida.

No que tange à modificação relativa ao valor da 
taxa a ser cobrada do contribuinte que requerer a alte-

ração ou acréscimo na autorização de funcionamento 
da empresa – item 12 do Anexo II da Lei n.º 9.782/99 
– assiste razão ao autor do presente projeto. De fato, 
seu valor é bastante superior ao cobrado para a pró-
pria autorização, considerada o ato principal. Enquanto 
esta custa R$ 500,00 (quinhentos reais), as alterações 
ou acréscimos, que seriam atos acessórios daquela, 
custam R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que revela o 
contra-senso da norma. Esse descompasso também 
merece correção.

Ante o exposto e considerando que a matéria 
em análise revela-se conveniente e oportuna para a 
saúde coletiva, manifestamo-nos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei n.º 842, de 2007.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2007. – Depu-
tado Roberto Britto, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, o Projeto de Lei nº 842/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Roberto Britto. 

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. Pinotti, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, 
Geraldo Resende, Germano Bonow, Henrique Fontana, 
João Bittar, Jofran Frejat, José Linhares, Maurício Trin-
dade, Neilton Mulim, Rafael Guerra, Raimundo Gomes 
de Matos, Rita Camata, Roberto Britto, 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 Nº 1.164-A, DE 2007 
(Do Senado Federal)

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, para incluir, no padrão 
de identidade e qualidade do alimento, 
a periodicidade de colheita de amostra, 
ensaio e análise, e, nos requisitos de 
higiene que integram esse padrão, os 
limites residuais toleráveis de anaboli-
zantes e outras substâncias considera-
das prejudiciais à saúde humana, que 
possam contaminar o alimento ou se 
originar em qualquer fase de seu proces-
samento; tendo parecer da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
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Desenvolvimento Rural, pela aprovação 
(relator: DEP. JOÃO OLIVEIRA).

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Seguridade Social e Família e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Se-
nado Federal, propõe alterações no art. 28 do De-
creto-Lei nº 986, de 1969, que trata dos padrões de 
identidade e qualidade dos alimentos. As mudanças 
dizem respeito à previsão da periodicidade das co-
lheitas de amostras (inciso VI do caput), e dá redação 
ajustada à legislação atual ao §1º do artigo 28, além 
de acrescentar a necessidade de determinação de 
limites residuais toleráveis para os esteróides e ou-
tras substâncias naturais ou artificiais com atividade 
anabolizante.

Na Câmara dos Deputados, a proposição tra-
mita em regime de prioridade, sujeita à apreciação 
conclusiva pelas comissões, tendo sido distribuída às 
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural; de Seguridade Social e Fa-
mília; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural, a matéria não re-
cebeu emendas.

II – Voto do Relator

A proposição em análise, originária do Senado 
Federal, aperfeiçoa a legislação que define os padrões 
de identidade e qualidade dos alimentos consumidos 
pela população brasileira, em vigor no ordenamento 
legal do País. Primeiro, ao determinar que as análises 
dos alimentos sejam feitas com periodicidade prevista 
em regulamento e, em seguida, ao acrescentar a ne-
cessidade de determinação de limites residuais tolerá-
veis para os esteróides e outras substâncias naturais 
ou artificiais com atividade anabolizante. 

Com as inserções ora propostas, acreditamos 
que o Decreto-Lei nº 986, de 1969, passará a estar 
em consonância com as exigências atuais de deter-
minação e controle de limites de resíduos químicos e 
biológicos nos produtos alimentícios.

Com base no exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.164, de 2007.

Sala da Comissão, 11 de Julho de 2007. – Depu-
tado João Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente do Projeto de 
Lei nº 1.164/2007, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado João Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Marcos Montes – Presidente, Assis do Couto, Waldir 
Neves e Dilceu Sperafico – Vice-Presidentes, Adão 
Pretto, Afonso Hamm, Anselmo de Jesus, B. Sá, Beto 
Faro, Celso Maldaner, Dagoberto, Domingos Dutra, 
Duarte Nogueira, Edio Lopes, Fernando Coelho Filho, 
Flaviano Melo, Homero Pereira, Jerônimo Reis, João 
Oliveira, Jusmari Oliveira, Leandro Vilela, Leonardo 
Vilela, Luis Carlos Heinze, Luiz Carlos Setim, Moacir 
Micheletto, Nelson Meurer, Odílio Balbinotti, Osmar Jú-
nior, Paulo Piau, Pompeo de Mattos, Ronaldo Caiado, 
Valdir Colatto, Wandenkolk Gonçalves, Zé Gerardo, 
Zonta, Armando Abílio, Cezar Silvestri, Eduardo Sciar-
ra, Ernandes Amorim e Giovanni Queiroz.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcos Montes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.204-A, DE 2007 
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Cria o Dia Nacional do Engenheiro de 
Alimentos; tendo parecer da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. CLÓVIS FECURY).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Pelo projeto de lei em análise, pretende seu Au-
tor instituir o dia 16 de outubro como o Dia Nacional 
do Engenheiro de Alimentos.

Transcorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas à proposição.

II – Voto do Relator

É meritória a iniciativa ora em exame. O engenheiro 
de alimentos é um profissional fundamental na moderna 
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sociedade industrializada. De fato, sua formação torna-
o apto ao atendimento às exigências técnico-científicas 
da indústria de alimentos e das entidades de ensino e 
pesquisa. O curso de graduação proporciona o domínio 
do conhecimento sobre matérias-primas, processos, 
operações e instalações que servem à transformação e 
conservação de produtos alimentícios. Este profissional 
assim formado pode contribuir para o avanço tecnoló-
gico da indústria de alimentos, comprometido com a 
eficiência, a qualidade e a produtividade.

Além disso, há uma questão fundamental envol-
vida: o zelo da saúde dos cidadãos, para o que esta 
atividade profissional desempenha importante papel.

Existem hoje no Brasil, muitas instituições que ofe-
recem essa formação. O primeiro curso data de 1966, 
mantido pela Universidade Estadual de Campinas. Em 
2005, de acordo com o Censo da Educação Superior 
realizado pelo Ministério da Educação, havia 48 cursos 
de graduação presenciais na área. Titularam-se, nesse 
ano, quase mil novos engenheiros de alimentos.

Desse modo, consideradas a relevância da pro-
fissão e a dimensão por ela assumida no País, a pro-
posição merece o acolhimento desta Comissão.

Voto, pois, pela aprovação do projeto de lei nº 
1.204, de 2007. 

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Clóvis Fecury, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.204/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Clóvis Fecury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 

Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil 
Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Iran Bar-
bosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Setimo, Professora 
Raquel Teixeira, Rogério Marinho, Severiano Alves, 
Waldir Maranhão, Angela Amin, João Oliveira, Márcio 
Reinaldo Moreira e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.245-A, DE 2007 
(Do Sr. Paulo Rubem Santiago)

Institui o Dia Nacional do Pescador a 
ser comemorado na data de 29 de junho; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 

Cultura, pela aprovação (relator: DEP. GIL-
MAR MACHADO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei n.º 1.245, de 2007, tem por ob-
jetivo instituir no calendário nacional o dia 29 de junho 
como o Dia do Pescador.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Apesar da imensa costa litorânea brasileira, de 
8.500 km, do grande reservatório de água doce, equi-
valente a 12% do disponível no planeta, e das dificul-
dades econômicas, sociais e nutricionais que muitos 
brasileiros têm enfrentado, a pesca não recebeu his-
toricamente a atenção e o incentivo merecidos, espe-
cialmente seu principal agente, o pescador.

Apenas recentemente, a partir de 2003, tem-se 
buscado implementar uma política para a pesca mais 
abrangente, que não focalize apenas o aumento da 
produção ou a conservação ambiental, mas um desen-
volvimento sustentável que se relacione equilibrada-
mente com políticas de proteção de recursos hídricos, 
de melhoria da qualidade de alimentação dos brasi-
leiros, de geração de empregos e de crescimento da 
produção para consumo interno e externo. 

Apesar dos esforços, a estrutura e o orçamen-
to da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, da 
Presidência da República, ainda são muito pequenos, 
quando comparados aos seus desafios e metas.

No centro da questão, sofre o pescador, princi-
palmente o artesanal, que, no Brasil, estima-se, é res-
ponsável por aproximadamente metade do pescado 
consumido internamente. Ele padece dos efeitos de 
uma profissão que exige uma atividade física extenu-
ante, com riscos ergonômicos (problemas de postura 
e coluna), naturais (incidência de sol sobre a pele, 
friagem, ventos frios, ondas fortes), físicos (lesões nas 
mãos e nos pés, seja por lâminas de corte ou partes 
duras dos peixes), químicos (contato com secreções 
venenosas dos animais ou de petróleo na água) e até 
biológicos (contato com algas do tipo maré-vermelha 
e coliformes fecais).
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O pescador artesanal sofre também, em sua gran-
de maioria, com um nível de escolaridade que prejudi-
ca o progresso de sua atividade e o desenvolvimento 
sustentável da pesca; com a dificuldade de financiar 
o custeio e o investimento para sua produção; e com 
insuficientes políticas públicas que atendam as suas 
necessidades, o que promove graves condições de 
exclusão social e econômica, que muitas vezes com-
prometem a viabilidade da profissão.

Nesse quadro, defendo que a atividade do pesca-
dor seja valorizada e incentivada, com vistas à preser-
vação de sua auto-estima e dignidade. Apoio, portanto, 
a iniciativa do nobre deputado Paulo Rubem Santiago 
de instituir uma data nacional para prestigiar os pes-
cadores brasileiros.

O dia 29 de junho já vem sendo tradicionalmen-
te dedicado para comemorar o dia do pescador, por 
coincidir com a celebração de São Pedro, padroeiro 
dessa valorosa categoria profissional.

Diante do exposto, voto pela aprovação do PL 
n.º 1.245, de 2007, do ilustre Deputado Paulo Rubem 
Santiago.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2007. 
– Deputado Gilmar Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.245/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Gilmar Machado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 
Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Alice Portugal, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil 
Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Iran Bar-
bosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Setimo, Professora 
Raquel Teixeira, Rogério Marinho, Severiano Alves, 
Waldir Maranhão, Angela Amin, João Oliveira, Márcio 
Reinaldo Moreira e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.247-A, DE 2007 
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)

Isenta os Municípios da área de atua-
ção da Sudam da exigibilidade de recursos 
de contrapartida na celebração de convê-
nios com a União; tendo parecer da Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, pela apro-

vação, com emenda (relator: DEP. ASDRU-
BAL BENTES).

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.247, de 2007, isenta os 
Municípios inseridos na área de atuação da Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam 
da exigibilidade de recursos de contrapartida na cele-
bração de convênios com a União.

O projeto deverá ser analisado também pelas 
Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto encontra-se nesta Comissão para que 
possa ser analisada a possibilidade de isentar os Mu-
nicípios localizados na área de jurisdição da Sudam 
da obrigatoriedade de contribuírem com recursos de 
contrapartida na celebração de convênios com a União 
– todos os órgãos da administração direta e indireta, 
suas fundações e autarquias.

De fato, a justificação dada pelo nobre autor da 
proposição, Deputado Wandenkolk Gonçalves, sus-
tenta a extinção de tal cobrança no fato de que os 
Municípios amparados pela Sudam apresentam seu 
IDH abaixo da média brasileira, são muito pobres, 
com baixo PIB e que mal conseguem sobreviver com 
os repasses do Fundo de Participação dos Municí-
pios – FPM. 

Além disso, já foi constatado que algumas cidades 
daquela região deixam de celebrar convênios por não 
terem condições de arcar com a contrapartida, pois, 
muitas vezes a receita própria é insuficiente para arcar 
com essa despesa.

Diante do exposto e na certeza de que esta mu-
dança beneficiará muito as comunidades da região da 
Sudam somos pela aprovação do PL 1.247, de 2007.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Asdrubal Bentes, Relator.
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.247, de 2007, isenta os 
Municípios inseridos na área de atuação da Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam 
da exigibilidade de recursos de contrapartida na cele-
bração de convênios com a União.

O projeto deverá ser analisado também pelas 
Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto encontra-se nesta Comissão para que 
possa ser analisada a possibilidade de isentar os Mu-
nicípios localizados na área de jurisdição da Sudam 
da obrigatoriedade de contribuírem com recursos de 
contrapartida na celebração de convênios com a União 
– todos os órgãos da administração direta e indireta, 
suas fundações e autarquias.

De fato, a justificação dada pelo nobre autor da 
proposição, Deputado Wandenkolk Gonçalves, sustenta 
a extinção de tal cobrança no fato de que os Municípios 
amparados pela Sudam apresentam seu IDH abaixo 
da média brasileira, são muito pobres, com baixo PIB 
e que mal conseguem sobreviver com os repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 

Além disso, já foi constatado que algumas cidades 
daquela região deixam de celebrar convênios por não 
terem condições de arcar com a contrapartida, pois, 
muitas vezes a receita própria é insuficiente para arcar 
com essa despesa.

Assim, somos favoráveis ao mérito da proposição 
em análise, com a Emenda Substitutiva nº 1/2007, que 
beneficiará também as comunidades da região da Su-
dene, somos pela aprovação do PL 1.247, de 2007.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Asdrubal Bentes, Relator.

EMENDA Nº 1

O art. 1o do projeto passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 1º Os Municípios inseridos na área de atua-
ção da Sudam – Superintendência de Desenvolvimen-
to da Amazônia e da Sudene – Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste estão isentos da exigi-
bilidade de recursos de contrapartida na celebração 
de convênios com a União.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Asdrubal Bentes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente, com emenda 
o Projeto de Lei nº 1.247/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Asdrubal Bentes, que apresentou 
complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vanessa Grazziotin – Presidente, Marcelo Se-

rafim, Carlos Souza e Sebastião Bala Rocha – Vice-
Presidentes, Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, 
Elcione Barbalho, Henrique Afonso, Jairo Ataide, 
José Guimarães, Lira Maia, Maria Helena, Natan 
Donadon, Rebecca Garcia, Sergio Petecão, Átila 
Lins, Ilderlei Cordeiro, Moreira Mendes, Paulo Ro-
cha e Zé Geraldo.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.322-A, DE 2007 
(Do Sr. Marcos Montes)

Torna isentas do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM – que incide sobre o transporte 
de cargas de fertilizantes e demais insumos 
agropecuários; tendo parecer da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, pela aprovação, 
com emendas (relator: DEP. DUARTE NO-
GUEIRA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

I – Relatório

Com o presente projeto de lei, o ilustre Depu-
tado MARCOS MONTES intenta isentar as cargas 
de fertilizantes e demais insumos agropecuários do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante – AFRMM, instituído pelo Decreto-Lei nº 
2.404, de 23 de dezembro de 1987. De acordo com 
o autor, esse adicional de frete onera sobremaneira 
os custos de produção de todo o setor agrícola brasi-
leiro. Há a incidência de uma alíquota de 25% (vinte 
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e cinco por cento) na navegação de longo curso e 
de 10% (dez por cento) na navegação de cabota-
gem sobre todos os insumos importados utilizados 
pelo agronegócio nacional. O autor da proposição 
assevera que tais custos acabam sendo pagos pelo 
produtor rural, que tem enfrentado sérias dificulda-
des financeiras.

O projeto foi distribuído às Comissões de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, de Finanças e Tributação e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. A esta Comissão cabe a aná-
lise do mérito da matéria.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural determinou a abertura e di-
vulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de prazo 
para recebimento de emendas. Findo este, não foram 
apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa do nobre Deputado MARCOS MON-
TES ao intentar tornar isentas as cargas de fertilizan-
tes e demais insumos agropecuários do Adicional 
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM na navegação de longo curso, na navega-
ção de cabotagem e na navegação fluvial e lacustre 
merece nossos aplausos, pois caminha no sentido 
de redução de custos.

Na verdade, os altos custos de produção são uma 
das causas da atual crise de renda enfrentada pela agri-
cultura brasileira. Entre os fatores que inflam os custos 
agropecuários, encontra-se o Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, tipo de 
Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico 
que incide sobre os fretes relativos a produtos importa-
dos, aí incluídos os insumos destinados ao setor.

No que respeita a fertilizantes, o adicional de frete 
incide sobre importações anuais de cerca de 13 mi-
lhões de toneladas. Há estimativas de que até 2015 o 
Brasil importará anualmente 20 milhões de toneladas, 
aproximadamente. Concordo com o autor da matéria 
quando ressalta que, nos últimos anos, o setor foi se-
veramente penalizado pela transferência de centenas 
de milhões de reais para a Marinha Mercante e para 
a indústria de construção naval, sem receber nenhum 
benefício. Mais ainda, concordo com sua afirmação de 
que não existe justificativa válida para manter a inci-
dência desse adicional de frete sobre as importações 
de insumos destinados à produção agrícola.

Para este relator, merece apoio qualquer medida 
que busque a redução de custos para a produção agrí-

cola nacional. Feliz achado do Deputado Marcos Montes, 
pois sua proposta permite a redução de custos sem haver 
redução no padrão tecnológico; pelo contrário, contribui 
para a manutenção deste ou mesmo a sua melhoria.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 1.322, de 2007, com as duas emendas 
que apresento, em anexo, para promover ajustes de 
forma. 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Duarte Nogueira, PSDB–SP, Relator.

EMENDA Nº 1 
(Do Relator)

Dê-se à ementa do Projeto de Lei nº 1.322, de 
2007, a seguinte redação:

Tornam isentas do Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM – as cargas 
de fertilizantes e demais insumos agropecuários.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Duarte Nogueira.

EMENDA Nº 2 
(Do Relator)

O art. 1º do Projeto de Lei nº 1.322, de 2007, fica 
acrescido da expressão “e demais insumos agropecu-
ários.”, in fine.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Duarte Nogueira, PSDB–SP.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordi-
nária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 1.322/2007, com duas emendas,nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Duarte 
Nogueira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luis Carlos Heinze – Presidente em exercício, 

Assis do Couto, Waldir Neves e Dilceu Sperafico – Vice-
Presidentes, Adão Pretto, Afonso Hamm, Anselmo de 
Jesus, B. Sá, Beto Faro, Celso Maldaner, Dagoberto, 
Domingos Dutra, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Fer-
nando Coelho Filho, Flaviano Melo, Homero Pereira, 
Jerônimo Reis, João Oliveira, Jusmari Oliveira, Leandro 
Vilela, Leonardo Vilela,Luiz Carlos Setim, Marcos Mon-
tes, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Odílio Balbinotti, 
Osmar Júnior, Paulo Piau, Pompeo de Mattos, Ronaldo 
Caiado, Valdir Colatto, Wandenkolk Gonçalves, Zé Ge-
rardo, Zonta, Armando Abílio, Cezar Silvestri, Eduardo 
Sciarra, Ernandes Amorim e Giovanni Queiroz.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
– Deputado Luis Carlos Heinze, Presidente em exer-
cício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 82-A, DE 2007 

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

TVR nº 173/2006 
MSC nº 820/2006

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Cultural Celinauta 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no município de Pato 
Branco, Estado do Paraná; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
VALTENIR PEREIRA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, que aprova o ato 
constante do Decreto de 11 de setembro de 2006, 
que renova, por dez anos a concessão outorgada à 
Fundação Cultural Celinauta para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Pato Branco, Estado do 
Paraná.

De competência conclusiva das Comissões, 
o ato normativo, emanado do Poder Executivo, 
foi apreciado, primeiramente, no mérito, pela CO-
MISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMU-
NICAÇÃO E INFORMÁTICA, que aprovou parecer 
favorável, do Relator Deputado PAULO ROBERTO 
apresentando o Projeto de Decreto Legislativo em 
epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que 
esta COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE CIDADANIA se pronuncie acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa de projetos, 
emendas e substitutivos submetidos à Câmara e suas 
Comissões.

A proposição, cujo objeto é renovação de con-
cessão para serviço de radiodifusão sonora, aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e, nos termos do art. 
49, § 3º, da Lei Maior, da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, através de Decreto Legislativo, 
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 109 
do Regimento Interno.

Nada a objetar, também, à técnica legislativa e 
à redação empregadas, que observam perfeitamente 
as normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis, conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal”, alterada pela Lei 
Complementar no 107, de 26 de abril de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, o voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo no 82, de 2007.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007. 
– Deputado Valtenir Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
82/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Valtenir Pereira.

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 Aparecido, Efraim Filho, 
Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, 
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Ju-
tahy Junior, Magela, Marcelo Ortiz, Márcio França, Mau-
rício Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Trad, Odair 
Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barra-
das Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente 
Arruda, Vital do Rêgo Filho, Wilson Santiago, Wolney 
Queiroz, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Anto-
nio Bulhões, Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, José 
Pimentel, Maria do Rosário, Pastor Manoel Ferreira, 
Rubens Otoni, Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 214-A, DE 2007 

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

TVR nº 1.271/2006 
MSC nº 1.054/2006

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Migueló-
polis, Estado de São Paulo; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
JOSÉ GENOÍNO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 533, de 13 de setembro de 2006, 
que outorga permissão à Rádio e TV Schappo Ltda 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no munícipio de Miguelópolis, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das Comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o projeto de decreto 
legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

O projeto de decreto legislativo em apreço aten-
de aos requisitos constitucionais formais relativos à 
competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nos-
sa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado para discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto de decreto em exame 
não contraria princípios ou regras da Constituição em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 214, de 2007.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2007. 
– Deputado José Genoíno, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 214/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado José Genoíno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro Filho 
e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccare-
zza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Ciro Gomes, Col-
bert Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, Efraim 
Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Ibsen 
Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José 
Mentor, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Ortiz, Márcio 
França, Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands, 
Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira Mendes, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Maga-
lhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Renato Amary, 
Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, 
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vital do Rêgo Filho, 
Wilson Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, 
Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos Willian, 
Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria do Rosário, 
Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, Sandro Mabel 
e William Woo.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 271-A, DE 2007 

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

TVR nº 1.057/2006 
MSC nº 605/2006

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema de Comunicação Rio Serra Ver-
melha Ltda para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Conceição, Estado da Paraíba; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, 
de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, que aprova o ato a 
que se refere a Portaria no 416, de 14 de setem-
bro de 2005, que outorga permissão ao Sistema 
de Comunicação Rio Serra Vermelha Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Conceição, 
Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 271, de 2007.

Sala da Comissão, 10 de setembrode 2007. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
271/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Vital do Rêgo Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ri-

beiro Filho e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, 
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schir-
mer, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Jutahy Junior, 
Magela, Marcelo Ortiz, Márcio França, Maurício 
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Pau-
lo Maluf, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vital do Rêgo Filho, Wil-
son Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, 
Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos Willian, 
Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, Gon-
zaga Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria do 
Rosário, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, 
Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 273-A, DE 2007 

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

TVR nº 5/2007 
MSC nº 76/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à SPC – Sistema Paraense de Comunica-
ções Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Conceição do Araguaia, 
Estado do Pará; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. ZENALDO 
COUTINHO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 250, de 24 de abril de 2006, que outorga 
permissão à SPC – Sistema Paraense de Comunica-
ções Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Conceição 
do Araguaia, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que 
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania se pronuncie acerca da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa da proposição em 
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 273, de 2007.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
273/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro Fi-
lho 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 
Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, José Eduardo Car-
dozo, José Genoíno, José Mentor, Jutahy Junior, 
Magela, Marcelo Ortiz, Márcio França, Maurício 
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Pau-
lo Maluf, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vital do Rêgo Filho, Wil-
son Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, 
Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos Willian, 
Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, Gon-
zaga Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria do 
Rosário, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, 
Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 298-A, DE 2007 

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

TVR nº 48/2007 
MSC nº 188/2007

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FM Rádio Independente de 
Arcoverde Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Arcoverde, Estado 
de Pernambuco; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. WOLNEY 
QUEIROZ).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 2729, de 2 de dezembro de 2002, que 
renova, a partir de de 22 de maio de 2001, a permis-
são outorgada à FM Rádio Independente de Arcoverde 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 298, de 2007.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Wolney Queiroz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 298/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Wolney Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ri-

beiro Filho e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, 
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schir-
mer, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Jutahy Junior, 
Magela, Marcelo Ortiz, Márcio França, Maurício 
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Pau-
lo Maluf, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vital do Rêgo Filho, Wil-
son Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, 
Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos Willian, 
Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, Gon-
zaga Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria do 
Rosário, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, 
Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 300-A, DE 2007 

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

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Emissoras Santa Cruz S/A 
– Rádio e Televisão para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no 
município de Pará de Minas, Estado de Mi-
nas Gerais; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ODAIR CUNHA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato constante 
do Decreto de 9 de dezembro de 2002, que renova, 
por dez anos anos, a partir de 18 de maio de 1998, 
a concessão outorgada à Emissoras Santa Cruz S/
A – Rádio e Televisão, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Pará de Minas, Estado 
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 300, 
de 2007.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2008. 
– Deputado Odair Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 300/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Odair Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro Filho 
e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vacca-
rezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Ciro Gomes, 
Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, 
Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Ortiz, 
Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Maurício 
Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha 
Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vital do Rêgo Filho, Wilson Santiago, Wolney Quei-
roz, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Antonio 
Bulhões, Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, José 
Pimentel, Maria do Rosário, Pastor Manoel Ferreira, 
Rubens Otoni, Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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ERRATA

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, No DCD nº 073, de 
24.04.07, páginas 18353 e 18354, colunas 1 e 2; 

Onde se lê: 
.....................................................................................
........................................ ............................................

SEÇÃO I 

1 – ATA DA 80ª SESSÃO SOLENE, MATUTINA, 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, 
EM 23 DE ABRIL DE 2007.
.....................................................................................
................................... .................................................

2 – ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS, DA 1ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 23 
DE ABRIL DE 2007.
.....................................................................................
................................... .................................................

Leia-se: 
.....................................................................................
................................... .................................................

SEÇÃO I 

1 – ATA DA 80ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, 
EM 23 DE ABRIL DE 2007.
....................................................................................

2 – ATA DA 81ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 23 
DE ABRIL DE 2007.
.....................................................................................
........................... .........................................................

COMISSÕES

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÕES DE RELATORES

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado B. Sá

PROJETO DE LEI Nº 6.380/05 – do Sr. Edson 
Duarte – que “altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 
1994, estabelecendo que o Ministério da Saúde irá 
avaliar refrigerantes e bebidas alcóolicas como isentas 
de riscos à saúde, antes da sua liberação”.

Ao Deputado Leonardo Vilela
PROJETO DE LEI Nº 7.313/06 – do Sr. Antonio 

Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre especifi-
cações técnicas que deverão ser observadas por em-
presas que produzam até 10.000 cestas de alimentos 
e similares, por mês”.

Ao Deputado Nelson Meurer
PROJETO DE LEI Nº 6.497/06 – do Sr. Luiz Bit-

tencourt – que “concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados a máquinas, aparelhos, ins-
trumentos e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: 
PL 6983/2006)

Ao Deputado Waldir Neves
PROJETO DE LEI Nº 5.193/05 – do Sr. Ronaldo 

Caiado – que “altera as Leis nº 1.283, de 18 de de-
zembro de 1950, tornando obrigatória a renovação 
semestral do registro de inspeção sanitária de esta-
belecimentos industriais e nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, tornando obrigatória a apresentação de Certidão 
Negativa de Débito, para renovação do registro”.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcos Montes, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Jurandil Juarez
PROJETO DE LEI Nº 2.105/07 – do Poder Exe-

cutivo – que “institui o Regime de Tributação Unificada 
– RTU na importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai”.

Ao Deputado Miguel Corrêa Jr.
PROJETO DE LEI Nº 1.893/07 – do Sr. Paulo Tei-

xeira – que “dispõe sobre medidas de suspensão e dilui-
ção temporárias ou extinção da proteção de direitos de 
propriedade intelectual no Brasil em caso de descumpri-
mento de obrigações multilaterais por Estado estrangeiro 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio”.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2007. 
– Wellington Fagundes, Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:
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Ao Deputado Armando Monteiro
PROJETO DE LEI Nº 6.970-A/06 – do Sr. Maurí-

cio Quintella Lessa – que “dispõe sobre a isenção de 
pagamento de pedágio para os veículos automotores 
de propriedade particular dos Oficiais de Justiça em 
diligência”. (Apensado: PL 7385/2006)

Ao Deputado Arnaldo Madeira
PROJETO DE LEI Nº 1.013-A/07 – do Sr. Dago-

berto – que “disciplina a criação do Banco de Desen-
volvimento do Centro-Oeste”.

Ao Deputado Carlito Merss
PROJETO DE LEI Nº 5.773-B/05 – do Sr. An-

tonio Carlos Mendes Thame – que “altera as Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, 
para disciplinar o disposto no § 9º do art. 195 e no 
§ 12 do art. 201 da Constituição Federal, com a re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
05 de julho de 2005”. (Apensados: PL 5866/2005, 
PL 5933/2005, PL 6169/2005, PL 6295/2005 e PL 
6366/2005)

Ao Deputado Fábio Faria
PROJETO DE LEI Nº 811/03 – do Sr. Eduardo 

Valverde – que “acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.

Ao Deputado Félix Mendonça
PROJETO DE LEI Nº 318/99 – do Sr. Arnaldo 

Faria de Sá – que “dispõe sobre as aposentadorias e 
pensões decorrentes do art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”.

Ao Deputado Fernando Coruja
PROJETO DE LEI Nº 6.019-A/01 – do Senado 

Federal – LUCIO ALCANTARA – (PLS 86/1999) – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 791 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943”.

Ao Deputado Filipe Pereira
PROJETO DE LEI Nº 5.045-B/05 – do Senado 

Federal – Marcelo Crivella – (OF 424/2004) – que “al-
tera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que 
dispõe sobre a organização das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Ter-
ritórios e do Distrito Federal”.

Ao Deputado Luiz Carlos Hauly
PROJETO DE LEI Nº 6.074-B/05 – do Senado 

Federal – Paulo Paim – (PLS 154/2005) – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
da Campanha (UFCAMP)”.

Ao Deputado Manoel Junior
PROJETO DE LEI Nº 881-B/07 – do Senado 

Federal-Flexa Ribeiro – (PLS 213/2006) – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
do Oeste do Pará (Unioespa), com sede no Município 

de Santarém, por desmembramento da Universidade 
Federal do Pará (UFPA)”.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2007. 
– Deputado Virgílio Guimarães, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-
TONIO FEITOSA SOBRINHO, ponto n.º 119.245, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Comis-
são, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exerce na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DO-
MINGOS SÁVIO BARROS SILVA, ponto n.º 114.130, 
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Líder da Minoria.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELIA-
NE RODRIGUES BARBOSA, ponto n.º 119.282, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA TE-
REZA BUAIZ, ponto n.º 110.413, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete da Liderança do Partido da República.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIRANIL-
DE ALVES DE OLIVEIRA, ponto n.º 118.748, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Segundo-Secretário.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, CAROLINA MARÓCOLO CAR-
DOSO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
da Mobilização Nacional, o cargo em comissão de As-
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sistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, CLAUDIA REGINA GUIMARÃES 
VIEIRA para exercer, na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, da Coordenação de Comis-
sões Permanentes, do Departamento de Comissões, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Co-
missão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DYEGO BARROS FRANÇA BAR-
BOSA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
da Mobilização Nacional, o cargo em comissão de 
Secretário Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, EUNICE PINHEIRO ALVES para 
exercer, no Gabinete do Líder da Minoria, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, FERNANDA ARAUJO DE LACER-
DA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 
Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, JOÃO AUGUSTO DE LIMA 
BRANDÃO para exercer, no Gabinete da Liderança 
do Partido da República, o cargo em comissão de As-
sistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MÁRCIA CARDOSO MARQUES 
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete da Lideran-
ça do Partido da República, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARCO TULIO ALVES AMARAL 
CHAVES para exercer, no Gabinete do Líder da Mi-
noria, o cargo em comissão de Assessor Técnico Ad-
junto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARIA TEREZA BUAIZ para exer-
cer, no Gabinete da Liderança do Partido da República, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, MARIANE ALMEIDA DE AN-
DRADE para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do Socialismo e Liberdade, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, NAYANE CABRAL DOS SANTOS 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Mobi-
lização Nacional, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, PATRÍCIA MARTINS IZIDORO 
GENEROSO PEREIRA para exercer, no Gabinete do 
Segundo-Secretário, o cargo em comissão de Asses-
sor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, VONILDA JAIME ROCHA BOR-
GES para exercer, no Gabinete do Líder da Minoria, o 
cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 27 de setembro de 
2007. – Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PRB
Marcelo Serafim - PSB
Praciano - PT
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PSC
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Ronaldo Cunha Lima - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Mendonça Bezerra - DEM
José Múcio Monteiro - PTB
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

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

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PMDB
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil Alves - S.PART.
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo Cesar - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Claudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Matteo Chiarelli - DEM
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Marcos Montes (DEM)
1º Vice-Presidente: Assis do Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda

Afonso Hamm
Antonio José Medeiros

(Licenciado)
Anselmo de Jesus Armando Abílio
Assis do Couto Benedito de Lira
Beto Faro Camilo Cola
Celso Maldaner Carlos Bezerra
Dilceu Sperafico Darcísio Perondi vaga do PV

Domingos Dutra Ernandes Amorim
Edio Lopes Fernando Melo
Flaviano Melo Lázaro Botelho
Homero Pereira Marcelo Melo
Jusmari Oliveira Moises Avelino
Leandro Vilela vaga do PV Nilson Mourão
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Suely
Nelson Meurer Vadão Gomes
Odílio Balbinotti Vander Loubet
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS Veloso
Roberto Balestra (Licenciado) Vignatti

Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)

Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga
Zonta

PSDB/DEM/PPS

Abelardo Lupion
Alfredo Kaefer vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Claudio Diaz Antonio Carlos Mendes Thame
Davi Alcolumbre vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Carlos Melles

Duarte Nogueira Cezar Silvestri
Jerônimo Reis Eduardo Sciarra

João Oliveira
Félix Mendonça vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Leonardo Vilela Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim Jorginho Maluly
Marcos Montes Lael Varella
Ronaldo Caiado Lira Maia
Waldir Neves Moreira Mendes
Wandenkolk Gonçalves Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

B. Sá Enio Bacci
Dagoberto Giovanni Queiroz
Fernando Coelho Filho Mário Heringer
Osmar Júnior Reinaldo Nogueira
Pompeo de Mattos Sandra Rosado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valadares Filho

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36

Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins vaga do PSDB/DEM/PPS

Dalva Figueiredo Bel Mesquita
Elcione Barbalho Fátima Pelaes
Henrique Afonso Gladson Cameli
José Guimarães Joseph Bandeira
Luciano Castro vaga do PSDB/DEM/PPS Lúcio Vale
Natan Donadon Marinha Raupp
Rebecca Garcia Mauro Lopes
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Rocha
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

1 vaga Zequinha Marinho
PSDB/DEM/PPS

Jairo Ataide Abelardo Lupion
Lira Maia Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Moreira Mendes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Giovanni Queiroz
Maria Helena Mauro Nazif
Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Sergio Petecão vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Carlos Souza vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (DEM)
3º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Carlos Zarattini
Bilac Pinto Cida Diogo
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Eduardo Cunha
Elismar Prado Fernando Ferro
Eunício Oliveira Frank Aguiar
Guilherme Menezes Gerson Peres



Jader Barbalho Ibsen Pinheiro
Jorge Bittar João Carlos Bacelar
José Rocha Joaquim Beltrão
Maria do Carmo Lara José Eduardo Cardozo
Nazareno Fonteles Luiz Carlos Busato
Paulo Henrique Lustosa Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Roberto Rebecca Garcia
Ratinho Junior Ricardo Barros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Takayama
Walter Pinheiro Waldir Maranhão
Wladimir Costa Wilson Braga
Zequinha Marinho Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Alceni Guerra
Eduardo Sciarra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Davi Alcolumbre

Emanuel Fernandes José Mendonça Bezerra
Gustavo Fruet Júlio Cesar
Jorginho Maluly Lobbe Neto

José Aníbal
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Julio Semeghini Nilmar Ruiz
Leandro Sampaio Professora Raquel Teixeira
Manoel Salviano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rafael Guerra

Paulo Bornhausen Raul Jungmann
Roberto Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rodrigo de Castro

Rômulo Gouveia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Zenaldo Coutinho

Vic Pires Franco
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Enio Bacci Ana Arraes
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Rodrigo Rollemberg Barbosa Neto
Uldurico Pinto Djalma Berger
Valadares Filho Márcio França
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Medrado

PV

Dr. Nechar vaga do PSDB/DEM/PPS Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Edigar Mão Branca Fábio Ramalho
PHS

Miguel Martini vaga do PSDB/DEM/PPS

S.PART.
Juvenil Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
3º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza Antonio Bulhões
Carlos Bezerra Antônio Carlos Biffi
Cezar Schirmer vaga do PSDB/DEM/PPS Aracely de Paula
Colbert Martins Arnaldo Faria de Sá
Geraldo Pudim Carlos Abicalil
Gerson Peres Carlos Willian
Ibsen Pinheiro Décio Lima
João Paulo Cunha Dilceu Sperafico
José Eduardo Cardozo Domingos Dutra
José Genoíno Eduardo Cunha
José Mentor Fátima Bezerra
Leonardo Picciani Fernando Diniz
Magela George Hilton
Marcelo Guimarães Filho Hugo Leal
Marcelo Itagiba Iriny Lopes
Maria Lúcia Cardoso João Magalhães
Maurício Quintella Lessa Jofran Frejat
Maurício Rands José Pimentel
Mauro Benevides vaga do PSOL Laerte Bessa vaga do PV

Mendes Ribeiro Filho Luiz Couto
Michel Temer Maria do Rosário
Nelson Pellegrino Odílio Balbinotti
Nelson Trad Pastor Manoel Ferreira
Neucimar Fraga Ricardo Barros
Odair Cunha Rubens Otoni
Paes Landim Sandes Júnior
Paulo Maluf Sandro Mabel
Paulo Teixeira Tadeu Filippelli
Regis de Oliveira Veloso
Sérgio Barradas Carneiro Wladimir Costa

Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Vicente Arruda vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho vaga do PV

Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Albano Franco

Bonifácio de Andrada Alexandre Silveira
Bruno Araújo André de Paula
Edmar Moreira Ayrton Xerez
Edson Aparecido Fernando Coruja

Efraim Filho
Humberto Souto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Felipe Maia Jerônimo Reis
Indio da Costa João Almeida
Jutahy Junior João Campos
Mendonça Prado José Aníbal
Moreira Mendes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Matteo Chiarelli
Renato Amary Mussa Demes
Roberto Magalhães Paulo Bornhausen
Ronaldo Cunha Lima Pinto Itamaraty
Silvinho Peccioli Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Sebastião Madeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Solange Amaral



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Márcio França Gonzaga Patriota
Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Valtenir Pereira Rogério Marinho
Wolney Queiroz Severiano Alves
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Vieira da Cunha

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/

PTC/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Cezar Silvestri (PPS)
1º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PR)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Aníbal Gomes vaga do PV

Eduardo da Fonte Celso Russomanno
Fernando Melo Devanir Ribeiro
Giacobo vaga do PSDB/DEM/PPS Leandro Vilela
José Carlos Araújo Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara vaga do PSDB/DEM/PPS Maria do Carmo Lara
Luciana Costa vaga do PSDB/DEM/PPS Maurício Trindade
Luiz Bassuma Max Rosenmann
Luiz Bittencourt Miguel Corrêa Jr.
Nelson Goetten Paes Landim
Ricardo Izar Ratinho Junior
Tonha Magalhães Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Bruno Araújo
Cezar Silvestri Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Givaldo Carimbão
Barbosa Neto Silvio Costa

Chico Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Júlio Delgado vaga do PV

PV

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Wellington Fagundes (PR)
1º Vice-Presidente: Albano Franco (PSDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Aline Corrêa
Dr. Adilson Soares vaga do PHS Antonio Palocci
Edson Ezequiel vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Fernando Lopes Carlos Eduardo Cadoca
João Maia Celso Maldaner
Jurandil Juarez João Paulo Cunha

Lúcio Vale
Nelson Marquezelli vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Miguel Corrêa Jr. Praciano
Reginaldo Lopes Rocha Loures
Renato Molling Vicentinho Alves

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Emanuel Fernandes
Fernando de Fabinho Guilherme Campos
Osório Adriano Jairo Ataide
Rodrigo de Castro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Leandro Sampaio

Vanderlei Macris Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Waldir Neves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

Evandro Milhomen
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Miguel Martini

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
3º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico da Princesa
Chico Abreu vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Davi Alves Silva Júnior vaga do



PSB/PDT/PCdoB/PMN

Edson Santos Hermes Parcianello
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS José Guimarães
Jackson Barreto vaga do PSDB/DEM/PPS Luiz Bittencourt
João Leão Paulo Roberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

José Airton Cirilo Paulo Rubem Santiago
Lázaro Botelho Pedro Eugênio
Luiz Carlos Busato Pedro Henry
Marcelo Melo Rose de Freitas vaga do PSDB/DEM/PPS

Marinha Raupp Sérgio Moraes

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Solange Amaral Carlos Brandão
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

1 vaga Rogerio Lisboa
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Laurez Moreira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Roberto Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Iriny Lopes Adão Pretto
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Joseph Bandeira vaga do PSDB/DEM/PPS Filipe Pereira
Lincoln Portela vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Henrique Afonso
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Jusmari Oliveira vaga do PHS

Pastor Manoel Ferreira Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson Vicentinho
Suely vaga do PHS (Dep. do PV ocupa a vaga)
Veloso 1 vaga
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Claudio Cajado
Matteo Chiarelli Eduardo Barbosa
Pinto Itamaraty João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Janete Capiberibe

1 vaga Sueli Vidigal
PHS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas 1 vaga
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Dr. Talmir vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Amin
Angelo Vanhoni Angela Portela
Antonio Bulhões Beto Mansur
Antônio Carlos Biffi Elcione Barbalho
Carlos Abicalil Eliene Lima
Clodovil Hernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra Flávio Bezerra
Frank Aguiar Gilmar Machado
Gastão Vieira Jilmar Tatto

Iran Barbosa
Márcio Reinaldo Moreira vaga do

PSDB/DEM/PPS

João Matos Mauro Benevides
Joaquim Beltrão vaga do PSDB/DEM/PPS Mauro Lopes
Lelo Coimbra Neilton Mulim
Maria do Rosário Pedro Wilson
Osvaldo Reis Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Ricardo Izar
Professor Setimo Saraiva Felipe
Raul Henry vaga do PSDB/DEM/PPS Solange Almeida
Waldir Maranhão
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Andreia Zito
Lobbe Neto Bonifácio de Andrada
Nice Lobão João Oliveira
Nilmar Ruiz Jorginho Maluly
Paulo Renato Souza Lira Maia
Professor Ruy Pauletti Paulo Bornhausen
Professora Raquel Teixeira Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Cunha Lima

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN



Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda Eduardo Lopes
Átila Lira Luiza Erundina
Rogério Marinho Ribamar Alves
Severiano Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3º Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande (Licenciado) Andre Vargas
Aelton Freitas Bilac Pinto
Antonio Palocci Carlito Merss
Armando Monteiro Carlos Santana
Eduardo Cunha Carlos Willian
Filipe Pereira Cezar Schirmer
João Magalhães Colbert Martins
José Pimentel Leonardo Quintão
Luiz Fernando Faria Maurício Quintella Lessa vaga do PV

Marcelo Almeida Milton Monti
Max Rosenmann Nelson Bornier
Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Renato Molling
Rocha Loures Ricardo Berzoini
Vignatti Sérgio Barradas Carneiro
Virgílio Guimarães Tarcísio Zimmermann
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zonta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo

Arnaldo Madeira
Eduardo Gomes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Melles João Bittar
Félix Mendonça Jorge Khoury
Fernando Coruja Julio Semeghini
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Luiz Paulo Vellozo Lucas

José Carlos Aleluia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Renato Souza

Júlio Cesar Rodrigo de Castro
Luiz Carlos Hauly Rodrigo Maia
Luiz Carreira Silvinho Peccioli
Mussa Demes 1 vaga
Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Fábio Faria
Silvio Costa Mário Heringer
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Luciana Genro (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PRB
Carlos Souza vaga do PSOL

Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Celso Russomanno (PP)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aníbal Gomes
Cândido

Vaccarezza
Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
Celso Russomanno Flaviano Melo
Fernando Diniz vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Geraldo Pudim
Leonardo Quintão João Magalhães
Márcio Reinaldo Moreira José Mentor

Mário Negromonte
Luis Carlos

Heinze

Olavo Calheiros
Mauro

Benevides
Paulo Pimenta Nelson Meurer

Pedro Fernandes
Virgílio

Guimarães
Praciano Wladimir Costa
Rubens Otoni
Vadão Gomes
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alfredo Kaefer
Humberto Souto Claudio Cajado
Sebastião Madeira Duarte Nogueira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Indio da Costa

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) Manoel Salviano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Solange Amaral

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano vaga do PSDB/DEM/PPS B. Sá
Manato João Dado
Perpétua Almeida Julião Amin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
1º Vice-Presidente: Carlos Willian (PTC)
2º Vice-Presidente: Silvio Lopes (PSDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Alex Canziani
Eduardo Amorim Fernando Ferro
Eduardo da Fonte Jaime Martins
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro
Jackson Barreto 6 vagas
José Airton Cirilo



Jurandil Juarez
Maria Lúcia Cardoso
Pedro Wilson
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Sciarra
Guilherme Campos Fernando de Fabinho
João Oliveira 3 vagas
Otavio Leite
Silvio Lopes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Eduardo Lopes Paulo Pereira da Silva
Luiza Erundina Sandra Rosado

PV
Dr. Talmir 1 vaga
Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gervásio Silva (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Homero Pereira
Leonardo Monteiro Iran Barbosa
Mário de Oliveira Max Rosenmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Moacir Micheletto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Paulo Teixeira

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Roberto Balestra (Licenciado)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fábio Souto Antonio Carlos Mendes Thame

Gervásio Silva
Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Augusto Carvalho

Marina Maggessi Germano Bonow
Nilson Pinto Luiz Carreira
Onyx Lorenzoni Wandenkolk Gonçalves
Ricardo Tripoli vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Arnaldo Vianna
Janete Capiberibe Rodrigo Rollemberg
Reinaldo Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sergio Petecão vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sarney Filho
Dr. Nechar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Gabeira
S.PART.

Juvenil Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Valverde (PT)
2º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
3º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Andre Vargas Beto Faro
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Deley
Eduardo Valverde Edinho Bez
Ernandes Amorim João Maia
Fernando Ferro João Matos
João Pizzolatti Jorge Bittar
José Otávio Germano José Santana de Vasconcellos
Neudo Campos Luiz Bassuma
Rose de Freitas Luiz Fernando Faria
Simão Sessim Marinha Raupp
Vander Loubet Nelson Meurer
Vicentinho Alves Paulo Henrique Lustosa
Zé Geraldo Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

Walter Pinheiro
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Felipe Maia
Betinho Rosado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gervásio Silva

Carlos Alberto Leréia João Almeida
Eduardo Gomes José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas Leandro Sampaio
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodovalho
Rogerio Lisboa Urzeni Rocha
Silvio Lopes 1 vaga
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Brizola Neto
Edmilson Valentim Giovanni Queiroz
Julião Amin Jô Moraes

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
2º Vice-Presidente: José Mendonça Bezerra (DEM)
3º Vice-Presidente: Augusto Carvalho (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Arnon Bezerra
Átila Lins Carlos Wilson
Augusto Farias Colbert Martins
Carlito Merss Edio Lopes



Dr. Rosinha Edson Ezequiel
Flávio Bezerra Geraldo Resende
George Hilton Henrique Fontana
Íris de Araújo Leonardo Monteiro
Jair Bolsonaro Magela
João Carlos Bacelar Marcelo Castro
Laerte Bessa Maurício Rands
Nilson Mourão Paes Landim
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Takayama (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

André de Paula Arnaldo Jardim
Antonio Carlos
Mendes Thame

Arnaldo Madeira

Augusto Carvalho Humberto Souto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Claudio Cajado Jutahy Junior
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hauly
João Almeida Marina Maggessi vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Mendonça
Bezerra

Professor Ruy Pauletti

Raul Jungmann Roberto Magalhães
William Woo Vic Pires Franco

Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Laurez Moreira
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Marcelo Serafim
Vieira da Cunha Severiano Alves

PV
Fernando Gabeira José Fernando Aparecido de Oliveira

PSOL
Luciana Genro vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: João Campos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
2º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Afonso Hamm
Fernando Melo Alex Canziani
José Eduardo Cardozo Iriny Lopes
Laerte Bessa José Genoíno
Lincoln Portela Marcelo Almeida
Marcelo Itagiba Mauro Lopes
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho
Rita Camata Neilton Mulim vaga do PV

Sérgio Moraes Neucimar Fraga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Paulo Rubem Santiago

Pedro Chaves
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Edmar Moreira Carlos Sampaio
Guilherme Campos José Aníbal
João Campos Vic Pires Franco
Marina Maggessi William Woo
Pinto Itamaraty
Raul Jungmann vaga do PV

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio Ademir Camilo
Vieira da Cunha Valtenir Pereira

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Ribamar Alves (PSB)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Portela
Acélio Casagrande (Licenciado)

vaga do PSDB/DEM/PPS

Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Antonio Bulhões
Arnaldo Faria de Sá Clodovil Hernandes
Chico D'angelo Dr. Rosinha
Cida Diogo Eduardo da Fonte
Darcísio Perondi Gorete Pereira
Eduardo Amorim Guilherme Menezes
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Íris de Araújo
Henrique Fontana Janete Rocha Pietá
Jofran Frejat Lelo Coimbra
José Linhares Lucenira Pimentel vaga do PSOL

Marcelo Castro Luciana Costa
Maurício Trindade Nazareno Fonteles
Neilton Mulim vaga do PSOL Pastor Manoel Ferreira
Pepe Vargas Professor Setimo
Rita Camata Simão Sessim
Roberto Britto Vital do Rêgo Filho
Saraiva Felipe 2 vagas
Solange Almeida
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Affonso Camargo
Dr. Pinotti André de Paula
Eduardo Barbosa Efraim Filho
Germano Bonow Geraldo Thadeu
João Bittar Indio da Costa
Jorge Tadeu Mudalen Leandro Sampaio
Rafael Guerra Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Nice Lobão
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Thelma de Oliveira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Alice Portugal
Mário Heringer Manato
Ribamar Alves Marcondes Gadelha
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Sebastião Bala Rocha

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Wagner Soares Padilha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786



FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
1º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
2º Vice-Presidente: Wilson Braga (PMDB)
3º Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Átila Lins
Edinho Bez Augusto Farias

Eudes Xavier
Carlos Alberto

Canuto
Gorete Pereira Eduardo Valverde
Marco Maia Filipe Pereira
Mauro Mariani (Licenciado) Iran Barbosa
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Jovair Arantes
Nelson Marquezelli Laerte Bessa
Paulo Rocha Luciano Castro
Pedro Henry Nelson Pellegrino
Sabino Castelo Branco vaga do PSDB/DEM/PPS Pepe Vargas
Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS 2 vagas
Tadeu Filippelli
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Carlos Alberto

Leréia
José Carlos Vieira Cláudio Magrão
Rodrigo Maia Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Fábio Souto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Indio da Costa

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

João Oliveira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Maria Helena

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala
Rocha

Mauro Nazif
Vanessa

Grazziotin
Paulo Pereira da Silva

PV

Roberto Santiago
Edigar Mão

Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Lídice da Mata (PSB)
1º Vice-Presidente: Brizola Neto (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Fábio Faria (PMN)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Alex Canziani vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Carlos Eduardo Cadoca Antonio Cruz
Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Cida Diogo

Eugênio Rabelo Edinho Bez
Fátima Pelaes Edson Santos
Francisco Rossi Eudes Xavier
Gilmar Machado Joaquim Beltrão
Hermes Parcianello José Rocha
Jurandy Loureiro vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandil Juarez
Marcelo Teixeira vaga do PSDB/DEM/PPS Odair Cunha
Pedro Chaves vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Otavio Leite Andreia Zito
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Bruno Rodrigues

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Eduardo Sciarra

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Carlos Setim

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Valadares Filho

Brizola Neto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Djalma Berger vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Fábio Faria vaga do PSDB/DEM/PPS

Lídice da Mata
Sueli Vidigal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Santana de Vasconcellos (PR)
2º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Angelo Vanhoni
Aline Corrêa vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Camilo Cola Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS

Carlos Santana Edinho Bez
Carlos Zarattini João Leão
Chico da Princesa José Airton Cirilo
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jurandy Loureiro vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Décio Lima Marcelo Castro
Devanir Ribeiro Marco Maia
Dr. Paulo Cesar Marinha Raupp
Eliseu Padilha Mauro Mariani (Licenciado)
Gladson Cameli Milton Monti
Hugo Leal Nelson Goetten vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Osvaldo Reis
Jilmar Tatto Pedro Fernandes
José Santana de Vasconcellos
vaga do PSDB/DEM/PPS Rita Camata

Mauro Lopes Roberto Britto
Moises Avelino Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nelson Bornier Zezéu Ribeiro



Ricardo Barros 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo Arnaldo Jardim
Alexandre Silveira Cezar Silvestri
Carlos Brandão Claudio Cajado
Ilderlei Cordeiro Claudio Diaz
Lael Varella Edson Aparecido
Urzeni Rocha Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque (Dep. do PHS ocupa a vaga)

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
PHS

Felipe Bornier vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Joseph Bandeira (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Joseph Bandeira Reginaldo Lopes
Marcelo Guimarães Filho Roberto Britto
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas

Wolney Queiroz
PV

Roberto Santiago 1 vaga
PSOL

Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente: Carlito Merss (PT)
1º Vice-Presidente: Leo Alcântara (PR)
2º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
3º Vice-Presidente: George Hilton (PP)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlito Merss Jair Bolsonaro
Fernando Lopes João Magalhães

Flávio Bezerra
Leonardo
Monteiro

George Hilton Lucenira Pimentel
Leo Alcântara Maria do Rosário
Nilson Mourão Paes Landim
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Rita Camata
Takayama vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Humberto Souto
Claudio Diaz Ricardo Tripoli

Moreira Mendes
Wandenkolk

Gonçalves
Ronaldo Cunha Lima 2 vagas
Walter Ihoshi

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcondes Gadelha Eduardo Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6204
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Francisco Rossi
Arnaldo Faria de Sá Lincoln Portela



Fernando Melo 7 vagas
Iriny Lopes
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Nelson Pellegrino
Neucimar Fraga
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Ayrton Xerez
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Raul Jungmann
João Campos Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Sandro Mabel
Neilton Mulim Valdir Colatto
Regis de Oliveira 2 vagas
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado



PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558-A, DE

2006, DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DISPÕE
SOBRE A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO § 2º
DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
1º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandro Mabel (PR)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Arnon Bezerra
Colbert Martins Átila Lins
Eduardo Cunha Dalva Figueiredo
José Eduardo
Cardozo

Dr. Paulo Cesar

Nelson Meurer Fátima Pelaes
Nilson Mourão José Pimentel
Pedro Fernandes Luiz Fernando Faria
Pedro Novais Odair Cunha
Sandro Mabel Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Fábio Souto Antonio Carlos Magalhães Neto
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Moreira Mendes Fernando Coruja
Paulo Bornhausen Paulo Abi-ackel
Rodrigo de Castro Ronaldo Caiado

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julião Amin Silvio Costa
Rogério Marinho (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa

Edgar Moury
Carlos Alberto

Canuto
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Adilson Soares
Íris de Araújo Eudes Xavier
Marco Maia José Guimarães
Pedro Eugênio Nelson Pellegrino

Pedro Henry 3 vagas
Reinhold Stephanes (Licenciado)
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Francisco Rodrigues Efraim Filho
José Aníbal Fernando Chucre

Paulo Renato Souza
Fernando de

Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fernando de Fabinho
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ



NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR
OUTRO ÓRGÃO.

Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Russomanno
José Guimarães Edson Santos
Luiz Bittencourt Homero Pereira
Luiz Carlos Busato José Airton Cirilo
Marcelo Melo Joseph Bandeira
Maria do Carmo Lara Marcelo Almeida
Ricardo Izar Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
Marcelo Serafim Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias João Maia
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimarães Filho
Cezar Schirmer Paes Landim
Eduardo da Fonte Ricardo Barros
Eduardo Valverde Vadão Gomes
João Magalhães 4 vagas
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Jackson Barreto Devanir Ribeiro
José Airton Cirilo Edinho Bez
Mauro Lopes Gilmar Machado
Paulo Teixeira Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Jusmari Oliveira



Pedro Eugênio 2 vagas
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Claudio Diaz
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu
Eduardo Sciarra Nilmar Ruiz
José Carlos Vieira Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim
Leonardo Quintão Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
Paulo Rubem
Santiago

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Claudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos
Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELA CRISE DO SISTEMA DE TRÁFEGO
AÉREO BRASILEIRO, DESENCADEADA APÓS O ACIDENTE

AÉREO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,
ENVOLVENDO UM BOEING 737-800, DA GOL (VÔO 1907), E

UM JATO LEGACY, DA AMÉRICA EXCELAIRE, COM MAIS DE
UMA CENTENA DE VÍTIMAS.

Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Relator: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Cândido Vaccarezza
Beto Mansur Carlos Willian
Carlos Zarattini Edson Santos
Eduardo Cunha Eduardo Valverde
José Carlos Araújo Fátima Pelaes
Leonardo Quintão Filipe Pereira
Marcelo Castro Leo Alcântara
Marco Maia Luiz Fernando Faria
Nelson Meurer Nelson Pellegrino
Paes Landim Rocha Loures
Pepe Vargas Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Sandes Júnior

Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos
Mendes Thame

Arnaldo Jardim

Geraldo Thadeu Carlos Sampaio
Gustavo Fruet Davi Alcolumbre
Solange Amaral Efraim Filho
Vanderlei Macris Otavio Leite



Vic Pires Franco Rodrigo de Castro
Vitor Penido Silvinho Peccioli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Silvio Costa
Osmar Júnior (Dep. do PHS ocupa a vaga)

Wolney Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Fábio Ramalho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente

PHS
Miguel Martini vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, sala 151-B
Telefones: 3216-6213
FAX: 3216.6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo José Linhares
Domingos Dutra Lincoln Portela
Iriny Lopes Luiz Couto
José Otávio Germano Mauro Lopes
Jusmari Oliveira Paulo Rubem Santiago
Luciana Costa Pedro Eugênio
Luiz Carlos Busato 5 vagas
Marcelo Itagiba
Maria do Carmo Lara
Maria Lúcia Cardoso
Neucimar Fraga

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alexandre Silveira
Bruno Rodrigues João Campos
Carlos Sampaio José Carlos Vieira
Jorginho Maluly Roberto Rocha
Paulo Abi-ackel William Woo
Pinto Itamaraty 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Valtenir Pereira
Francisco Tenorio 2 vagas
Pompeo de Mattos

PV
Dr. Talmir Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 3216-6267/6252
FAX: 3216-6285

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Matteo Chiarelli
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Flávio Dino
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): -
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .
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