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concomitante dos indicadores sociais e macroeconômicos brasileiros. Solidez da economia
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em favor da libertação da Senadora Ingrid Betancourt pelas Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia – FARC. Repúdio à atuação do grupo
guerrilheiro. ....................................................
PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela ordem) – Discrepância entre os níveis de educação nos Municípios de Alto Alegre do Pindaré e
Caxias, no Estado do Maranhão. Pedido ao Governador Jackson Lago de elevação do valor do
salário mínimo dos professores para 415 reais...
Apresentação de proposições: COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 2007, DO SENHOR OTÁVIO
LEITE, QUE “ACRESCENTA A ALÍNEA (E) AO
INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL”, INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS PRODUZIDOS NO
BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS OU
LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS BRASILEIROS, BEM
COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM; BRUNO
ARAÚJO, VINICIUS CARVALHO, EDIO LOPES,
MOREIRA MENDES........................................
VI – Comunicações Parlamentares
PAES LANDIM (PTB – PI. Discurso retirado
pelo orador para revisão.) – Posse do Ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal,
na Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
Desempenho da Ministra Ellen Gracie à frente
do órgão..........................................................
PAES LANDIM (PTB – PI. Como Líder. Discurso retirado pelo orador para revisão.) – Elogio
ao Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da
República, Gilberto Carvalho, e à Ministra-Chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff, pelo posicionamento
adotado com relação à denúncia de uso irregular de
cartões corporativos pelo ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso e pela ex-Primeira Dama, Ruth
Cardoso..................................................................
MOREIRA MENDES (PPS – RO) – Apresentação do Projeto de Lei nº 3.134, de 2008,
sobre a criação do Programa Nacional de Recuperação e Preservação da Cobertura Vegetal.
Situação de habitantes da região amazônica.
Contrariedade à criação de frente parlamentar
em defesa da preservação e recomposição natural da Amazônia. ..........................................
EDUARDO VALVERDE (PT – RO) – Saudações aos Deputados Ernandes Amorim e Moreira
Mendes. Realização da 1ª Conferência Estadual da
Juventude, em Rondônia. Natureza política da tentativa, pelos partidos oposicionistas, de atribuição
à Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, da
responsabilidade pelo vazamento de informações
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sobre gastos do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso..................................................................
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DESTINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
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ORADOR PARA REVISÃO: Participação do Ministro da Educação, Fernando Haddad, na inauguração do Centro Federal de Educação Tecnológica
– CEFET do Município de Parnaíba, Estado do
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Piauí. Formalização da criação de novos cursos
na Universidade Federal do Piauí. Reiteração
ao Ministro de Estado do pedido de criação da
Universidade Federal de Parnaíba, com destaque para a imediata viabilidade da instalação de
cursos de Medicina e de Enfermagem. Desempenho do Ministro Fernando Haddad. Pedido de
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SEÇÃO I
Ata da 53ª Sessão, em 31 de março de 2008
Presidência dos Srs.: Virgílio Guimarães, Maria do Carmo Lara,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Fica
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Passa-se à leitura do expediente.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA, servindo
como 1º Secretário, procede à leitura do seguinte

II – LEITURA DA ATA

III – EXPEDIENTE

I – ABERTURA DA SESSÃO

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11897

11898 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11899

11900 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11901

11902 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11903

11904 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11905

11906 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11907

11908 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11909

11910 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11911

11912 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

11913

11914 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Abril de 2008

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 273, DE 2008
(Do Sr. Wellington Fagundes)
Declara as rodovias, ferrovias e hidrovias
localizadas em terras indígenas como áreas
de relevante interesse público da União.
Despacho: Às Comissões de Viação
e Transportes Direitos Humanos e Minorias
Trabalho, de Administração e Serviço Público
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Para os fins a que se refere o § 6º do art. 231
da Constituição Federal, são reconhecidas como de
relevante interesse público da União as rodovias, ferrovias e hidrovias, que estejam localizadas nas terras
indígenas.
§ 1° É livre a locomoção pelas vias mencionadas
no caput deste artigo, vedada a interrupção do tráfego
em qualquer horário.
§ 2° As faixas laterais de domínio das rodovias e
ferrovias são indispensáveis à segurança dos usuários
e necessárias para o trânsito e o estacionamento de
máquinas e equipamentos de obras de engenharia e
de manutenção, vedada a sua ocupação para outros
fins, salvo quando previstos em lei.
Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A vigente Constituição define os direitos das
comunidades indígenas e declara nulos e extintos os
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio
e a posse das terras indígenas ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes, ressalvado relevante interesse público da
União, segundo o que dispuser lei complementar.
Sob o ponto de vista estratégico, os rios navegáveis,
as rodovias e as ferrovias são meios de transporte indispensáveis para a circulação da população, assim como
para o transporte de mercadorias e bens de consumo.
Sabiamente, a Constituição Federal prevê, no art.
5°, inciso XV, a livre locomoção no território nacional,
“podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.”
Em sintonia com o dispositivo mencionado, o art.
231, § 6°, excetua de nulidade as ocupações incidentes em terras indígenas que sejam consideradas “de
relevante interesse público da União”.
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Este é o sentido do Projeto de Lei Complementar
que ora oferecemos à apreciação e análise desta Casa
Legislativa. Qual seja, reconhecer que os rios navegáveis, as rodovias e ferrovias, pela importância que representam para o País, sejam consideradas áreas de
relevante interesse público da União. De fato, as obras
de infra-estrutura não podem ser destinadas ao uso exclusivo das comunidades indígenas, pois são bens de
uso comum do povo. Além do mais, as mencionadas
vias constituem, igualmente, bens de relevante interesse
socioeconômico e de reconhecida utilidade pública.
Por fim, queremos enfatizar que o presente projeto de lei complementar não tem como finalidade criar
obstáculos ao processo de demarcação das terras
indígenas. Visa, tão somente, oferecer a necessária
segurança jurídica para os cidadãos brasileiros, sejam
eles índios ou não-índios, e, ao mesmo tempo, criar
as normas legais destinadas a regular a convivência
pacífica entre todos os brasileiros.
Assim, contamos com a colaboração de nossos
nobres Pares, no sentido do aperfeiçoamento e aprovação de tão importante matéria.
Sala das Sessões, 6 de março de 2008. – Deputado Wellington Fagundes.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 274, DE 2008
(Do Sr. Ricardo Barros)
Cria o Seguro Obrigatório para Direitos Trabalhistas.
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças e
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 20 do Decreto– Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea n:
“Art.20 ...................................................
n) garantia do pagamento de direitos
trabalhistas.”
Art. 2º O seguro obrigatório de que trata o art. 1º
garantirá o pagamento de indenizações relativas a direitos trabalhistas decorrentes de sentenças judiciais
transitadas em julgado.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei
complementar no prazo de noventa dias contados da
sua publicação.
Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
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Justificação
As empresas brasileiras, mesmo aquelas adequadamente estruturadas e com amparo jurídico especializado para administrarem as questões relacionadas
com o seu pessoal, são passíveis de ações trabalhistas
movidas por ex-empregados.
Muitas dessas ações, ainda que improcedentes quanto ao disposto na legislação trabalhista em
vigor, acabam ao final proporcionando resultados
financeiros para os autores em função de acordos
firmados entre as partes. Esses acordos, compreensivelmente incentivados por tribunais assoberbados, na verdade, e na maioria das vezes, são aceitos
pelos empregadores pela necessidade que têm de
se desvencilharem o mais rápido possível, mesmo
arcando com relativo prejuízo, dessas situações que
os afastam das atividades fins de suas empresas e
que são responsáveis pela geração de lucros e pela
sua sobrevivência.
Esta é a relevante questão que o presente
projeto de lei objetiva equacionar. O seguro obrigatório proposto, na forma que vier regulamentado
pelos órgãos competentes, arcaria com as indenizações relativas a direitos trabalhistas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado.
Dessa forma, ganhariam as empresas pela possibilidade que teriam de concentrar seus esforços
em suas atividades fins. Por sua vez, ficariam os
empregados também mais garantidos quanto aos
direitos trabalhistas que, eventualmente, tivessem
que questionar na esfera judicial. Perderiam apenas aqueles que, sem qualquer amparo legal, de
maneira oportunista e condenável, se aventuram
atualmente na promoção de ações judiciais com
a pretensão de se beneficiarem com a celebração
de acordos.
Contamos com o apoio de nossos pares para a
aprovação desse nosso projeto de lei.
Sala das Sessões, 13 de março 2008. – Deputado Ricardo Barros.
PROJETO DE LEI Nº 2.988, DE 2008
(Do Sr. Chico Lopes)
Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais e dá outras providências.
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Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4ª da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, passa a vigorar acrescido do seguinte §2º, transformando-se o parágrafo único do artigo mencionado em §1º:
“Art. 4º. É competente, para as causas
previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I – ..........................................................
II – .........................................................
III – ........................................................
§ 1º Em qualquer hipótese, poderá a
ação ser proposta no foro previsto no inciso I
deste artigo.
§ 2º Nas ações que versem sobre relação de consumo, o foro competente será o do
consumidor.
I – Ficará a critério do consumidor a escolha do foro, quando for este autor da ação
proposta”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Esta iniciativa legislativa tem por finalidade alterar
o art. 4º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, acrescendo o §2º e transformando o parágrafo
único em §1º, para que nas ações que versem sobre
relação de consumo, o foro competente para dirimir os
conflitos seja o do consumidor ou que a escolha, seja
a critério do mesmo.
Notadamente a edição da Lei nº 9.099, de 1995,
trouxe nítidas vantagens para o consumidor brasileiro.
A criação dos Juizados Especiais foi um avanço para
a facilitação do consumidor ao acesso à justiça, tendo
em vista sua competência que se destina à conciliação, processo e julgamento e execução nas causas
de sua competência (civis de menor complexidade)
(art. 1º), orientando-se “pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a con-
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ciliação ou a transação” (art. 2º), desde que o pleito
verse sobre direitos patrimoniais e não exceda a quarenta vezes o salário mínimo (art. 3º,I), excluídas as
causas de natureza falimentar, fiscal, de interesse da
Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes
de trabalho, a resíduos e ao estado e à capacidade
das pessoas (art.3, §2º).
Outros dispositivos importantes com relação
ao acesso ao Juizado Especial são que nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes
não deverão estar obrigatoriamente assistidas por
advogados, o que ocorrerá somente acima desse
valor (art. 9º) e que independerá em primeiro grau
de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou
despesas (art. 54).
Porém, apesar das vantagens trazidas pela Lei nº
9.099, de 1995, para a tutela do consumidor, acreditamos ser necessário aperfeiçoá-la, com a finalidade de
ampliação dessa proteção, defendendo a inclusão de
mais direitos, face ao reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. É tanto que no âmbito constitucional, a defesa do consumidor está inserida no capítulo
relativo aos Direitos e Garantias Fundamentais, mas
precisamente no inciso XXXII do art. 5º da Constituição
Federal de 1988, assegurando que o Estado promoverá a defesa do consumidor.
Nesse sentido, é que ora apresentamos esse Projeto, para apreciação dos nobres pares e solicitando a
aprovação do mesmo.
Sala de Sessões, 11 de março de 2008. – Deputado Chico Lopes, Deputado Federal/PCdoB – CE.
PROJETO DE LEI Nº 2.989, DE 2008
(Do Sr. Chico Lopes)
Institui no Brasil o Dia do Educador
Social.
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Educador
Social, a ser comemorado anualmente no dia 19 de
setembro, data natalícia do educador Paulo Freire.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O Educador Social é um “profissional” cada
vez mais presente nas práticas de educação não
formal no Brasil, com atuação destacada no atendimento das demandas e necessidades das crianças
e adolescente, população indígena, remanescentes
quilombolas, população rural, mulher, idoso, preso,
população de rua e portadores de necessidades educativas especiais.
Esses “profissionais” fundamentam sua prática
educativa, sobretudo, no legado da educação popular, especialmente, a desenvolvida a partir da década
de 70, tomando por base a influência do educador
Paulo Freire, o maior expoente brasileiro do grito do
oprimido.
Dessa forma, o Projeto de Lei objetiva reconhecer à importância do Educador Social no combate a
exclusão social em nosso País.
Sala das Sessões, 11 de março de 2008. – Deputado Chico Lopes, PCdoB – CE.
PROJETO DE LEI Nº 2.993, DE 2008
(Do Sr. Vander Loubet)
Altera o Código de Processo Civil – Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 680 do Código de
Processo Civil – Lei 5.869, de 1973.
Art. 2º A Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 680 A avaliação será feita pelo oficial
de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação
do valor estimado pelo executado (art. 668,
parágrafo único, inciso V).
§ 1º Caso
�������������������������������
sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez)
dias para entrega do laudo.
§ 2º Em se tratando de bem imóvel,
em caso de discordância de quaisquer das
partes acerca da avaliação promovida pelo
oficial de justiça, ou na ocorrência de quais-
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quer das hipóteses do art. 683, o juiz nomeará Corretor de Imóveis devidamente
inscrito no Conselho Regional da região
respectiva fixando-lhe prazo idêntico ao do
parágrafo anterior.”
Art. 3.º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Justificação
A legislação processual pátria confere ao Oficial
de Justiça a função de promover avaliações, tanto de
bens móveis quanto de bens imóveis – art. 143, V. Já
o art. 680 dispõe genericamente que, em caso de necessidade de conhecimentos especializados, o juiz
nomeará avaliador.
No entanto, o procedimento, da forma como se
apresenta, causa inúmeros problemas tanto para o
normal andamento do processo, já que enseja a propositura de vários recursos impugnando os valores das
avaliações, quanto para o devedor, que por inúmeras
vezes se depara com avaliações que desvalorizam
seu patrimônio.
O Oficial de Justiça, não obstante o importante
trabalho que realiza, não possui conhecimentos técnicos ou mercadológicos para promover avaliações
de bens imóveis. Utiliza, na maioria das vezes, do
valor venal do imóvel, obtido nas prefeituras municipais, como parâmetro para os seus laudos. No entanto, sabe-se que o valor venal do imóvel, na grande maioria das vezes, não corresponde ao valor de
mercado, e desta forma, a sua utilização para avaliação de bens imóveis causa, inquestionavelmente,
prejuízos ao devedor.
Isso posto, contamos com o apoio dos ilustres
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 11 de março de 2008. – Vander Loubet, Deputado Federal, PT – MS.
PROJETO DE LEI Nº 2.994, DE 2008
(Do Sr. Juvenil)
Dispõe sobre a transferência de crédito tributário consignado em decisão administrativa ou judicial.
Despacho: Às Comissões de Finanças e
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O contribuinte, pessoa física ou jurídica,
que tiver obtido, em decisão judicial ou administrativa,
direito a crédito tributário perante a União Federal,
não tendo aproveitado-o, por qualquer motivo, poderá
transferi-lo, a qualquer título, a terceiros, no mesmo
valor que lhe foi deferido, com os acréscimos legais
consignados na decisão transitada em julgado ou,
na ausência de definição nesse sentido, atualizado
de acordo com a tabela utilizada para pagamentos
de débitos federais em atraso.
§ 1º Quando a decisão concessiva do crédito de
que trata o caput não o tiver quantificado, o contribuinte efetuará a transferência no valor que tiver contabilizado, sujeitando à homologação administrativa pelo
prazo de 5 (cinco) anos.
§ 2º A transferência do crédito sujeitará o cedente
à apresentação de certidão negativa de débitos federais, inclusive previdenciários.
§ 3º As unidades federativas poderão adotar idêntico procedimento no tratamento das exações de sua
competência, bem como os municípios.
§ 4º As formalidades inerentes à transferência
de crédito tributário serão objeto de regulamentação
pela Secretaria da Receita Federal, que criará instrumentos necessários para o efetivo cumprimento
desta Lei.
§ 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Muitos contribuintes brasileiros, pessoas físicas
ou jurídicas, obtiveram, em decisões judiciais e/ou
administrativas, direito a crédito tributário em desfavor da UNIÃO FEDERAL. Tais créditos originam-se,
muitas vezes, de pagamentos realizados a maior ou
de decisões que tenham julgado alguma exação ilegal
ou, ainda, por qualquer outra motivação. Ocorre que
muitos desses contribuintes paralisaram suas atividades ou, diminuindo-as, não tiveram ou não têm como
reaver o crédito legitimamente adquirido, em sua própria grade contábil.
É dispensável dissertar sobre a tolerância do
enriquecimento ilícito, nem que seja em favor da
União, que não se encontra em exceção. É defeso ao
contribuinte deixar de pagar tributo. Todavia, é claro
como sol de estio o direito do contribuinte em ter, em
seu favor, o crédito que obteve legitimamente.
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A presente proposição pretende autorizar ao
contribuinte que, não tendo como promover a auto
compensação do crédito auferido nos moldes acima,
possa transferi-lo, total ou parcialmente, a terceiros
que tenham débitos fiscais, vencidos ou vincendos,
junto à União Federal.
Diante da relevância da matéria, peço o apoio
dos Ilustres Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 11 de março de 2008. – Deputado Federal Juvenil, Líder do PRTB.
PROJETO DE LEI Nº 2.999, DE 2008
(Da Sra. Cida Diogo)
Estabelece condições para o ressarcimento de que trata a Resolução Normativa
ANEEL nº 61, de 29 de abril de 2004, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Despacho: Apense-se ao PL nº
2.566/1996.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Para efeito do disposto nos incisos I e III
do art. 11 da resolução Normativa da ANEEL nº 61,
de 29 de abril de 2004, em relação ao reparo dos
equipamentos elétricos que eventualmente sofrerem
danos decorrentes de pertubação ocorrida no sistema
elétrico do serviço terá as seguintes alternativas:
I – exigir a inspeção no local onde o aparelho
estiver ou o transporte do mesmo até o agente credenciado pela concessionária; ou
II – providenciar laudo técnico e orçamento do
reparo do aparelho danificado em estabelecimento
especializado.
Parágrafo Único – Em qualquer caso, a comunicação à concessionária, permissionária ou autorizada deverá ser feita tão logo o consumidor constate a ocorrência
do dano, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Art. 2° A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderá firmar convênio com os Órgãos
de Defesa do Consumidor dos Estados objetivando
darem acesso aos registros de que trata o art. 12
da Resolução Normativa ANEEL nº 61, de 29 de
abril de 2004.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O presente Projeto tem por objetivo garantir o
direito de consumidores, no sentido de tornar eletiva
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a norma reguladora da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL.
O ressarcimento de danos causados em equipamentos de consumidores por pertubações no sistema
elétrico atualmente pouco tem ocorrido, vez que as concessionárias apenas credenciam oficinas de inspeção
e reparo em grandes cidades. Logo, o consumidor do
interior e aqueles que não têm acesso a transportes
próprios desistem de verem reconhecidos seus direitos
insertos na Resolução Normativa ANEEL nº 61, de 29
de abril de 2004.
Assim, apresento a presente proposição que,
certamente, será um diferencial fundamental para
fazer valer a norma reguladora que tanto minimiza os prejuízos causados aos consumidores de
energia elétrica.
Sala das Sessões, 13 de março de 2008. – Deputada Cida Diogo, Deputada Federal, PT – RJ.
PROJETO DE LEI Nº 3.008, DE 2008
(Da Sra. Angela Amin)
Altera o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a responsabilidade dos cartórios de comunicar
aos órgãos executivos de trânsito dos
Estados a transmissão de propriedade
de veículos.
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a redação do Art. 134 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código
de Trânsito Brasileiro”, com a finalidade de transferir, do
antigo proprietário para o cartório, a responsabilidade pela
comprovação da transmissão de propriedade do veículo,
junto ao órgão executivo de trânsito do Estado.
Art. 2º O Art. 134 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 134. No caso de transferência de
propriedade de veículo, o cartório no qual
haja sido averiguada a autenticidade das
assinaturas do comprador e do vendedor
apostas no documento de transferência de
propriedade é obrigado a comunicar o ato,
imediatamente e de ofício, ao órgão executivo de trânsito do Estado, na forma regulamentada pelo CONTRAN.
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§ 1º É vedado o reconhecimento da autenticidade das assinaturas quando o documento de transferência de propriedade não
estiver totalmente preenchido.
§ 2º A comunicação feita pelo cartório ao
órgão executivo de trânsito do Estado deverá
conter as informações necessárias à identificação do veículo e aquelas relativas ao comprador, constantes do documento de transferência de propriedade.
§ 3º Os notários que descumprirem o
disposto no caput deste artigo ficam sujeitos
às penalidades previstas no art. 32 da Lei nº
8.935, de 1994, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil ou criminal a que devam
responder.” (NR)
Art 3º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a data de sua publicação oficial.
Justificação
O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, no caso de transmissão de propriedade de
veículo, o antigo proprietário encaminhe ao órgão
executivo de trânsito, no prazo de até trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência,
devidamente preenchido. Se não o fizer, fica sujeito
a responder solidariamente pelas infrações que venham a ser cometidas até a data da comunicação
da transferência.
Embora seja patente o caráter compulsório
dessa notificação, observa-se que, na prática, há um
grande número de vendedores que simplesmente a
ignora, por desconhecerem a lei, por acomodação
ou por confiarem no desembaraço dos compradores para providenciar o novo certificado de registro
do veículo.
Em vista dessa situação, que acaba por provocar discussões a respeito da autoria de infrações de
trânsito, estamos sugerindo que os próprios cartórios,
onde se faz o reconhecimento de assinaturas presentes no documento de transferência, passem a ser os
responsáveis pela comunicação da transmissão de
propriedade aos DETRAN.
Tal medida, embora pareça fugir às competências
dos cartórios, pode tornar o sistema de averiguação
de propriedade veicular muito mais eficaz, contribuindo
para a diminuição das reclamações e recursos, administrativos e judiciais, que assoberbam outros órgãos
de Estado.
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Procuramos adotar, na redação do projeto de lei,
as precauções necessárias para que a comunicação
feita pelos cartórios aos órgãos executivos de trânsito
compreenda todas as informações capazes de sanar
dúvidas sobre o veículo, os negociantes e o ato de
transferência.
Tendo em conta as providências que se precisa
tomar para a implementação da nova regra e o fato de
não se desejar criar uma lacuna na lei de trânsito com
a substituição precipitada do atual art. 134, entendemos por bem propor um prazo de 180 dias para que
a lei entre em vigor.
Essas eram as razões que tínhamos a apresentar, esperançosos de que surjam contribuições para o
aperfeiçoamento da matéria.
Sala das Sessões, 13 de março de 2008. – Deputada Angela Amin.
PROJETO DE LEI Nº 3.026, DE 2008
(Do Sr. Marcelo Guimarães Filho)
Altera o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.906,
de 04 de julho de 1994 – Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Despacho: Apense-se À(ao) PL nº
1.189/2007.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 9ª da Lei nº 8.906, de 04
de julho de 1994 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º (omissis):
§ 1º O estágio profissional de advocacia, realizado a partir do 2ª semestre
do curso jurídico, pode ser mantido pelas
respectivas instituições de ensino superior,
pelos Conselhos da OAB, ou por setores,
órgãos jurídicos e escritórios de advocacia
credenciados pela OAB, sendo obrigatório o
estudo deste Estatuto e do Código de Ética
e Disciplina”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Consoante preconiza a Lei nº 8.906, de 1994,
os estágios profissionais dos alunos regularmente
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matriculados em cursos jurídicos somente podem ser
reconhecidos pelos respectivos Conselhos da OAB a
partir do 7º período.
É inegável, no meio acadêmico e forense, que o
estágio profissional contribui não apenas para experiência de vida, como, também, para a experiência jurídica, consolidando os ensinamentos teóricos recebidos
em salas de aula de forma a proporcionar segurança
e motivação aos estagiários.
De outra parte, a realidade tem demonstrado
que os estágios são remunerados com valores relativamente expressivos, considerando a média salarial
praticada por outros segmentos profissionais, tornandose, assim, importante, senão a única fonte de renda
dos estudantes.
Significa dizer, por conseguinte, que muitos estudantes dependem única e exclusivamente dessa renda
para custear seus estudos, máxime quando matriculados em instituições particulares cujas mensalidades já
bastam para consumir a quase totalidade dos recursos
auferidos no estágio.
Logo, não se afigura razoável que somente
possa ser admitido a estagiar no 7º período, quando o estudante já se encontra próximo à conclusão
do curso.
Daí, portanto, a necessidade de ser o estágio antecipado para o início do curso, condicionando, como
pré-requisito, apenas a conclusão do 1º semestre
onde, após tomar contato com as disciplinas básicas,
já estará, em tese, em condições de travar os primeiros contatos práticos com a profissão, contatos tais
que poderão se suceder ao longo dos nove semestres
subseqüentes.
Diante dos relevantes resultados que advirão da
presente proposição, principalmente diante da expectativa de aumento de oferta de estágios pelos órgãos
e entidades mantenedores ampliando o universo de
beneficiários, esperamos contar com o apoio dos nobres pares sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – Deputado Marcelo Guimarães Filho, PMDB – BA.
PROJETO DE LEI Nº 3.027, DE 2008
(Do Sr. Carlos Souza)
Altera o art. 322 do Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal, para autorizar a concessão
de fiança pela autoridade policial quando
atendidos os requisitos previstos no art.
44 do Código Penal.
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Despacho: Apense-se ao PL nº
1.341/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o artigo 322 do Decreto-lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para autorizar a concessão de fiança pela
autoridade policial quando atendidos os requisitos
previstos no artigo 44 do Código Penal.
Art. 2° O artigo 322 do Decreto-lei n° 3.689. de 3
de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 322. A autoridade policial somente
poderá conceder fiança:
I – nos casos de infração punida com
detenção ou prisão simples.
II – nos crimes em que a pena máxima
de reclusão não for superior a quatro anos e
a pena mínima não for superior a dois anos
e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa.
III – nos crimes culposos, qualquer que
seja a pena aplicada. (NR)”
Art 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei n° 9.714/98 modificou o artigo 44 do Código Penal para estabelecer que as penas privativas
de liberdade serão substituídas pelas restritivas de
direitos quando I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime
for culposo; II – o réu não for reincidente em crime
doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que
essa substituição seja suficiente.
Ná época, contudo, o legislador não harmonizou
as modificações com as regras do Código de Processo Penal que cuidam da concessão de liberdade provisória. Tal fato implica diversas distorções, pois, em
diversas situações, pessoas presas em flagrante que
serão submetidas ao final do processo a uma pena
restritiva de direito, ficam presas cautelarmente por

11922 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

alguns dias esperando a decisão do juíz acerca da
liberdade provisória.
Um indivíduo flagrado logo após subtrair um
litro de bebida de pequeno valor, por exemplo,
não poderá ter a fiança concedida pela autoridade polícial, ainda que nada indique a necessidade
de recolhimento. Como a pena cominada ao furto
simples é de reclusão, deverá a autoridade policial
prendê-lo até posterior decisão do juiz pela liberdade, mesmo sabendo que, logo após, o processo
criminal será suspenso e, provavelmente, não haverá condenação à prisão.
Deve-se, portanto, dar discricionariedade à autoridade policial para que não haja necessidade de
prisão cautelar nos crimes que não sujeitarem seus
autores à pena privativa de liberdade.
Por todo exposto, conto com o apoio dos demais
parlamentares para a aprovação do presente Projeto
de Lei.
Sala das Sessões, 18 de março de 2008. – Deputado Carlos Souza.
PROJETO DE LEI Nº 3.028, DE 2008
(Do Sr. Silvinho Peccioli)
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984, admitindo remissão da pena ao
condenado que doar sangue.
Despacho: Apense-se À(ao) PL nº
1.321/2003.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.210, de 1984,
acrescentando artigo que admite remissão da pena ao
condenado que doar sangue.
Art. 2º A Lei nº 7.210, de 1984 passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
“Art. 126A. O condenado que cumpre a
pena em regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pela doação de sangue, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1º A contagem do tempo para o fim
deste artigo será realizado à razão de um
dia de pena para cada doação de sangue.
§ 2º Não será permitida doação de sangue antes de decorridos trinta dias a contar da
última efetuada pelo condenado.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O projeto de lei que ora apresentamos à apreciação desta Câmara dos Deputados visa a tornar
possível a remissão de parte da pena cominada
aos condenados, quando estes se disponham a
doar sangue.
É notória a escassez de sangue nos hospitais.
A medida que propomos viria a minimizar os efeitos
desse problema.
Note-se que nos preocupamos em evitar o exagero, e em preservar a saúde do condenado: a doação de sangue só poderá ser efetivada de trinta em
trinta dias.
Parece-nos razoável que, a cada ato de doação,
o condenado possa remir um dia de sua pena.
Assim, contamos com o apoio de nossos pares,
no sentido da aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 18 de março de 2008. – Deputado Silvinho Peccioli.
PROJETO DE LEI Nº 3.039, DE 2008
(Do Sr. Sandes Júnior)
Permite ao contribuinte do Imposto
de Renda deduzir do imposto devido as
doações destinadas a pesquisas ligadas
ao desenvolvimento científico e tecnológico em instituições federais de ensino
superior.
Despacho: Apense-Se ao PL nº
1.805/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24
II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O contribuinte do imposto de renda, pessoa
física, poderá deduzir do imposto devido o equivalente
às doações efetuadas às instituições federais de ensino
superior e destinadas a pesquisas de desenvolvimento
científico e tecnológico.
Parágrafo único. A dedução referida no caput
deste artigo, somada às deduções mencionadas no §
1º do art. 12 da Lei da Lei nº 9.250, de 30 de dezembro de 1995, não poderá reduzir o imposto devido em
mais de 6% (seis por cento).
Art. 2º O contribuinte do imposto de renda, pessoa jurídica, poderá deduzir do imposto devido o equivalente às doações efetuadas na forma do caput do
art. 1º desta Lei.
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Parágrafo único . A dedução de que trata este
artigo, somada às deduções previstas no art. 1º da
Lei nº 8.685, de de 20 de julho de 1993, (incentivo
à atividade audiovisual), e nos artigos 18 e 26 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (incentivo a atividades culturais e artísticas), não poderá
reduzir o imposto devido pela pessoa jurídica em
mais de quatro por cento, observado o disposto no
art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
Art. 3º As exigências de controle fiscal deverão
ser estabelecidas em regulamento a ser baixado pelo
Poder Executivo, de acordo com as normas vigentes
da legislação tributária.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É urgente que o Estado brasileiro conceda
incentivos fiscais para a pesquisa ligada ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, realizada
nas universidades e instituições federais de ensino
superior. É o que fazem todos os países que não
querem perder o trem do avanço científico e tecnológico moderno.
Esta proposição objetiva permitir que as pessoas físicas e jurídicas, contribuintes do imposto
de renda, deduzam do imposto apurado valores
relativos às doações por elas realizadas às instituições federais de ensino superior, e voltadas às
pesquisas ligadas ao desenvolvimento científico e
tecnológico.
As deduções do imposto devido estão limitadas
aos percentuais já atualmente previstos na legislação
tributária. Assim, não ocorrerá acréscimo de renúncia
fiscal por parte da União e permanecerão obedecidos
os ditames de controle previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A inovação do Projeto está em colocar à disposição dos contribuintes do imposto de renda a possibilidade de nova modalidade de doação dedutível, sem
que se eleve o montante de renúncia de receitas por
parte da União, em relação ao que já hoje admite a
legislação tributária.
Tendo em vista a importância de se incentivar a
pesquisa científica e tecnológica nas universidades
brasileiras, espero contar com o apoio dos nobres
Pares do Congresso Nacional para a aprovação desta proposição.
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Sala das Sessões, 18 de março de 2008. –
Deputado Sandes Júnior.
PROJETO DE LEI Nº 3.054, DE 2008
(Do Sr. Davi Alves Silva Júnior)
Dispõe sobre o fornecimento de medicamentos de uso contínuo no domicílio
de idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção, através do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Despacho: Apense-se ao PL nº
1.836/2007.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O SUS fornecerá medicamentos de uso
contínuo no domicílio dos pacientes idosos, gestantes
e com dificuldade de locomoção.
Art. 2º O disposto no art. 1º condiciona-se à emissão de laudo médico emitido por profissional da rede
de serviços de saúde do SUS.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir
da data de sua publicação.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A questão dos problemas relacionados ao tratamento de pacientes com medicamentos de uso continuo
tem se apresentado com um dos grandes entraves de
todo o sistema de saúde no Brasil.
Embora o Ministério da Saúde e muitas secretarias de saúde de estados e municípios adotem políticas de fornecimento de várias modalidades desses
medicamentos, muitos tratamentos têm sido interrompidos, tanto pela eventual falta dos produtos, quanto
pela grande dificuldade de muitos desses pacientes
procurarem as unidades de saúde para receber os
remédios que utilizam.
Essa situação tem se tornado dramática, porque, sem a continuidade no tratamento, esses pacientes voltam a procurar os hospitais, aumentando ainda mais a demanda nessas unidades, que
não têm sido capazes de atender adequadamente
à população.
Essa proposição tem por objetivo oferecer uma
importante contribuição para reduzir os sérios pro-
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blemas nesta área, pois o Sistema Único de SaúdeSUS entregará, no domicilio, os medicamentos de
uso contínuo aos idosos, gestantes e pacientes com
dificuldade de locomoção.
Naturalmente, para se implementar essa decisão
legal faz-se necessária a devida comprovação das condições do paciente por laudo medico de profissional
vinculado ao SUS.
Serão beneficiadas milhares e milhares de pessoas, que, com esse acesso facilitado, não abandonarão o tratamento indispensável, com ótimos resultados para sua saúde e para o próprio sistema.
Trata-se de medida viável, com pratica comprovada
em vários municípios do Brasil e com excelente retorno.
Por ser iniciativa de alta relevância pública, entendemos que deva ser assegurada e estendida para
todos os cidadãos brasileiros
Diante do exposto, conclamamos os ilustres Deputados a apoiar esta proposição.
Sala das Sessões, 18 de março de 2008. – Deputado Davi Alves Silva Júnior.
PROJETO DE LEI nº 3.055, DE 2008
(Do Sr. Davi Alves Silva Júnior)
Dá nova redação ao art. 1º da Lei
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
“dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras providências.”
Despacho: Apense-se ao PL nº
1.395/2003.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre
Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a quatro mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem
renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por:” (NR).
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Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data da sua publicação.
Justificação
Devido a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
não permitir a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em automóvel com mais de dois mil
centímetros cúbicos do motor de cilindrada, apresento
esta proposição a fim de eliminar tal restrição aos portadores de deficiência física, com o propósito de terem
o direito da isenção de IPI na compra de automóvel
com potência superior a dois mil cilindradas.
Vale lembrar que a potência dos motores é um
fator importantíssimo para a segurança dos veículos.
Os motores mais potentes tornam mais seguras as
ultrapassagens em relação aos veículos lentos e proporcionam a manutenção da velocidade de cruzeiro em
subidas, melhorando, portanto, o controle do veículo.
Neste sentido, não se pode argumentar na manutenção da potência atual do motor, em razão de
acidentes de trânsito, pois existem regras para coibir
praticas abusivas de trânsito, tais como barreira eletrônica, radar eletrônico e diversos meios utilizados
pelo DETRAN.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a discussão e aprovação
deste projeto que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 18 de março de 2008 – Deputado Davi Alves Silva Júnior.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 39, DE 2008
(Da Sra. Luiza Erundina)
Propõe que a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática realize, com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, auditoria de natureza operacional
sobre os procedimentos adotados pelo Poder Executivo para fiscalizar o atendimento
pelas prestadoras dos limites de exposição
humana à radiação eletromagnética.
Despacho: À Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 100, § 1º, combinado com os artigos 24, inciso X; 60, incisos I e II, e
61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
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dos; artigos 70, caput; e 71, caput e inciso IV, da
Constituição Federal, proponho a V. Exa. que, ouvido o Plenário desta Comissão, adote as medidas
necessárias para realizar, com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ato de fiscalização e controle com o objetivo de efetuar auditoria de natureza
operacional na Agência Nacional de Telecomunicações com o intuito de avaliar procedimentos adotados pela agência, no sentido de garantir que estão
sendo atendidas as disposições do “Regulamento
sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos,
Magnéticos e Eletromagnéticos na faixa de Radiofreqüências de 9KHz a 300 GHZ”, aprovado pela
Resolução nº 303, de 2002.
Justificação
Perante a proliferação de notícias e de denúncias quanto à instalação de equipamentos das
prestadores do serviço móvel pessoal em locais
inadequados e fora dos limites estabelecidos pela
Anatel, optamos num primeiro momento, pelo encaminhamento de um Requerimento de Informações à agência.
A resposta encaminhada, contudo, não atendeu
às nossas expectativas, tanto pelas parcas informações
apresentadas, como pela impressão de que as atividades de fiscalização da agência estão muito aquém
das necessidades. Por exemplo, consideramos muito
pequeno (apenas 48) o número de estações fiscalizadas pela Anatel, durante o ano de 2006, no município
de São Paulo, uma vez que lá existem em operação,
de acordo com dados obtidos no sítio da agência,
2175 estações radiobase de prestadoras do serviço
móvel pessoal.
Também consideramos insuficiente a resposta
encaminhada sobre o Plano de Trabalho para 2007,
pois se restringiu a informar que serão fiscalizadas dez
por cento das estações instaladas naquele município.
Não há motivos para acreditar que o referido plano
seja cumprido, pois o orçamento da agência, em 2007,
não sofreu aumento que permita multiplicar por cinco
suas atividades de fiscalização. Ademais, não foram
informados mais detalhes sobre o plano, tais como os
critérios de escolha das estações que poderiam estar
relacionados com a sua proximidade de áreas consideradas críticas (hospitais, escolas, creches, etc.) ou
sua instalação em locais onde se concentram grande
numero de estações.
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Sendo assim, concluímos pela necessidade de
se proceder a uma auditoria operacional no setor da
Anatel responsável pela fiscalização do atendimento das condições estabelecidas pelo “Regulamento
sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos,
Magnéticos e Eletromagnéticos na faixa de Radiofreqüências de 9KHz a 300 GHZ” (Anexo da Resolução nº 303, de 2002).
Merece, a nosso ver, também ser incluída na
Proposta de Fiscalização e Controle que ora propomos uma avaliação do cumprimento pelas prestadoras do disposto nos art. 61, 62 e 63 do supracitado regulamento. Isso porque referidos dispositivos estabeleceram o prazo de dois anos a partir
da publicação do regulamento para que os responsáveis pela operação das estações de radiocomunicação efetuassem a avaliação das mesmas para
verificar se atendiam ao disposto no regulamento
e providenciassem a elaboração de Relatório de
Conformidade (art. 61).
No caso de atendimento do regulamento, os
responsáveis deveriam encaminhar à Anatel declaração baseada no Relatório de Conformidade
elaborado por profissional habilitado de que suas
estações obedecem aos limites de exposição (art.
62). Já na hipótese de as estações não atenderem
as condições do regulamento, os responsáveis deveriam tomar providências para garantir a proteção
da população e submeter à Anatel, proposta de
trabalho e cronograma de adoção das necessárias
ações corretivas. Passados mais de cinco anos da
edição do referido regulamento, cabe fiscalizar se
todas as estações foram submetidas ao exame de
conformidade e se foram encaminhados os relatórios
supracitados. Ainda mais importante, seria avaliar
as medidas que foram tomadas pela Anatel em caso
de descumprimento do referido regulamento.
Pelas razões apontadas e considerando que
cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do
TCU, efetuar o controle externo sobre os atos do
Poder Executivo, esperamos contar com o apoio
de nossos pares nesta Comissão para a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle que
ora apresentamos.
Sala da Comissão, 13 de março de 2008. – Deputada Luiza Erundina.
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O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Sessão solene em homenagem ao Clube Atlético Mineiro pelo transcurso do centenário de sua fundação. A
presente sessão foi requerida pelos nobres Deputados Maria do Carmo Lara e Virgílio Guimarães, com o
apoio de diversos outros Parlamentares, conselheiros
do Clube Atlético Mineiro, os Deputados Mauro Lopes,
Paulo Abi-Ackel, Jô Moraes e Mário Heringer.
Convido para compor a Mesa o ex-Deputado Federal Luiz Otávio Ziza Motta Valadares, Presidente do Clube
Atlético Mineiro (palmas), e o Sr. João Baptista Ardizoni dos
Reis, Presidente do Conselho Deliberativo. (Palmas.)
Convido todos a ouvir, de pé, o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Assistiremos agora a um vídeo institucional do Atlético
Mineiro.
(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – O
Presidente Arlindo Chinaglia não conseguiu chegar
até o momento, pode ser que chegue. S.Exa. me pediu
que fizesse a leitura do seu discurso.
Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados,
passo a ler, então, o pronunciamento que me foi encaminhado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, nos seguintes termos:
“Senhoras e senhores, cumprimento a
nobre Deputada Maria do Carmo Lara e o nobre Deputado Virgílio Guimarães pela iniciativa
desta sessão solene.
O centenário do Clube Atlético Mineiro
orgulha Minas Gerais e é também motivo de
regozijo para milhões de brasileiros que, mesmo torcendo por outros times, reconhecem e
admiram as grandes forças do esporte.
Essa história longa e vitoriosa revela, aliás, o quanto pode a paixão pelo futebol, que,
como disse há poucos dias o craque francês
Zinedine Zidane, foi inventado pelos ingleses,
mas reinventado no Brasil.
Surgido do sonho de um pequeno
grupo de estudantes, sem muitos recursos,
numa época em que ainda eram usadas bolas
de meia, o Atlético cresceu a ponto de aparecer, em levantamento realizado pela revista
Placar, como o clube brasileiro que mais conquistou títulos no século XX. Um dos motivos
para isso deve estar, sem dúvida, no fato de ter
se tornado um clube profundamente popular,
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movido pelo entusiasmo de seu torcedor, que
o acompanha em todos os momentos.
Não por acaso, o Atlético foi campeão de
público em 10 das 37 edições do Campeonato
Brasileiro. No ano de 2006, quando enfrentava
a disputa da Série B, estabeleceu o recorde de
público de todas as divisões do futebol nacional,
com média de quase 32 mil pagantes por jogo.
E na semana passada, quando se aproximava a
terça-feira, dia do centenário, Belo Horizonte e
todo o Estado de Minas Gerais foram tomados
por enormes demonstrações de alegria.
Essa paixão tão especial tem sido recompensada por importantes conquistas.
Em 1937, na primeira competição interestadual profissional realizada no País, o Atlético
sagrou-se Campeão dos Campeões do Brasil.
Foi também naqueles já distantes anos 30 que
surgiu um elemento novo na identificação cada
vez maior entre o clube e a torcida – o mascote. Desenhado pelo chargista Mangabeira
para caracterizar o Atlético como um time de
muita garra, um brigador que nunca se entrega, o Galo virou símbolo e apelido do clube e
motivação crescente para o torcedor.
No final dos anos 60, quando a equipe
começou a encantar o País com um futebol de
alta qualidade, o grito ‘Galo!’, ‘Galo!’ foi ouvido
em todos os estádios, até explodir na alegria
da conquista da primeira edição do atual Campeonato Brasileiro, em 1971. Outros títulos importantes firmaram a marca de clube vencedor,
como o da primeira Copa Conmebol, em 1992,
o do Brasileiro da Série B, em 2006, e nada
menos de 39 campeonatos mineiros.
O apoio do torcedor tem possibilitado, também, um importante trabalho de modernização.
Aquele modesto Athlético Mineiro Football Club,
fundado por 22 estudantes em 25 de março de
1908, e transformado em Clube Atlético Mineiro
4 anos depois, hoje é, no cenário mundial, uma
das agremiações com melhor estrutura para o
futebol profissional e de base.
A Cidade do Galo, que começou a ser concebida em 1983, atualmente ocupa um terreno
de 100 mil metros quadrados. Possui um hotel
para as categorias de base, onde moram cerca
de 80 jovens atletas, e outro para a concentração
da equipe profissional, além de 4 campos de tamanho oficial e todo o suporte necessário, como
departamentos médico, de fisiologia e de fisioterapia, consultório dentário, sala de musculação e
piscina. Mais 4 campos estão em construção, e
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ainda um pequeno estádio, que permitirá a realização de partidas das categorias de base.
O clube também desenvolve projetos de
cidadania junto às escolas mineiras e promove intercâmbios com delegações estrangeiras.
Assim, o Atlético chega ao centenário com
muito vigor, de um lado porque se organiza,
de outro porque aumenta a cada dia os vínculos com sua torcida. A paixão irresistível pelo
clube, aliada a uma estrutura firme, prenuncia
ainda muito mais sucesso para os próximos
100 anos.
É o que desejo, neste momento, a todos
os atleticanos, aos jogadores e aos dirigentes,
cumprimentando-os na pessoa do Presidente
do Clube, Ziza Valadares.
Parabéns pelos 100 anos do glorioso
Galo Mineiro!
Muito obrigado”. (Palmas. Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Concedo a palavra à Deputada Maria do Carmo Lara, uma
das autoras do requerimento desta sessão solene.
(Pausa.)
O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Secretário-Geral da Mesa, Mozart, com muito entusiasmo
– ele é nosso companheiro atleticano –, apresentou
requerimento ao Presidente desta Casa, em que pede
a sua participação oficialmente nesta solenidade.
Solicito a V.Exa. que, antes do pronunciamento
da Deputada Maria do Carmo Lara, proceda à leitura
do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Deputado Mauro Lopes, faremos isso logo após o pronunciamento da nobre Deputada Maria do Carmo Lara.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Com
a palavra a nobre Deputada Maria do Carmo Lara.
(Palmas.)
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT – MG.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente desta sessão, Deputado Virgílio Guimarães, co‑autor do requerimento de realização desta homenagem; Presidente do
glorioso Clube Atlético Mineiro, Luiz Otávio Ziza Motta
Valadares; Presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Sr. João Baptista Ardizoni dos Reis, atleticanos e
atleticanas de Brasília, do País e de fora dele, é com
muita alegria que hoje, na Câmara Federal, em meio
a todas as festas que o Clube Atlético Mineiro está
promovendo em comemoração aos seus 100 anos,
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prestamos homenagem ao Atlético Mineiro, que é não
só de Minas, mas também do Brasil.
Venho hoje a esta tribuna homenagear um clube
que há 1 século vem enchendo de emoção os corações
de milhares de mineiros e mineiras do Brasil. Venho
hoje aqui homenagear o meu time de coração.
Quero falar algumas palavras sobre o centenário
do Clube Atlético Mineiro relembrando minha infância.
Minha ligação com o Atlético é uma herança de sangue. Eu me acostumei a acompanhar a vida do Galo
acompanhando o humor do meu pai. Quando ele era
todo sorrisos, sabia que o time tinha alguma coisa a
ver com isso. Por outro lado, quando sentia que não
era um bom momento de pedir alguma coisa, sabia
que o Atlético tinha perdido. O meu pai era uma pessoa
que vibrava com o Atlético. Acompanho a história do
time desde os meus 2 anos de idade. Portanto, temos
acompanhado essa história tão bonita durante pouco
menos da metade dos 100 anos.
Aos poucos fui me acostumando com aquela
“presença” na minha casa. Quem foi contratado, quem
foi embora, se joga mal ou bem, e por aí afora. Cresci
aprendendo que o amor ao time do coração de meu
pai era um caso especial. Gostava de ficar ouvindo
contar casos de jogos do velho Estádio Antônio Carlos, dos clássicos contra o América e, depois, contra
o Cruzeiro, dos títulos conquistados, dos nomes de
ídolos como Guará, Kafunga, Murilo, Ramos, Nívio,
Mário de Castro, Lucas Miranda, Zé do Monte e depois Wilham, Procópio, passando para os mais novos
como Reinaldo, Cerezo, o Alves de minha querida cidade Esmeraldas e tantos outros.
Como explicar que uma instituição possa completar 1 século de existência com um público fidelizado,
apaixonado e que continua a crescer dia após dia.
Nesses 100 anos muitos foram os tropeços, como
os de qualquer instituição. Ainda muitas dificuldades
aparecerão. Mas a mística fundada por alguns garotos
no início do século, quando Belo Horizonte era uma
Capital recém-inaugurada, ainda engatinhando, com
seus 11 anos de existência, marcou, marca e continuará a marcar indelevelmente a alma do mineiro, nas
Minas Gerais e nos 4 cantos do mundo.
Conta-se a história de que alguém, andando por
Nova York, lembrando de sua terra querida em Minas,
soltou um grito de Galo bem alto, e, para sua surpresa, alguém do outro lado da avenida respondeu com
o mesmo grito.
Hoje, meu pai já não está mais entre nós, mas o
Atlético que aprendi a amar desde pequena é minha
ligação com ele. Ver o Galo entusiasmar multidões, de
todas as idades, condições sociais, é como ver meu
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pai, sentir sua presença, pois é impossível separar
um do outro.
Neste momento, quero agradecer mais uma vez
ao co-autor do mencionado requerimento, Deputado
Virgílio Guimarães, e prestar homenagem ao nosso
time, o meu time do coração, o time do coração de
Virgílio Guimarães, que é conselheiro; do Deputado
Mauro Lopes, que vai falar logo depois e também é
conselheiro; do Deputado Mário Heringer e de vários
Deputados mineiros que se somam nesta alegria.
Antes de concluir, agradeço à Candangalo, torcida
organizada do Clube Atlético Mineiro aqui em Brasília,
que veio trazer essa alegria à nossa homenagem.
Agradeço também a todos os dirigentes do clube,
que nos ajudaram a realizar esta homenagem.
Agradeço em especial à minha assessora, Natália,
atleticana, que também trabalhou muito para organizar
esta homenagem.
Meus agradecimentos, enfim, a todos os atleticanos e a todas as atleticanas, e a Ziza, dirigente.
Desejo aos atuais jogadores que os 100 anos
sejam de energia, de força, a fim de que possamos
comemorar cada vez mais vitórias desse time.
Presto homenagem ao Juninho, ao Coelho, ao
Marcos, ao Leandro Almeida, ao Thiago Feltri, ao Rafael Miranda, ao Danilinho, ao Márcio Araújo, ao Eduardo, ao Marques, ao Marinho, ao Geninho e, em nome
deles, a todas as pessoas que jogaram ou jogam no
nosso Clube Atlético Mineiro.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
transcrição nos Anais da Casa da revista que o Estado
de Minas publicou, em que se conta com detalhes a
história do Clube Atlético Mineiro. Assim podemos ver
que um time traz emoção, alegria, mas também presta
serviços à nossa Minas Gerais. Há o aspecto profissional, mas também há as escolinhas, todo o trabalho
feito em cada canto de Minas Gerais.
Parabéns, Clube Atlético Mineiro! Parabéns, Deputados e Deputadas que estão homenageando esse
grande time.
Muito obrigada. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Muito
obrigado, Deputada Maria do Carmo Lara.
(O Caderno Comemorativo do Centenário do Clube Atlético Mineiro, a que se refere a Deputada Maria
do Carmo Lara, encontra-se na Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da
Câmara dos Deputados, conforme Memorando nº 20,
emitido pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação – art. 98, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.)
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Anuncio a presença do Prefeito Ademar José, do Município
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de Vespasiano, um dos municípios sede do Clube Atlético Mineiro. Eu o convido a integrar a Mesa, Prefeito
Ademar José da Silva. (Palmas.)
Anuncio também, com muito orgulho para todos
nós, a presença de Normandes, campeão brasileiro
de 1971. (Palmas.)
Anuncio ainda a presença do Sr. Salvador; de Teresa
Vergueiro, coordenadora de comunicação; Emerson Teixeira, representante da Candangalo, vice-cônsul em Brasília;
Antônio Neves, gerente da diretoria sociocultural do Atlético
Mineiro; Jader, cônsul do clube em Brasília (Palmas).
O Deputado Fábio Ramalho também está presente.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Quem
acompanha os trabalhos do Plenário conhece uma
pessoa que está sempre presente aqui e que é mineira de Corinto e atleticana de fé. Falo do nosso querido
Mozart, que está trabalhando hoje, como sempre, e
tomou a liberdade de fazer um pedido que, de tão feliz
a sua iniciativa, passo a ler:
“Prezado chefe,
Como o senhor sabe, hoje é o Dia do
Atleticano, 100 anos do Glorioso, centenário
do Galo. É um dia especial. Quero dizer que,
depois da minha família, vem o Galo, não tem
jeito. O senhor me conhece, eu não vou conseguir trabalhar.
Para compensar, trabalho dobrado depois. Mas, por favor, meu querido chefe, me
libere para a festa. A cidade está toda de preto
e branco. É a data mais importante dos próximos 100 anos.
Atenciosamente, – Mozart Vianna, Atleticano.
P.S.: Vamos lá, chefia, libera aí!”
Mozart, está liberado para ficar lá. Estou de acordo. E isso vale também para o Raimundo Gil – fique
de pé, Gil –, que é atleticano da mesma forma. Está
liberado do trabalho, Gil. (Palmas.) Vá fazer a comemoração junto com todos os atleticanos ali.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Guimarães) – Convido a Deputada Maria do Carmo Lara para assumir a
presidência da sessão.
Como sou co-autor do requerimento, eu deveria
falar na seqüência. Mas, para não interromper os trabalhos, a palavra será dada ao Deputado Mário Heringer.
Em seguida, falarei na condição de autor. (Palmas.)
O Sr. Virgílio Guimarães, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Maria do
Carmo Lara, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno.
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A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara)
– Com a palavra o Deputado Mário Heringer, pelo
PDT.
O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT – MG.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, amigo Deputado Virgílio Guimarães, Ziza, João Baptista, torcida de homens e mulheres encantados com o nosso
Clube Atlético Mineiro, de antemão prometo que, em
2108, no bicentenário, estaremos todos aqui, olhando
lá de cima, com certeza. (Palmas.) Vamos completar
200 anos.
Seria redundante, repetitivo, em uma homenagem como esta, falar o que todo mundo já sabe, o
que é o Galo para cada um de nós e o que o Galo
conquistou. Preciso falar para os senhores o que o
Galo é para mim.
Nasci em Manhumirim, cidade na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, muito próxima do
Rio de Janeiro. Quando nasci, lá, a informação que
recebíamos, a influência regional – todos os que moram na divisa de Minas sabem disso, e principalmente
naquela época – vinha do Rio de Janeiro. Quem mora
no sul de Minas sofre influência de São Paulo. Assim,
aprendi a ser torcedor de um time do Rio de Janeiro,
e o sou até hoje. Não vou citar o nome porque hoje
não cabe o nome de outro time que não o do glorioso
Clube Atlético Mineiro.
Em 1971, meus pais me mandaram para Belo
Horizonte, para estudar. Eu, que sempre gostei de futebol, apaixonado por futebol, fui ao primeiro jogo no
Mineirão. Não me lembro com quem fui, até procurei
pesquisar. Chegando ao Mineirão, fui contaminado, porque entrei num jogo do Atlético e escutei 6 toques de
surdo, que fizeram assim: tum, tum, tum, ti, tum, tum.
E de repente a massa cantou: “Gaaaaaalo”. Estava
na subida do túnel e me arrepiei. Achei que ali estava
sendo recebido. E fui, pois o Tião estava batendo um
córner – eu havia chegado atrasado ao jogo –, e o
Dario complementou de cabeça e fez o primeiro gol.
Contaminei-me, apaixonei-me pelo Clube Atlético Mineiro. Desde então venho sendo alimentado, de tempos
em tempos, nesse meu vício, por um jogo por semana,
que nos faz falta nas férias.
Agora, aqui na Câmara, tenho o amigo Gil, que
está escondido por aqui. Não tem um dia que ele não
me pergunte quando eu chego a esta Casa: “E o Galo?
Como está o Galo?”
É essa maneira de ver o Atlético, de sentir essa
paixão que queremos transmitir a vocês, para falar do
que sentimos.
Há pouco, cantamos o Hino Nacional. Há uma
parte no Hino em relação à qual algumas pessoas
estão querendo fazer uma proposta de modificação.
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Gostaria de subscrevê‑la. Ficaria assim: “A imagem
do Atlético resplandece”. Não cabe falar o nome do
adversário nem na hora de cantar o Hino.
É isso que queríamos, é isso que queremos. Somos assim, apaixonados. Roberto Drummond deixou
isso muito bem marcado nas crônicas que escrevia,
ajudando muito para que essa paixão continuasse
existindo.
Estamos aqui no primeiro centenário e, como
no início prometi, no segundo estaremos, pois o que
nos move é o amor, é a empolgação, é o gosto pelo
Galo de Minas.
Galo!
(Manifestação no Plenário.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Obrigado, Deputado Mário Heringer.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães, autor
do requerimento. (Palmas.)
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Maria
do Carmo Lara (eu não poderia presidir a Mesa com
o nosso uniforme); Sr. Presidente do Clube Atlético
Mineiro, Luiz Otávio Ziza Motta Valadares; Sr. Prefeito
Ademar José da Silva; senhoras e senhores; Normandes, representante dos jogadores; demais companheiros e companheiras, normalmente Ziza – você, que foi
Constituinte aqui, e o Prefeito Ademar sabem disso
–, nós, no exercício do mandato, não podemos vestir
uma camisa, porque, afinal, nós que temos a responsabilidade de representar o povo temos de atender a
todas as torcidas, temos de entender o esporte como
prática salutar para construir cidadania, como espaço da construção pessoal, uma ante-sala da saúde, e
também como confraternização, como diálogo entre
os povos, entre as pessoas e entre as famílias, como
caminho da paz, da formação de uma ideologia correta,
do exercício pleno e saudável de cidadania.
É com essa compreensão do esporte que nós,
ao exercermos o mandato parlamentar, precisamos ter
os braços abertos e representar todas as torcidas. E é
o que faço. Sou atleticano nato, de família atleticana.
Sou um atleticano de arquibancada, que freqüento
com meus filhos, com meus amigos. Vou sempre à arquibancada, entro na fila, compro meu ingresso, para
ficar claro que aquilo é um exercício pessoal.
Na minha vida pública, procuro ser fiel ao povo
mineiro. Por isso, quem sabe, eu não poderia, nesta
tribuna, ao exercer aqui o meu mandato, envergar a
camisa da minha pessoa física, do meu coração, da
minha alma, que é esta gloriosa, que orgulhosamente
envergo neste momento, o sagrado manto do Clube
Atlético Mineiro.
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Mas esta, Ziza, é uma festa nossa. E aqui, através da televisão, damos um abraço, mais uma vez,
na comemoração deste centenário, a toda a família
atleticana. Eu não estaria aqui corretamente se não
estivesse proclamando o meu orgulho de ser atleticano, e um atleticano que representa o povo mineiro
em seu conjunto.
Ziza, cada um, neste momento do centenário,
sabe que é bom ser atleticano, sabe o que é fazer parte dessa torcida que traz em si tudo o que um político
deve ter no exercício do mandato. A maneira atleticana
de torcer pelo clube deveria ser exemplo de maneira
cidadã para os que exercem mandato, porque, na nossa torcida, está presente a fidelidade, está presente
a capacidade de superar dificuldades, está presente
a alegria, alegria de saber ter esperança em um momento de tristeza, de saber reagir de maneira positiva
a cada desafio, a cada derrota.
Quem aqui não se lembra da nossa passagem
pela Série B? A torcida agigantou-se nos primeiros
tropeções que tivemos e impulsionou o clube, impulsionou a diretoria, impulsionou a torcida. Essa torcida é, portanto, o motor da unidade de um povo; essa
torcida dá exemplos de paz e alegria nos momentos
mais difíceis. Em sua história, esta camisa alvinegra
tem a marca de ter sido fundada por estudantes pobres.
Nós temos a nossa história, que completa 100 anos,
Ademar. Nós nascemos de uma fusão entre pessoas
diferentes, pretos e brancos. O nosso time tem, já na
sua formação, essa origem, o respeito aos demais.
Há quem tenha a sua camisa verde, cor da faculdade de Medicina, das coisas médicas, do parque
municipal. Há quem tenha no azul a inspiração da seleção azzurra. Há quem tenha em sua camisa a sua
história. Nós temos essa porção na nossa camisa,
a nossa porção alvinegra, a soma dos contrários, a
soma de todos, a soma dos pobres. Essa foi a história do nosso time.
Nós temos uma forte participação de pessoas
de destaque no País. Sim, é verdade. Temos juristas?
Temos. Temos Governadores? Temos. Temos até Presidente da República na nossa massa alvinegra: Juscelino Kubitschek, que dá nome a um estádio de Belo
Horizonte. Foi um atleticano que soube exercer o seu
mandato, atendendo diversamente a muitos.
Temos também o orgulho de ser o time dos operários que construíram, com suas mãos, os estádios
de cada um dos clubes de Belo Horizonte. A maioria,
alvinegra, ou atleticana.
Nós temos torcedores simbólicos. Quem não se
lembra, ao longo do tempo, da nossa galera, da nossa
charanga, daqueles que encheram de alegria o Mineirão? E também dos pobres, dos marginalizados, dos
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sem direito a nada, mas preservando o seu direito de
ser atleticano, de ter o seu momento de alegria, de ter
o seu momento de igualdade? Ali, ao lado do rádio, ou
na geral do Mineirão, ou no Independência, que foi a
nossa casa gloriosa ao longo de anos.
Muito bem lembrou o Presidente Arlindo: o Clube
Atlético Mineiro é o que mais títulos conquistou no século XX. E o século XXI que nos espere! Estamos chegando lá. Estamos às portas de mostrar quão glorioso
é o Clube Atlético Mineiro, que foi o primeiro campeão
brasileiro e o primeiro a ter um título nacional, que é o
de Campeão dos Campeões. Que outros times incorporam o seu hino? Nós fomos os pioneiros também.
Fomos os pioneiros nas conquistas internacionais.
O Clube Atlético Mineiro é, sem dúvida, estatisticamente comprovado, o que tem a maior e mais
apaixonada torcida do País. Quando falo torcida, é torcida de quem torce. Quem torce é quem compra o seu
ingresso, é quem vai à arquibancada, é o militante. A
nossa torcida é militante. Na soma dos ingressos pagos, nós estamos em primeiro lugar, entre todos. Portanto, torcida nós temos a maior. Simpatizantes, não
sei. Consultem por aí os ibopes da vida. (Palmas.) Com
comprovação na roleta, a nossa é a maior torcida do
Brasil. É a mais fiel, é aquela mais despojada.
Ziza, falar do Atlético é uma questão apaixonada
e apaixonante. E o faço, aqui, diante deste microfone,
como atleticano, o que, como eu disse, raras vezes
eu posso fazer. Sou um representante de Minas, mas
aqui não, me dêem licença, aqui fala um atleticano. Vou
exercer o meu direito, diante deste microfone, de dizer
a Minas Gerais que cada um pode, sempre, manifestar
a sua alegria, o seu orgulho, a sua paixão de maneira
pacífica, solidária, fraterna, o que deve ser exemplo
para todo o Brasil. As nossas torcidas organizadas
assim têm feito. Realizam trabalho social, trabalho de
mobilização, trabalho de organização.
Portanto, nós damos o exemplo, com a nossa
torcida, para o País de como uma torcida deve ser o
caminho do exercício pleno da cidadania e do exercício
da paz, da concórdia, da alegria saudável que cada time
deve trazer para sua torcida e para sua população.
Ziza, antes de encerrar, gostaria de lembrar que
não tem jeito: se há solenidade do Atlético Mineiro, há
o Hino Nacional. Sempre tenho vontade de que, junto
ao Hino Nacional, tivesse o Hino do Galo. É uma coisa
que não me escapa da memória. E sempre me fazem
ver que no nosso Hino Nacional – já falei isso antes,
e vou repetir – estão os nomes dos times de Belo
Horizonte, quase todos. Esta lá: florão da “América”,
imagem do “cruzeiro”. Mas o nosso time está lá conceitualmente: “Verás que um filho teu não foge à luta”.
Esse é o Atlético no Hino Nacional. (Palmas.)
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A nação atleticana se aproxima, portanto, da Nação brasileira na sua fidelidade, na sua luta e na sua
maneira inarredável de amar, de ser fiel e de construir
o Atlético. Construindo o nosso Galo, constrói também
Minas Gerais e o Brasil!
Um abraço alvinegro.
Viva o centenário do Clube Atlético Mineiro! (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Agradeço ao Deputado Virgílio Guimarães o emocionante discurso.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Convido o jogador Normandes Sousa Lira para compor
a Mesa, representando todos os jogadores do Atlético
neste momento. (Manifestação do Plenário.)
Anuncio a presença de torcedores de Brasília e
do Grupo Atleticano de Lazer Organizado – GALO-DF,
do Miguel e de vários outros funcionários atleticanos
que também participam desta alegre homenagem ao
Atlético.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Concedo a palavra ao Deputado Mauro Lopes, Conselheiro Benemérito do Atlético Mineiro, que falará pelo
PMDB. (Palmas.)
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Senhoras e senhores, é com muita emoção que quero prestar saudosa homenagem ao
meu pai. Atleticano ferrenho, ele ia ao estádio levando
sua camisa, seu guarda‑chuva ou guarda-sol, sua almofada de espuma com as cores do Atlético, todo trajado
a caráter, não perdia nenhum jogo, com seu radinho
de pilha para ouvir a narração do jogo. Portanto, presto esta homenagem ao meu pai, com muita saudade.
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados; Ziza Valadares, Presidente do Atlético Mineiro; Dr. João Baptista, Presidente do Conselho Deliberativo; Sr. Prefeito
de Vespasiano, Ademar José da Silva; Normandes;
companheiros do Atlético Mineiro, demais presentes,
é com muita emoção, vestido a caráter, com a medalha dos 100 anos, e com as benções de Deus e do
Atlético que inicio este pronunciamento. Nascido do
sonho de 22 estudantes que se reuniram no Parque
Municipal de Belo Horizonte para fundar uma agremiação esportiva na jovem Capital, o Atlético Mineiro
superou as expectativas mais otimistas nesses 100
anos de existência.
Desenvolvendo-se com a cidade, o time se converteu em exemplo de pioneirismo, de superação e de
vitória. Graças a isso, atraiu uma apaixonada torcida,
que hoje ultrapassa o âmbito local e veste a camisa do
“Alvinegro de Minas” até nos rincões do Brasil.
Afinal, trata-se da equipe que mais conquistou
títulos no futebol brasileiro durante o século XX, de
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acordo com levantamento feito pela revista Placar.
Só nos Campeonatos Mineiros, foram 39: desde o
primeiro, em 1915, passando pelo hexacampeonato,
na seqüência de 1978 a 1983, até o mais recente, no
ano passado.
Esse título de 2007, aliás, foi o coroamento de uma
campanha capaz de simbolizar toda a garra e bravura
do Galo e de sua magnífica torcida. Pode‑se dizer que
tal campanha foi iniciada após o triste rebaixamento
ocorrido no final do Brasileirão de 2005.
Em uma demonstração de fidelidade e de amor
à camisa, milhares e milhares de atleticanos lotaram
estádios para incentivar seu time nos jogos da Série B
de 2006. Contando com esse décimo segundo jogador,
que é a nossa torcida atleticana, tão entusiasmada, o
Atlético sagrou-se campeão, retornou à Série A e, no
ano seguinte, ainda venceu o certame estadual.
Além do estímulo dado, esses fantásticos torcedores produziram recorde absoluto de público, considerando-se todas as divisões do futebol brasileiro no ano
de 2006, com média de 31.922 pagantes por partida.
Aliás, eles garantem ao clube o registro da segunda
maior média de público pagante em todas as edições
do Campeonato Brasileiro.
Portanto, eles têm tido participação significativa
em muitas das conquistas obtidas pelo Galo no cenário
nacional ao longo de sua história, a exemplo do Torneio Campeão dos Campeões, em 1937, do primeiro
Campeonato Brasileiro, em 1971, do Torneio Campeão
dos Campeões do Brasil, em 1978, bem como dos 3
vice‑campeonatos brasileiros, em 1977 – invicto –, em
1980 e em 1999.
E, no âmbito internacional, se não se podem fazer presentes em massa, têm conseguido, mesmo a
distância, animar o time a resultados como a vitória
obtida em um torneio em 1950, na Europa, quando
foi chamado de “Campeão do Gelo”, jogando em um
campo totalmente coberto de neve, ou os 2 campeonatos alcançados na Copa Conmebol, em 1992 e
em 1997.
Assim, nesses 100 anos, o Atlético Mineiro e
sua espetacular torcida consolidaram uma trajetória
de sucesso, engrandecida ainda mais pela extraordinária capacidade de renovação e de superação das
dificuldades momentâneas. É uma trajetória marcada
pela atuação de craques da estatura de Dadá Maravilha, Éder, João Leite, Kafunga, Luizinho, Marques,
Reinaldo, Toninho Cerezo, Valdir Bigode, Zé do Monte
e de tantos outros que poderiam ser citados.
Também é marcada pelo trabalho dos muitas
vezes injustiçados treinadores e dirigentes. Neste momento, presto homenagem a este grande Presidente,
Ziza Valadares, pé-quente: está presidindo o Atlético
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nos 100 anos do nosso clube. Presto homenagem,
por meio do Ziza, também a todos os treinadores e
dirigentes do Clube Atlético Mineiro, bem como aos
que se empenham em garantir o funcionamento da
Cidade do Galo e de toda a estrutura necessária ao
melhor desempenho dos jogadores profissionais e das
categorias de base.
Portanto, em nome da Liderança do PMDB, o
maior partido do País e tão grande como o Atlético,
presto esta homenagem ao centenário do Clube Atlético Mineiro, bem como a todos os que lutam pelo
ideal de honrar o nome de Minas no cenário esportivo mundial.
Na condição de Conselheiro Benemérito do Atlético, quero dizer que, enquanto vida eu tiver, serei conselheiro desse nosso clube, e serei Galo eternamente.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Obrigada, Deputado Mauro Lopes.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Com a palavra o Deputado Fábio Ramalho, que falará
pelo PV. (Palmas.)
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV – MG. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, nobres colegas,
cumprimento o Sr. Presidente do Atlético Mineiro, Luiz
Otávio Ziza Valadares; o Sr. João Baptista, Presidente
do Conselho Deliberativo do clube; o Sr. Ademar José
da Silva, Prefeito de Vespasiano; o Sr. Normandes, jogador do Clube Atlético Mineiro.
Senhoras e senhores, sinto-me emocionado em
poder tomar a palavra nesta tribuna para expressar, principalmente como torcedor, minha paixão pelo glorioso
Clube Atlético Mineiro, meu querido Galo. (Palmas.)
A história do Atlético Mineiro me remete a um
saudosismo digno do efervescente calor humano característico de nós mineiros. Não comemoramos 100
anos de mera existência de um time de futebol, comemoramos uma emoção, com risos ou com lágrimas,
não importa! Estamos sempre dispostos a honrar com
orgulho nossa camisa alvinegra.
No último dia 25, nossa Belo Horizonte parou
para reverenciar a trajetória centenária do Galo. Até
quem não era torcedor ficou pensando se não seria
melhor trocar de time, porque tamanha demonstração
de respeito e amor por um clube deixou até os menos
passionais entusiasmados.
União, espírito de solidariedade, gritos, lágrimas.
Numa tentativa unânime de demonstrar seu amor, foram os sentimentos que moveram a iniciativa de mais
de 40 mil torcedores apaixonados, numa frenética e
inesquecível demonstração de fidelidade ao Atlético
Mineiro, pelas principais avenidas da cidade.
Não pretendo estender‑me aqui em estatísticas,
citar esse ou aquele campeonato, ressaltar momentos
inesquecíveis do time, falar de suas glórias ou dos momentos difíceis, porque, caros colegas, nós que somos
Galo fiéis conhecemos e compartilhamos essa trajetória. Minha intenção é fazer uma homenagem sincera e
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comovente a cada torcedor atleticano e principalmente
àqueles que colaboraram e alimentaram a razão de
hoje estarmos aqui, orgulhosos, saudando essa linda
história de amor de uma torcida, agora centenária, fiel
até a morte ao seu time.
Obrigado, Mário de Castro, Lucas Miranda, Carlyle, Nívio, Lêro, Kafunga, goleiro, por marcarem com
honra e mérito uma época.
Obrigado, Dário, Lola, Vantuir, Grapete, Dadá
Maravilha e Reinaldo, por consolidarem as conquistas
da época anterior.
Obrigado, Cerezo, Éder, Luizinho, Paulo Isidoro,
João Leite e tantos outros que, embora eu não tenha
citado, também são merecedores desta homenagem.
Ser história é uma conseqüência, mas fazer história
é uma luta que requer dedicação, responsabilidade e
muito, muito talento.
Atleticanos ou não, tenho certeza de que os
apaixonados por futebol reconhecem que a torcida do
Atlético Mineiro é diferenciada. No calor da exaltação
e da euforia, chega a balançar a arquibancada do Mineirão, preservando o verdadeiro espírito que simboliza essa “nação”, que é, sem dúvida, a grande paixão
pelo Clube Atlético Mineiro.
O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, nobre Deputado Fábio Ramalho, uma breve interferência
em seu discurso?
O SR. FÁBIO RAMALHO – Claro.
O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Fábio
Ramalho, costumo dizer que nós cearenses somos os
mineiros do Nordeste. Essa expressão foi cunhada, em
determinado instante, no Senado Federal, ao tempo
em que eu exercia mandato naquela Casa legislativa,
pelo saudoso Senador Virgílio Távora ao saudar nosso
Presidente de então, Magalhães Pinto. Desde aquele
momento, fiquei absolutamente convicto de que ele
estava certíssimo, porque há uma afinidade extraordinária no procedimento, nas articulações, enfim, em
tudo aquilo que possa, no campo político, representar
uma fraternidade entre mineiros e cearenses. Do meu
gabinete, quando ouvi as manifestações dos colegas,
da nossa Presidenta Maria do Carmo, dos Deputados
Virgílio Guimarães, Mário Heringer, Mauro Lopes e,
agora, de V.Exa., senti-me no dever de vir a este plenário para dizer que há uma coincidência ainda: nosso time, o Ceará, tem a mesma camisa do Atlético,
do Galo de hoje. (Palmas.) É algo que confirma essa
identificação. Então, meu objetivo é dizer que esta
festa centenária do Atlético não é apenas do Atlético,
não é do Ceará, é, sobretudo, uma festa que dignifica
e projeta o desporto nacional. Portanto, meus cumprimentos ao Galo no momento do seu centenário. Muito
obrigado. (Palmas.)
O SR. FÁBIO RAMALHO – Muito obrigado, Deputado Mauro Benevides.
Concluo meu discurso pedindo uma salva de
palmas para a Candangalo. (Palmas.)
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A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Agradeço ao Deputado Fábio Ramalho.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) – Todos os Deputados inscritos prestaram sua homenagem.
Não é regra da Casa conceder a palavra a outras pessoas em uma sessão solene, mas há precedentes.
Está presente o Presidente do Atlético, que é
ex-Deputado Federal, não é, Deputado Virgílio Guimarães?
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Com certeza.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara)
– Então, em nome de todos, vamos passar a palavra
ao ex-Deputado Federal, Presidente do Clube Atlético
Mineiro, Ziza Valadares. (Palmas.)
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sra. Presidenta,
peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Maria do Carmo, enquanto nosso Presidente
se dirige à tribuna, não poderia deixar de trazer um
abraço também aos nossos Ministros atleticanos Patrus Ananias e Dilma Rousseff. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Com certeza.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Com a palavra o ex‑Deputado Federal e Presidente do
Clube Atlético Mineiro, Ziza Valadares.
O SR. LUIZ OTÁVIO ZIZA MOTTA VALADARES
– Cumprimento a Exma. Sra. Deputada Maria do Carmo Lara, que preside os trabalhos e a quem rendo as
minhas homenagens; o Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro, Dr. João Ardizoni; o
Prefeito Ademar, de Vespasiano, onde se situa o que
denominamos a Cidade do Galo.
A Deputada Maria do Carmo Lara, autora do requerimento junto com o Deputado Virgílio Guimarães,
trouxe-nos uma pequena participação de sua vida ao
dizer por que é atleticana. Emocionou-me, e deve ter
emocionado os senhores, ouvir a história de seu pai,
do amor de uma pessoa que, como ela me dizia, às
vezes nem dinheiro tinha para assistir ao jogo do Atlético – à sua época, no Independência, e depois, no
Mineirão –, mas que nunca deixou o radinho de lado,
para acompanhar essa história, essa emoção que extrapola os estádios mineiros.
A TV Câmara e o serviço de som da Casa, como
há pouco disse o Deputado Mauro Benevides, ex-Senador e ex-Presidente do Senado Federal, a quem agradeço, transmitem para todos os gabinetes esta nossa
festa no plenário. Honra‑me muito, como ex-Deputado,
ex-Constituinte, voltar a este plenário para fazer um
agradecimento em nome de uma nação.
Não sei se todos os que nos estão ouvindo, os
que nos vêem na televisão e os que estão aqui sabem
que somos uma nação. Somos 8 milhões de atletica-
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nos. Não sei quantos países têm 8 milhões de habitantes. Somos 8 milhões de atleticanos. Não somos a
maior torcida do mundo, não somos a maior torcida
do Brasil, mas, com absoluta certeza, somos a mais
apaixonada, a mais emocionada, a que mais participa
de todas as situações.
As estatísticas já foram mostradas. No Campeonato Brasileiro, só fomos campeões 1 vez, em 1971, e
conseguimos 2 vice-campeonatos. Mas, em 10 anos
desses trinta e poucos em que se disputa o Campeonato Brasileiro, o Atlético foi o clube que mais levou
torcida ao campo.
Em uma demonstração inequívoca de seu amor,
de sua paixão, quebramos todos os recordes, há 2 anos,
quando estávamos na Série B, e a coisa que mais atingiu essa nação, esses torcedores, foi ter caído para a
Série B. E, com a maior dignidade, porque, inclusive,
fomos campeões, nós resgatamos uma história do
Atlético, resgatamos 100 anos de história.
O Deputado Mário Heringer disse que espera estar aqui nos próximos 100 anos. Eu também gostaria
de estar aqui, todos gostariam de aqui estar nos próximos 100 anos. Não sei quantos virão, mas o Atlético
vai estar aqui para comemorar seus 200 anos, porque
é imortal. (Palmas.)
Foi feliz a lembrança do Deputado Virgílio Guimarães, que inclusive vestiu aquilo que chamamos
de manto sagrado para ocupar esta tribuna. Despiuse quase do cargo de Deputado, tem‑nos ajudado, do
lado de fora desta Câmara, de maneira ímpar. Quero
dizer isso aos atleticanos que nos estão ouvindo. Virgílio
Guimarães tem sido um companheiro exemplar, nosso
conselheiro. Quero agradecer‑lhe tudo o que tem feito
por nós. Ele vestiu aqui o manto sagrado, despiu-se de
seu mandato como Deputado para dizer que isto que
estamos fazendo aqui é homenagem a uma nação, a
8 milhões de atleticanos.
Belo Horizonte não parou, Belo Horizonte comemorou no dia 25, com uma força incrível, que não
sabíamos de onde vinha. Nós tínhamos feito um apelo
a todos os atleticanos para que saíssem de casa bem
cedinho e vestissem a camisa do Galo, ou saíssem
de preto e branco, que são as nossas cores. A nossa
surpresa foi impressionante.
Disse o nosso companheiro Mauro Lopes –
Deputado há muitos anos, conselheiro do Atlético,
nosso companheiro na alegria e na tristeza, a quem
saúdo pela sua homenagem ao Clube Atlético Mineiro – que isso surpreendeu todos, inclusive os
adversários.
Somos hoje uma nação que tem uma força determinada. Nunca antes na história do País – vou pedir licença para parodiar o nosso Presidente – tivemos
um clube, com a imprensa divulgando seu centenário,
como o Atlético.
Nosso principal jornal nos encarregou de distribuir este encarte que hoje é bastante disputado, um
ouro na cidade, pois todo mundo o quer: a TV Glo-
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bo, a TV Record, a TV Bandeirantes; o Brasil, não só
Belo Horizonte. Fizemos uma festa inesquecível em
um jogo comemorativo na quarta-feira, também em
Belo Horizonte.
Deixo registrado o nosso agradecimento muito
especial. A Casa está cheia, com todo o mundo de
preto e branco, a Candangalo. Gostaria de abraçar
todos e especialmente os brasileiros atleticanos que
nos estão ouvindo e nos vendo pela TV Câmara. Isso
nos dá força para continuar.
É desnecessário dizer aqui – não é hora para isso
– das nossas dificuldades e dos nossos problemas,
mas muitos dos nossos filhos e netos participarão, com
muito mais orgulho, dos 200 anos que virão. Agradeço
muito à Câmara, na pessoa dos Deputados que aqui
falaram, e a todos aqueles que votaram para aprovar
esse requerimento, de tal forma que agora podemos
falar para o Brasil dessa nação, desse orgulho, dessa
paixão. O título do centenário é 100 anos de paixão.
Nada mais poderíamos dizer além dessa frase.
O centenário do Galo não acabou. O centenário ocorrerá o ano inteiro. Peço licença inclusive para
exibir aqui a nossa bandeira, porque foi com ela que
na virada do ano, no dia 31, começamos a comemorar o seu centenário, com a vitória dos quenianos na
São Silvestre, e vamos continuar comemorando até
o final do ano. Teremos muitas e muitas festas, com
a participação da nossa torcida. Aliás, os gestos dos
quenianos foram assim.
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É com muito orgulho que deixo esta tribuna agradecendo aos Deputados e à Deputada Maria do Carmo
Lara por tudo que nos proporcionaram nesta manhã.
Salve a torcida atleticana!
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Obrigada, Presidente do Clube Atlético Mineiro, Ziza
Valadares.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara)
– Ouviremos agora o Hino do Atlético, depois encerraremos a sessão e, em seguida, convidaremos os
candangalos a ir à rampa tirar uma foto com a bandeira. (Palmas.)
Convido todos a ouvir o Hino ao Clube Atlético
Mineiro.
(É executado o Hino ao Clube Atlético Mineiro.)
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara)
– Antes de encerrar esta sessão, agradecemos ao
Presidente do Clube Atlético Mineiro, Luiz Otávio Ziza
Valadares; ao Presidente do Conselho Deliberativo,
João Baptista; ao jogador Normandes; ao Prefeito de
Vespasiano e a todos a presença.

V – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
A SRA. PRESIDENTA (Maria do Carmo Lara) –
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 11 horas e 35
minutos.)

Ata da 54ª Sessão, 31 de março de 2008
Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, Francisco Rodrigues, Pedro Fernandes,
Ernandes Amorim, § 2° do art. 18 do Regimento Interno
I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – 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. DÉCIO LIMA, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passase à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Décio
Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado Mauro Benevides, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz à tribuna
nesta segunda-feira é o apelo que dirijo ao querido e
ilustre Ministro do Planejamento, Sr. Paulo Bernardo.
Peço a S.Exa. que atenda às justas e legítimas reivindicações do auditores-fiscais da Receita Federal
do Brasil que vêm trazendo extraordinários resultados para o nosso País no campo principalmente da
arrecadação, do combate à sonegação, e realizando
um trabalho sem trégua na defesa dos interesses do
Estado brasileiro.
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Por isso, Sr. Presidente, nobre Deputado Mauro Benevides, solicito a V.Exa. a transcrição nos Anais da Casa
do manifesto subscrito pelo Presidente da FENAFISP,
Sr. Lupércio Machado Montenegro, e pelo Presidente do
UNAFISCO Sindical, Sr. Pedro Delarue Tolentino Filho.
Sr. Presidente, esse manifesto traz a justa reivindicação dessa categoria tão importante dos auditores-
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fiscais. Cerca de 12 mil auditores-fiscais da Receita
Federal fazem um movimento legítimo e justo, na defesa, sobretudo, do Estado brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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O SR. BETO FARO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. BETO FARO (PT – PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, mais uma vez, o debate sobre a destruição da floresta amazônica voltou a ocupar lugar de
relevo na agenda política brasileira e, desta vez, com
maior intensidade, ainda, em função das suas enormes
repercussões externas recentes alimentadas pelas
previsões apocalípticas sobre o aquecimento global.
O fato é que após alguns anos de queda nas taxas de desmatamento da Amazônia em decorrência
dos efeitos das medidas ostensivas do Governo Lula,
de combate aos crimes ambientais em geral, o INPE
anunciou que entre outubro e dezembro de 2007 foram
desflorestados cerca de 7 mil quilômetros quadrados
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na Amazônia, 80% dos quais de forma ilegal, segundo
estimativas não oficiais.
O Governo não nega o realismo e a gravidade da
retomada do desmatamento, tanto que já tomou uma
série de medidas emergenciais complementares no
sentido de conter a tendência constatada.
Entre tais medidas, Sr. Presidente, destaco aquelas definidas pelo Conselho Monetário Nacional para
crédito à agropecuária no bioma Amazônia, independentemente da fonte dos recursos, pública ou privada,
e do programa.
A partir da próxima safra, os produtores interessados em financiar a produção terão que apresentar
o número do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
– CCIR concedido pelo INCRA, além de documentos
comprobatórios de regularidade ambiental para demonstrar a existência das devidas áreas de reserva
legal e de preservação permanente. Em alguns ca-
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sos, será exigida também uma declaração negativa de
embargo das propriedades por razões ambientais. Os
produtores poderão apresentar licenças, certificados ou
certidões ambientais, além de atestados de entrega da
documentação devida. As regras valem também para
financiamento a parceiros, meeiros e arrendatários.
O Governo determinou também o recadastramento de 15,4 mil imóveis com área superior a 320
hectares localizados nos 36 municípios campeões do
desmatamento.
Pela nova regra, as fazendas localizadas em
áreas de cerrado não estão compreendidas nas exigências, embora áreas de floresta de transição sejam
abrangidas. Da mesma forma, estão excluídos das
novas exigências os produtores da agricultura familiar
ou com áreas de até 320 hectares no bioma Amazônia. Estão fora, ainda, os produtores do PRONAF B,
que têm renda anual de até R$4 mil e contratam empréstimos de até R$1,5 mil, além dos assentados da
reforma agrária localizados em áreas regularizadas
sob a ótica ambiental.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, foi criada uma
força-tarefa com 30 procuradores federais nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará encarregado
de propor execuções fiscais contra produtores rurais
e empresas autuadas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA por crimes
ambientais na Amazônia, além de ações civis públicas
para recomposição dos danos.
Além dessas medidas, o Governo, em parceria
com os Estados, com destaque para o envolvimento
direto do Governo do Estado do Pará, deflagrou uma
série de verdadeiras operações de guerra para recompor a legalidade e reprimir o crime ambiental. Foi o caso
da Operação Arco de Fogo, a maior ação montada no
País para combater o desmatamento na Amazônia e
reprimir quem desmata ilegalmente e transporta e comercializa esses produtos.
No Pará, policiais federais, agentes da Força
Nacional de Segurança e servidores do IBAMA desembarcaram em Tailândia, 235 quilômetros ao sul
de Belém e tiveram que empreender megaoperação
militar e de inteligência para restaurar o ambiente ali
instalado de desobediência civil liderado por madeireiros inescrupulosos, que, além dos crimes ambientais
abertamente praticados naquele município manipularam grande parte da sua população para se opor às
ações dos Governos Federal e do Pará.
Sr. Presidente, é preciso que aprofundemos mais
sobre este tema. Há visões diferenciadas sobre as
causas diretas do processo. Tendo-me a perfilar aos
diagnósticos do MMA e MDA que apontam lugar de
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destaque para a expansão do agronegócio da pecuária
e da soja na determinação desse fenômeno.
Havendo consenso sobre o fato e sua relevância,
gostaria de inserir neste debate, Sr. Presidente, alguns
aspectos em torno dos quais impõem-se a busca de
convergência, sem o que ficam comprometidas a concepção e implementação de políticas que, de forma
efetiva e apropriada, conciliem a atividade econômica
com a sustentabilidade ambiental na Amazônia.
De início, Sr. Presidente, cumpre deixar claro
que a origem do desmatamento atual está associado
a fatores culturais e educacionais históricos, impregnados por deformações éticas e pelos componentes
ideológicos que forjaram a chamada doutrina de segurança nacional.
Os agrônomos e técnicos agrícolas da Amazônia foram vítimas da pedagogia da destruição. Foram
formados para derrubar, queimar e envenenar com
vistas a sustentar práticas e políticas públicas e privadas focadas para a pilhagem dos recursos naturais da região. Isto, para gerar riqueza historicamente
apropriada no exterior e em outras regiões do País.
Na Amazônia ficaram a miséria e a devastação, tidas
como custo natural do pioneirismo do empreendimento
capitalista, o qual, em compensação, desenvolveria as
forças produtivas internas para alavancar o desenvolvimento regional.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, a paranóia
militar do ciclo de 1964 decretou que árvore em pé
constituía ameaça à segurança nacional. Então para
garantir a “segurança da Pátria” deslocaram milhares
de famílias de outras regiões do País para áreas da
Amazônia com a missão objetiva de derrubar floresta
e, assim, criar as condições para o enfrentamento dos
movimentos guerrilheiros de países fronteiriços que
ousassem penetrar em território nacional. Não é por
outra razão que até hoje, nos projetos incentivados,
floresta em pé não vale nada como contrapartida aos
recursos incentivados.
Em suma, Sr. Presidente, ao que assistimos nos
anos recentes em termos de dilapidação do gigantesco
patrimônio natural das Amazônia é fruto dessa anomalia cultural histórica forjada para servir, ao mesmo
tempo, às estratégias militares e à busca do lucro fácil
e imediato, a qualquer custo, seja social, ambiental ou
econômico de médio e longo prazos.
Entender esses fatores congênitos da ação destrutiva do capital sobre os recursos naturais da Amazônia parece-me essencial para a adoção de políticas
públicas capazes de assegurar nova e virtuosa relação entre economia meio ambiental naquela região. E,
desde logo, tenho insistido nesta tribuna que é perda
de tempo pensarmos que somente com os aparelhos
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repressores e fiscalizatórios do Estado teremos condições de alcançar esse objetivo. Essas medidas são
fundamentais, porém insuficientes para dar novo padrão de exploração econômica dos recursos naturais
da região.
Mudanças na educação e na formação que compreendam a floresta como fonte de riqueza e de desenvolvimento e o emprego massivo de instrumentos
econômicos para a gestão ambiental da Amazônia
devem ocupar lugar de destaque na agenda das políticas públicas na região.
Está mais do que evidente que o crédito rural,
por exemplo, não pode ser aplicado na região sob os
mesmos parâmetros que orienta esta política nas demais regiões do País. Da mesma forma, os serviços de
assistência técnica e extensão rural devem ser regidos
pela transversalidade ambiental. Igualmente, a política de incentivos fiscais deve passar por alterações de
profundidade com vistas a reorientar, espacial e tecnicamente, os projetos incentivados. Enfim, são alguns
exemplos sobre a necessidade de políticas econômicas
diferenciadas para a Amazônia quem combine fatores
restritivos absolutos nas políticas de fomento à atividade produtiva, com estímulos econômicos objetivos
por motivações socioambientais.
Sr. Presidente, com esta convicção, no curso do
meu mandato, apresentei 5 projetos de lei que intentam fixar estímulos econômicos diferenciados para
atividades tipificadas como bens e serviços ambientais na Amazônia. Ainda nesta semana estarei protocolando outra proposta de lei que estou chamando de
ITR Ecológico visando isentar este tributo por razões
ambientais em todo o Brasil.
Outro aspecto de relevo neste debate, Sr. Presidente, tem a ver com a necessidade de desmistificar
certos discursos que pretendem nivelar as responsabilidades dos agricultores familiares e assentados de
reforma agrária com os reais e grandes devastadores
da Amazônia.
Recorro ao caso do meu Estado, Pará, onde a
área total cadastrada junto ao Sistema Nacional de
Cadastro Rural é de cerca de 27 milhões de hectares,
dos quais, 93% contabilizados entre as grandes propriedades, 4% como média e apenas 2% de posse de
pequenos proprietários.
Assim, Sr. Presidente, refutar essa manipulação,
além de imperativo ético, parece-nos essencial para o
desenho de medidas de políticas públicas apropriadas
para a reversão dos crimes ambientais na Amazônia.
Por fim, entendo como de amplas legitimidade e
pertinência a co‑responsabilização dos países ricos
no esforço de financiamento de um novo modelo de
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desenvolvimento da Amazônia pautado em parâmetros
de sustentabilidade.
Afinal, Sr. Presidente, o “império” formou e financiou os ideólogos da nossa doutrina de segurança militar antes referida. E não conheço um grande grupo
estrangeiro em operação no Brasil que não tenha participado direta ou indiretamente de projetos incentivados com recursos da sociedade brasileira, pelo FINAM.
Também deve ser sublinhado que 4 conglomerados estrangeiros concentram grande parte do financiamento
da produção e praticamente monopolizam o comércio
externo dos grãos produzidos na Amazônia.
Não bastassem tais razões, sem abrir mão da
plenitude da nossa soberania, preservar a floresta
amazônica constitui iniciativa fundamental para os propósitos da mitigação em todo o Planeta dos efeitos do
aquecimento global.
Portanto, Sr. Presidente, aqueles que foram e
continuam sendo nossos sócios na devastação da
Amazônia devem, doravante, participar com recursos
financeiros a fim de evitar o colapso ambiental total da
Amazônia e do Planeta.
Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu pronunciamento pelos meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Beto Fato.
O SR. BETO FARO (PT – PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna no dia de hoje falar sobre tema importante para os agricultores do Brasil: a negociação
das dívidas dos produtores.
Coordeno hoje o Núcleo Agrário do nosso Partido dos Trabalhadores, que tem realizado um trabalho
conjunto com entidades como a CONTAG, a Via Campesina, a FETRAF, enfim, todas as entidades que coordenam o público da agricultura familiar no Brasil, os
extrativistas, os pescadores artesanais, pessoas que,
ao longo dos últimos 15, 20 anos, têm trabalhado essa
questão dos financiamentos.
Na minha região amazônica, a partir de 1992,
com o advento do Fundo Constitucional do Norte, milhares de agricultores tiveram acesso a esse financiamento e, por questões alheias a sua vontade, tanto
pela falta de estrutura na assistência técnica quanto
pelo tempo, pela chuva fora de época, pelo sol demais
naquela região, tivemos problemas de endividamento
e, hoje, centenas de milhares de agricultores estão
nessa situação.
O Governo, no início do ano passado, estabeleceu 2 grupos de trabalho. Um, que negocia as dívidas
da agricultura familiar e outro, que negocia as dívidas
do setor empresarial. Na semana passada, depois de
intensas reuniões dos dois setores, o Ministério da
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Fazenda apresentou uma primeira proposta para efetivamente fazermos um acordo de negociação dessas
dívidas, tanto no setor da agricultura familiar, quanto
no da agricultura empresarial. Essa proposta, a nosso
ver, ainda é tímida no que diz respeito às resoluções
dos problemas da agricultura familiar.
Quero registrar, inclusive, o esforço do Ministério
do Desenvolvimento Agrário na coordenação desse
grupo de trabalho que trata da dívida dos agricultores
familiares. Tem sido um esforço grande, democrático,
ouvindo, recebendo proposições, dialogando.
Neste momento, está sendo realizada mais uma
reunião do grupo de trabalho que trata da dívida desses agricultores, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas a proposta precisa, primeiro,
compreender que no Brasil há, de fato, 2 agriculturas:
a agricultura empresarial e a agricultura familiar.
E nós, que clamamos por uma diferenciação
nesse tratamento da questão da negociação das dívidas, entendemos que tais negociações devem ser
melhores para a agricultura familiar, pois ela gera mais
emprego, gera renda para este País e inclui milhares
de pessoas.
Hoje, contamos no Governo do Presidente Lula
com inúmeros programas para esse setor, como o Luz
para Todos, que está chegando à casa desses agricultores. As empresas de assistência técnica estão sendo
restabelecidas e reestruturadas no Brasil inteiro. Isso
significa mais crédito disponibilizado nos bancos. Porém, convivemos com esse problema da dívida que
impede inclusive esses agricultores de terem acesso
a novos financiamentos.
O Presidente Lula, nos últimos anos, tem lançado o Plano Safra, que tem aumentado a cada ano, por
exemplo, os recursos do PRONAF. Chegamos ao Plano
Safra do ano passado com 12 bilhões de reais. Muitos
recursos estão, de fato, disponíveis para esse setor,
mas a grande parte desses agricultores está impedida
de terem acesso a esse financiamento por conta das
dívidas estabelecidas nos anos anteriores.
Portanto, é fundamental que possamos ter nesta semana, decisiva para a negociação das dívidas
desses agricultores, uma proposta mais objetiva do
ponto de vista do Governo, com uma diferenciação
clara para a agricultura familiar, de modo a beneficiála, até porque é o maior setor da agricultura brasileira
e o que deve muito menos no que se refere a financiamentos. Precisamos, portanto, dar uma resolução
para essa área.
Aproveito para fazer um apelo aos Ministérios da
Fazenda, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura,
os 3 que coordenam essa negociação, no sentido de
que possamos sair com um resultado efetivo nesta se-
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mana, de modo a que possamos, de uma vez por todas,
resolver esse problema que ainda é um dos entraves
para o desenvolvimento da agricultura do Brasil.
Era o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos próximos dias, o governo do Presidente Lula deverá anunciar novas medidas visando À resolução do problema
do endividamento da agricultura brasileira, tema que
ocupa com freqüência a agenda política brasileira desde o ano de 1995.
Trata-se de uma herança indigesta das crises e
dos planos econômicos fracassados da década de 80 e
anos iniciais dos anos 90 que até os dias atuais pressionam o Tesouro e produzem impactos socioeconômicos
negativos de grande intensidade no setor rural.
Não podemos deixar de destacar, Sr. Presidente,
que o endividamento afeta a sobrevivência de centenas
de milhares de agricultores familiares e assentados,
especialmente nas Regiões Norte e Nordeste. Além
disso, é um fenômeno potencialmente desestabilizador de um setor vital para a economia brasileira que,
entre outras virtudes econômicas, responde por mais
de 31% das exportações brasileiras.
No entanto, não se pode ignorar que grandes devedores do crédito rural, acostumados a ignorar essas
dívidas apostando no socorro do Tesouro, novamente
estarão se habilitando aos benefícios dos instrumentos de repactuação de dívidas em que pese a fortuna
que vêm ganhando ultimamente com o aquecimento
do mercado agrícola internacional.
Antecipando essas medidas, Sr. Presidente, o
Governo fez 2 movimentos. Primeiro, a Secretaria de
Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou
um diagnóstico quantitativo sobre o endividamento, em
grau de profundidade jamais visto, antes.
Mesmo com tal densidade, o diagnóstico assume
a precariedade dos dados sobre algumas fontes da
política nacional do crédito rural, entre as quais destaco as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste, insuficientes e equivocadamente
tratadas pelo diagnóstico.
Esse fato, Sr. Presidente, antecipa a possibilidade de um fato grave, pois muitos produtores daquelas
regiões, em especial, os pequenos que contrataram
operações anteriores ao PRONAF, e que enfrentam
severas dificuldades de capacidade de pagamento,
poderão ser excluídos do alcance das medidas a serem anunciadas. Como ainda há tempo, apelo para
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que as autoridades governamentais evitem essa possibilidade, em prejuízo justamente das regiões mais
pobres do País.
De todo o modo, Sr. Presidente, com as ressalvas
acima, o Ministério da Fazenda revela que o saldo devedor parcial, apurado junto às instituições financeiras
operadoras do crédito rural, alcança R$87.8 bilhões,
distribuídos em 3.3 milhões de contratos.
Quando se reúne o conjunto dos contratos que
têm parcelas com dívidas a vencer e vencidas e não
pagas, constata-se saldo inadimplente potencial de
R$29.7 bilhões. A inadimplência efetiva, isto é, a soma
das parcelas vencidas e não pagas, é de R$13 bilhões
para 926 mil contratos nessa condição.
O exame dos dados do MF revela que os maiores devedores, e somente daqueles com operações no
PESA – Programa de Saneamento de Ativos, respondem por 30 mil contratos; 0.9% do total, mas acumulam
R$14.4 bilhões de saldo devedor, ou 16.4% do total.
Enquanto isso, os 2 milhões e 100 mil operações
com agricultores familiares e assentados, que correspondem a 64% do total, apresentam saldo devedor de
R$13.4 bilhões, ou seja, R$1 bilhão inferior às dívidas
de um punhado de grandes fazendeiros.
Esse pequeno grupo dos grandes produtores
deixou de pagar 2 bilhões e 600 mil reais que correspondem a 14.4% de toda a dívida vencida e não paga.
Esse valor supera em 1 bilhão e 260 mil reais as dívidas não pagas, de responsabilidade de todos os agricultores familiares e assentados do Brasil.
A segunda iniciativa do Governo, anterior à edição das medidas, foi o anúncio prévio das propostas
com vistas a sentir as reações dos diversos segmentos da agricultura.
A julgar pelas reações de algumas lideranças da
bancada ruralista, mesmo de partidos da Oposição,
os grandes produtores sentiram-se bastante contemplados com propostas anunciadas pela Ministério da
Fazenda, no dia 25 de março.
De outra parte, a julgar pelas reações das entidades dos trabalhadores rurais, as propostas frustraram
as expectativas dos agricultores familiares e assentados. Todavia, imediatamente após as manifestações
das entidades e dos Parlamentares do núcleo agrário
da bancada do PT, o Governo retomou as negociações
com vistas ao ajustamento das medidas à realidade
desses setores.
Mas o real é que, nos termos divulgados, as propostas geraram grande desconforto às lideranças dos
trabalhadores.
Primeiro, porque o processo que orientou a construção das propostas desconsiderou os meses de trabalho do GT, criado pelo Governo com a missão de
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discutir e propor as ações governamentais para a resolução das dívidas desse segmento social.
Segundo, porque, refletindo evidente inversão de
valores políticos, as propostas traduziram tratamento
diferenciado entre agricultores familiares e patronais,
em prejuízo relativo dos primeiros.
A esse respeito, Sr. Presidente, vale destacar que,
para a agricultura familiar, foi fixada taxa, a título de
penalidade, de 1% a 2% sobre as parcelas vencidas,
o que não se observou com os patronais.
Na formulação original das propostas, os grandes
produtores inadimplentes terão que pagar de 0% a 2%
do saldo vencido como condição para renegociar. No
caso da agricultura familiar, a exigência foi estabelecida entre 5% a 10%.
Para a agricultura patronal foi oferecido prazo de
17 anos, podendo a dívida ser alongada até 2.025. No
caso da agricultura familiar, o prazo máximo proposto
foi 4 anos.
No caso da agricultura patronal foram propostas
condições para quitação das dívidas tanto vencidas
quanto vincendas, mantendo-se os bônus contratuais
e com bônus descontos adicionais que podem chegar
a 45% do valor da dívida, e prazo para quitação até
2010. Para a agricultura familiar, a proposta não prevê
qualquer desconto adicional para quitação, mantendose apenas os bônus contratuais. No caso de quitação
do PRONAF A e do PRONAF A/C são retirados os
bônus contratuais, prevendo apenas o bônus para liquidação de 40%, inferior ao bônus adicional de 45%
para os devedores na mesma faixa de valores (até
R$15.000,00) na agricultura patronal.
Portanto, Sr. Presidente, essa situação política
anômala, por certo, fruto de descuidos de setores
técnicos do Ministério da Fazenda, foi imediatamente
contornada pelo Governo.
Tenho convicção de que tanto os agricultores
familiares e assentados, quanto os mini e pequenos
agricultores das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, merecerão o tratamento justo e diferenciado
nas medidas definitivas a serem anunciadas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Rollemberg,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, subo a esta tribuna
nesta tarde para comentar o excepcional momento que
vive a economia brasileira. Os jornais dos últimos dias
divulgaram com grande destaque algumas notícias
que, creio, precisam ser reafirmadas e ressaltadas no
ambiente deste plenário.
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A primeira delas é que em torno de 20 milhões de
brasileiros deixaram as classes D e E e ingressaram
na classe C, ou seja, estão assumindo a posição de
classe média. Outros jornais também destacam que o
conjunto de pessoas beneficiadas com os programas
sociais do Governo, especialmente o Bolsa-Família,
teve elevação de renda 19% superior à inflação do
período. Isso tudo tem criado um ambiente econômico
no nosso País totalmente diferente daquele com que
vínhamos convivendo nos últimos anos.
E eu quero aqui identificar 3 motivos pelos quais
estamos vivendo nesse ambiente, além do cenário internacional favorável.
Desde o início do Governo do Presidente Lula,
temos acompanhado um aumento real do salário mínimo. Para que se tenha idéia, no último ano do Governo
anterior, o do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o salário mínimo brasileiro equivalia a 79 dólares.
Hoje, o salário mínimo equivale a 247 dólares, ou seja,
quase 3 vezes aquele valor.
Além disso, os programas sociais desenvolvidos
pelo Presidente Lula, com o apoio de toda a base aliada, beneficiam 11 milhões de famílias. Onze milhões
de famílias são beneficiadas com o Bolsa-Família, o
que faz com que a Oposição esteja tão desesperada e
queira impedir que isso seja ampliado, alegando razões
eleitoreiras. Ora, não há nenhuma questão eleitoral
nisso. A população é que, de fato, sabe reconhecer as
políticas públicas que lhe trazem benefícios, e é claro
que quer dar continuidade a elas.
Outro motivo é o Programa de Aceleração do
Crescimento. Nesse ambiente que estamos vivendo,
o que percebemos com esses 3 programas?
Há 23 trimestres consecutivos, o PIB brasileiro
vem crescendo. O consumo cresce há 15 trimestres
consecutivos; o investimento, há 14 trimestres; o crédito mais do que dobrou, atingindo a cifra de 908 bilhões de reais, ou seja, 35% do Produto Interno Bruto;
a desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini,
vem caindo sistematicamente; e o Brasil ingressa pela
primeira vez no grupo dos países com alto Índice de
Desenvolvimento Humano.
Como disse, 11 milhões de famílias são hoje atendidas pelo Bolsa-Família; 7 milhões de pessoas foram
beneficiadas com o programa Luz para Todos; 235 mil
jovens estão incluídos no PROJOVEM; 310 mil alunos
estão no PROUNI; 15 novas universidades foram criadas, sendo que 12 já estão em funcionamento, e há
a previsão de criação de novas 214 escolas técnicas,
sendo que 47 já funcionam.
Isso está de fato modificando a face do Brasil,
sobretudo com o Programa de Aceleração do Crescimento, que investe em infra-estrutura, em logística,
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em energia, setores absolutamente estratégicos para
o desenvolvimento nacional.
Como exemplo desse desenvolvimento, Sr. Presidente, cito o caso de Pernambuco, que, estagnado
economicamente há muitos anos, teve a felicidade de
ter um Governador como Eduardo Campos e um Presidente pernambucano como Lula. O que acompanhamos naquele Estado é o surgimento de investimentos
que estão mudando a realidade do Nordeste brasileiro. Para exemplificar, cito 3: a construção de uma refinaria pela PETROBRAS em parceria com a estatal
petrolífera venezuelana, obra que gerará milhares de
empregos no Estado; a instalação de um estaleiro, fato
que também criará milhares de empregos; e as obras
da Ferrovia Transnordestina.
Invoco o testemunho do Governador do Distrito
Federal, do Democrata, para reafirmar a forma republicana e inovadora com que a Presidência da República
vem tratando as diversas Unidades da Federação. O
Distrito Federal receberá nos próximos meses mais
de 3 bilhões de reais para investimento em obras de
infra‑estrutura ligadas ao PAC. Ressalto as melhorias,
adequações e duplicações feitas nas BRs 020, 060,
040 e 070 que formam a malha rodoviária responsável
pela ligação do Distrito Federal com outras Unidades
da Federação.
A implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, ligando a usina de Serra da Mesa com a
cidade de Samambaia, vai propiciar energia suficiente para novos empreendimentos industriais e para o
atendimento residencial no Distrito Federal.
Sr. Presidente, quase 2,4 bilhões de reais serão investidos em obras de saneamento, habitação e
abastecimento de água que irão beneficiar o Distrito
Federal e várias cidades do Entorno.
Quero ressaltar condomínios pobres que nunca
receberam qualquer tipo de infra-estrutura, como os
condomínios Pôr-do-Sol e Sol Nascente, em Ceilândia.
Há investimentos também em Cidade Ocidental, Valparaízo, Águas Lindas e em várias cidades do Entorno
do Distrito Federal, que, como disse, vão somar 2,4
bilhões de reais em saneamento, habitação e abastecimento de água.
Isso não são promessas que estão no papel. A
maior parte desses recursos já estão contratados, com
algumas obras em andamento.
Destaco essas questões porque, sem dúvida,
elas explicam esse momento econômico positivo que
o Brasil vive, com a geração de novos empregos, com
a geração de empregos formais e, ao mesmo tempo,
com o desespero da Oposição, que não consegue formular propostas alternativas e vê o seu principal Go-
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verno de capital, do Prefeito César Maia, convivendo
com índices alarmantes de dengue.
Só na cidade do Rio de Janeiro, 31 mortes por
dengue foram registradas. Enquanto em todo o País
nós vimos reduzindo esses índices, infelizmente, no
Rio de Janeiro, a dengue vem se ampliando, levando
muita infelicidade àquela população.
É por isso que o povo cada vez mais reconhece os trabalhos do Presidente Lula e de toda a sua
equipe, que vem, de fato, transformando a realidade
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o informativo Apito Brasil noticiou que
o Banco Central, em todos os Estados da Federação,
está paralisado por um dia e promete, a partir do dia
15 de abril, greve por tempo indeterminado.
Causas e motivos: primeiro, não-cumprimento do
acordo do dia 26 de novembro de 2007, decorrente de
greve ainda no primeiro semestre de 2007, que previa
a implantação de reajuste em 3 parcelas, a primeira
em dezembro de 2007, a segunda em janeiro de 2008
e a terceira em janeiro de 2009; segundo, equiparação
salarial à Receita Federal do Brasil, decidida por votação eletrônica, em março de 2008; terceiro, doação
da remuneração sob forma de subsídio, decidida em
novembro de 2007, em votação eletrônica – esta última condicionada à segunda.
Peço ao Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Paulo Bernardo, a abertura das negociações, uma vez que o acordo foi firmado. Nessa difícil
situação financeira internacional, o Banco Central não
pode parar, pois isso provoca sérios prejuízos financeiros ao País.
Portanto, apelo para o Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão a fim de que compreenda o assunto e abra as negociações. Vamos ajudar no sentido
de que isso não ocorra.
Registro nossa solidariedade aos bancários do
Banco Central.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodrigues,
na seqüência dos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de registrar um assunto extremamente grave para o País. Repetimos esse tema

Terça-feira 1

11993

há muitos anos, e agora ele vem tomando mais cor.
Refiro-me à área Raposa Serra do Sol.
No nosso Estado, caro amigo Deputado Moreira
Mendes, já se encontram mais de 150 policiais federais
para a retirada, a ferro e fogo, dos não-indígenas daquela área demarcada e homologada pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Diga-se de passagem, essa
área foi reconhecida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e, na verdade, demarcada há 2 anos
pelo Presidente Lula.
O Estadão, através de um dos seus articulistas,
um jornalista de alto nível do seu elenco, Roldão Arruda, esteve nos últimos dias lá em Boa Vista. Esse
jornal tem dado uma cobertura minudente, detalhada,
daquela operação de retirada, que a FUNAI chama de
“desintrusão” dos não-índios daquela área Raposa Serra do Sol, com 1 milhão e 700 mil hectares.
Eu gostaria de ler aqui, Sr. Presidente, as chamadas do jornal Estadão: “Militares e Fazendeiros apontam pressão por mais terras indígenas”. Outra: “Ação
da Polícia Federal na reserva pode se prolongar”. Mais
uma: “Tuxauas se sentem como novos guardiães da
fronteira”. E esta última: “PF chega à Raposa Serra do
Sol para tirar não-índios da reserva”.
Na verdade, o que nos preocupa é que organismos como a ONU e a OEA cobram do Governo a liberação da área para os indígenas. E, na semana passada,
a própria AGU, Advocacia-Geral da União, também fez
cobranças para que a Polícia Federal desencadeasse
logo essa operação retirando os não-índios daquela
área, principalmente os arrozeiros, que hoje cultivam,
em mais de 20 mil hectares, o arroz irrigado, que é um
dos sustentáculos da economia do nosso Estado.
E aí nos preocupa, Sr. Presidente, porque os índios estão armados de um lado, com declarações duras do seu líder, o líder indígena daquela região, e os
não-índios também estão armados, levando, inclusive,
milícias do Estado do Amazonas para resistirem.
Portanto, eu acho que é um momento muito perigoso. Estamos procurando fazer com que haja uma
operação tranqüila, que o Governo, através da Polícia
Federal, possa, estando na região, respeitar o direito
dos brasileiros que ali estão e evitar um conflito, porque
isso não será bom para o nosso País, principalmente
para o Governo do Presidente Lula.
Nós temos verificado que a previsão é de 500
agentes federais para realizar essa operação gigantesca de retirada de apenas 8 produtores de arroz.
Portanto, Sr. Presidente, a prudência manda que o
Governo tenha muito cuidado, mas muito cuidado
mesmo, e daqui desta tribuna algumas vezes nós já
dissemos que essa operação é o réquiem de uma
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guerra anunciada com conseqüências imprevisíveis,
de vidas humanas inclusive.
Deputado do Estado de Roraima, deixo aqui esse
brado de alerta, deixo aqui essa preocupação da nossa
população, deixo aqui inclusive a preocupação do nosso
Governador, José de Anchieta Júnior, que usou todos
os instrumentos, da mesma forma que o ex-Governador
Ottomar também utilizou, e que a bancada federal tem
usado no sentido de evitarmos um mal maior.
Encerrando, Sr. Presidente, essa minha participação neste início de tarde desta sessão da Câmara
dos Deputados, neste cenáculo democrático, gostaria
de dizer que a população do Estado de Roraima, a
população brasileira da Amazônia clama ao Governo do nosso Presidente da República uma solução
pacífica que evite o confronto direto, com a perda de
vidas humanas.
Portanto, fica aqui, mais uma vez, essa lembrança,
essa preocupação e esse alerta para que nós possamos ver realmente a nossa população pacificada, os
índios pacificados, os brancos pacificados, e a distância
cada vez maior do nosso sentimento de um conflito de
conseqüências imprevisíveis.
Deixo aqui esse recado, Sr. Presidente, e agradeço a V.Exa. a tolerância para com o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência convida o nobre Deputado Francisco Rodrigues a assumir a direção dos trabalhos.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Veloso.
O SR. VELOSO (Bloco/PMDB – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
telespectadores da TV Câmara, há mais ou menos 12
meses usei esta tribuna para me pronunciar a respeito
da PEC nº nº 333-B, de 2004, do Deputado Pompeo de
Mattos e outros, que modifica a redação do art. 29-A
e acrescenta o art. 29-B à Constituição Federal, para
dispor sobre o limite de despesas e composição das
Câmaras de Vereadores. Hoje, Sr. Presidente, volto a
esta tribuna para tratar do mesmo assunto, que, na
minha opinião, é de suma importância.
Atualmente tenho sido cobrado insistentemente
pelos Vereadores das Câmaras Municipais da Bahia a
respeito da referida PEC, sendo que a nossa resposta é sempre a mesma, a desobstrução da pauta para
incluí-la na votação.
Com muita honra, fui Vereador por 3 mandatos,
na cidade de Ilhéus, e sei o quanto é difícil ocupar um
lugar no Legislativo municipal, pois é o Vereador que
diariamente tem contato direto com seus eleitores,
dando-lhes total assistência. Por ter sido Vereador é
que conheço profundamente a realidade das dificuldades que enfrentei e que todos enfrentam. É bom
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que se ressalte que a resolução do Tribunal Superior
Eleitoral, que diminuiu o número de Vereadores, criou
um sério descontentamento no Legislativo municipal.
E os Vereadores de todo o Brasil estão mobilizados
para a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,
que acontecerá no próximo mês de abril.
Esta Casa já perdeu muito tempo para a votação
dessa PEC, que define o número de Vereadores em
função do número de habitantes do município. Essa
PEC nº diz respeito à representatividade da população
dentro da Câmara de Vereadores, em face do referido
princípio da democracia representativa.
À proposta aplica-se ainda o princípio da isonomia, absolutamente necessária para se evitar as desigualdades econômicas também na representação
municipal, em decorrência da receita auferida. São
5.554 municípios, Sr. Presidente, e, por certo, grandes
desigualdades, que, se não ajustadas constitucionalmente, agravarão os desequilíbrios regionais e de representatividade.
Gostaria de frisar que cabe a esta Casa decidir
sobre o número de Vereadores nos municípios, uma
vez que é o Poder Legislativo o responsável pela elaboração das leis em nosso País, e não podemos nos
omitir diante de tal demanda.
É preciso que conjuguemos os esforços necessários para deliberar sobre esse tema o mais rápido
possível, uma vez que as eleições municipais estão
se aproximando. Nós temos o dever de corrigir essa
injustiça nos legislativos municipais.
Portanto, Sr. Presidente, conclamo os nobres
Deputados a se empenharem pela aprovação da PEC
nº que tramita nesta Casa, e solicito ao Presidente
que inclua a matéria na pauta do plenário o mais rápido possível. Tenho certeza de que, assim como sou
cobrado pelos Vereadores da minha região, os demais Deputados da mesma forma são cobrados, daí
a nossa preocupação com a votação em plenário da
referida PEC.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Veloso, o Sr.
Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Francisco Rodrigues, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Concedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado Francisco Rodrigues, Sras. e Srs. Deputados,
senhoras e senhores telespectadores da TV Câmara,
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na última quarta-feira, o Conselho Político Nacional do
PMDB, com a presença das mais destacadas figuras
da prestigiosa agremiação, debateu temas de palpitante atualidade, numa linha que objetivava manter
agregadas as bases com vistas à disputa municipal
do corrente ano e os posicionamentos correlatos,
preservando-se, obviamente, o sentido de unidade,
indispensável à conquista de maior prestigio junto a
todos os segmentos sociais.
Presente ao evento, o ex-Presidente da Câmara Federal, desta Casa Legislativa, portanto, o nobre
Deputado Paes de Andrade – que até há bem pouco
cumpriu exemplarmente missão diplomática em Portugal – proferiu magnífico discurso, relembrando a figura
inolvidável de Ulysses Guimarães, a quem se atribui,
merecidamente, a condição de “autêntico reconstrutor
do Estado Democrático de Direito entre nós”.
Companheiro do Senhor Diretas, ao ensejo de
memoráveis campanhas em prol da normalização político-institucional do País, Paes de Andrade enalteceu
a figura de escol daquele inesquecível líder, sob aplausos de quantos se achavam presentes ao concorrido
evento, particularmente o Presidente Michel Temer,
Governadores de Estado e figuras exponenciais dos
quadros da nossa facção.
Recordando as porfias que ambos enfrentaram,
em tempos ominosos, de cerceamento das liberdades
públicas, o ex-embaixador e ex-presidente desta Casa
ressaltou sob emoção dos presentes: “Tenho saudade enorme de Ulysses Guimarães, saudade de nosso
convívio, saudade de seus exemplos ministrados diariamente pela sua conduta. Que Deus recompense na
eternidade esse prodigioso semeador de coragem, de
fé e de confiança no Brasil”.
Na Câmara Alta, instantes depois do magno encontro, o discurso de Paes de Andrade foi comentado
na tribuna daquela Casa e referenciado, elogiosamente,
por vários integrantes do seu Plenário, entre os quais
o eminente correligionário Pedro Simon, juntando, com
profunda emoção, outros dados que aureolam um dos
maiores defensores da causa democrática em todos
os tempos.
A exemplo do Senado, Sr. Presidente Francisco
Rodrigues, entendi de solicitar, o que ora o faço, com
fundamento no Regimento Interno, que aqui se proceda de idêntica maneira, permitindo que os Anais consignem peça oratória de extraordinário perfeccionismo
estilístico e de inapagável relevância para os nossos
fastos historiográficos.
Eis a íntegra da notável oração de Paes de Andrade, ex-dirigente nacional do PMDB:
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“A homenagem que faço ao timoneiro das
lutas libertárias Ulysses Guimarães nasce do
recesso da minha alma.
Misteriosos desígnios fizeram com que
o oceano fosse seu túmulo e os penedos da
Serra do Mar, a sua lápide.
Quis o destino que estivéssemos juntos,
e que viesse a sucedê-lo nos altos cargos
que ocupei no Parlamento e no Partido. Fui
seu sucessor na Presidência da Câmara dos
Deputados.
Ocupei por 3 anos a Presidência do nosso PMDB de que Ulysses Guimarães foi Líder
e Comandante maior.
Tenho saudade – enorme saudade – de
Ulysses Guimarães, saudade de nosso convívio, saudade de seus exemplos ministrados
diariamente pela sua conduta. Que Deus recompense na eternidade esse prodigioso semeador de coragem, de fé e de confiança no
Brasil. Conforta-nos os versos do príncipe dos
Poetas do Brasil. Saudade asa de dor do pensamento, saudade presença dos ausentes.
Nessa tumultuada paisagem institucional
do Brasil avulta, predomina a vocação irresistível do povo para o regime de liberdade e
democracia. O povo nas ruas pede as Diretas
Já. Os Golpes são eliminados, sepultados pela
vontade das multidões.
05 de outubro de 1988. Promulgação da
Constituição. Plenário de Pé. Ovação interminável, na homenagem dos Constituintes ao
timoneiro das lutas libertárias, Ulysses Guimarães. Com a Constituição nas mãos, solta
o grito cívico que ecoa em todos os quadrantes do Brasil: ‘A Nação nos mandou executar
um serviço.
Nós o fizemos com amor, aplicação e sem
medo. Senhoras e Senhores, aqui está a Constituição-Cidadã. Discordar Sim, Divergir Sim,
Descumprir Jamais. Afrontá-la nunca. Traidor
da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição,
trancar as portas do Parlamento, garrotear a
Liberdade, mandar os patriotas para a cadeia,
o exílio, o cemitério’”.
Do Poeta maior o verso Perene:
“Que são grandes as coisas e excelentes
que o mundo guarda aos homens imprudentes”.(Camões).
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este
é o teor do pronunciamento do ex-Deputado Paes de Andrade, que obteve tanta repercussão. Foi feito com clarivi-
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dência e descortino incomparáveis na reunião do Conselho
Nacional do PMDB, na última quarta-feira, exaltando, pela
sua voz autorizada, essa figura extraordinária de homem
público que será sempre lembrado e reverenciado, o grande Deputado Ulysses Guimarães, o primeiro signatário da
Carta de 5 de outubro de 1988. S.Exa. deixou a mim, então
Senador pelo Estado do Ceará, a prerrogativa de assinar
em segundo lugar a Carta Magna do País.
Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 1º de abril deste ano, amanhã, entrará na
história como o dia de luta da Câmara Federal, uma
vez que, no ano passado, os requerimentos de minha
autoria e do Deputado Ivan Valente sobre as taxas
bancárias do Brasil foram acatados na Comissão de
Defesa do Consumidor.
A Comissão Especial, com representantes da
Comissão de Defesa do Consumidor, do Ministério
da Fazenda, do Ministério Público e do Banco Central, depois de 90 dias, elaborou proposta e a enviou
ao Conselho Monetário Nacional. Pela primeira vez
no Brasil foi aprovada a mudança radical das taxas
cobradas pelo setor bancário.
Imaginem os senhores que todas as pessoas
que desejavam comprar um carro zero pagavam em
torno de 600 a 700 reais de Taxa de Abertura de Crédito – TAC. Incidia imposto sobre qualquer cheque
emitido para comprar qualquer bobagem. Pagava-se
pela utilização do próprio banco para as operações
bancárias, o que permitia ao banco pagar a sua folha
de pagamento, sobrando bastante dinheiro ainda para
outras atividades.
Não foi uma luta fácil, mas houve a compreensão do Banco Central, do Ministério da Fazenda, do
Ministério Público e desta Câmara Federal. E vamos
oferecer amanhã ao povo brasileiro, usuário de bancos, essa grande conquista, que não é nossa e, sim,
daqueles que se viam prejudicados diante da ganância
dos empresários do nosso País e do mundo financeiro,
que quer ganhar dinheiro a qualquer custo.
Chamo a atenção dos consumidores no sentido
de ficarem atentos a partir de amanhã, porque mesmo
na semana passada o ex-Presidente, nosso companheiro Deputado, pediu audiência pública porque há
denúncia de que, de janeiro até agora, subiram as taxas
bancárias, criaram novas taxas para não perderem de
maneira nenhuma seus lucros.
Foi criada outra comissão para apurar, de janeiro a março, se os bancos utilizaram esse mecanismo.
Queremos acreditar que isso não tenha acontecido,
mas se aconteceu vamos ter de agir por intermédio da
legislação que dá proteção ao consumidor.
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Portanto, é uma satisfação muito grande ter contribuído para que o sistema bancário tenha respeito
pelo consumidor e pela economia do País.
Não houve qualquer preocupação nossa em querer tabelar, porque não faz parte do sistema de mercado e competição hoje no País, mas pelo menos limitar, regulamentar, uma vez que não podia continuar
daquela maneira.
Nesse sentido, estamos certos de que, a partir
de amanhã, haverá novo alento, nova respeitabilidade
ao consumidor, no sentido de ele não ser explorado,
como vinha acontecendo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) – Antes de dar continuidade ao Pequeno Expediente, passo
a ler Ato da Presidência da Câmara dos Deputados.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos da alínea “m”, do inciso I, do
art. 17, c/c o inciso II do art. 22, todos do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir
Comissão Especial destinada a acompanhar,
até o dia 30 de novembro de 2008, a aplicação
das seguintes Leis de Anistia: Lei nº 8.878/1994,
que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei
nº 10.790/2003, que “concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os
trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, punidos em razão da
participação em movimento grevista”; e Lei nº
10.559/2002, que “regulamenta o art. 8º do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e
dá outras providências”, e Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a
realizar-se no dia 1º de abril, terça-feira, às
14h30 no Plenário 3 do Anexo II.
Brasília, 31 de março de 2008. – Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos
Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Titulares: Arnaldo Faria de Sá, Carlos Alberto Canuto, Chico Abreu, Elcione Barbalho, Fernando Ferro, Fernando Lopes, George Hilton, Magela, Tarcísio
Zimmermann.
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Suplentes: Aracely de Paula, Carlos Santana, Fátima
Bezerra, Filipe Pereira, Luiz Couto, 4 vagas.
PSDB/DEM/PPS
Titulares: Andreia Zito, Arnaldo Jardim, Claudio Cajado, João Almeida, 1 vaga.
Suplentes: Eduardo Barbosa, Emanuel Fernandes,
3 vagas.
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Titulares: Daniel Almeida, Janete Capiberibe.
Suplentes: 2 vagas.
PV
Titular: Sarney Filho.
Suplente: Fernando Gabeira.
PHS
Titular: Felipe Bornier.
Suplente: 1 vaga.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Dando continuidade ao Pequeno Expediente, concedo
a palavra ao Deputado Cleber Verde, do Bloco/PRB,
do glorioso Estado do Maranhão.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Francisco Rodrigues, digno representante do Estado de
Roraima, primeiramente, cumprimento V.Exa. e, ao
mesmo tempo, aproveito para me solidarizar com o
seu discurso, que antecedeu o meu, em que V.Exa.
demonstrou preocupação e falou da necessidade
de o Governo Federal atender aos interesses do
seu Estado, que conta com a presença de muitos
maranhenses.
Mas o que me traz hoje à tribuna é um artigo do
jornal Folha de S.Paulo Opinião de ontem, domingo,
de autoria do Sr. Antônio Ermírio de Moraes, cujo título
é o seguinte: Isenção de IR para especuladores.
Diz o artigo:
“As notícias sobre a crise financeira provocada pela festa do ‘sub-prime’ têm nos levado
a uma ciclotimia.
Aceita-se que a volatilidade é uma das
características intrínsecas dos mercados de
títulos e de commodities. Mas há os problemas reais e de longa duração. Ninguém sabe
exatamente o buraco do rombo causado pela
inadimplência dos que tomaram empréstimos
e não conseguiram pagar nos Estados Unidos.
Ninguém sabe, tampouco, quantos e quais
bancos serão afetados.
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As autoridades brasileiras continuam dizendo que, na pior das hipóteses, sofreremos
alguns respingos. O que também é incerto. Há,
porém, um aspecto que fica cada vez mais
claro. O Brasil entrou numa verdadeira armadilha financeira. Nossa taxa de juros é tão alta
que o país vem sendo considerado como o
maior cassino internacional. Quem diz isso é
o economista-chefe da Unctad e ex-secretário
de finanças da Alemanha, Heiner Flassbeck
(‘Brasil está sendo vítima de cassino internacional’, ‘O Estado de S. Paulo’, 21/3).
A razão dessa triste situação é bem conhecida. Especuladores de grosso calibre tomam dinheiro emprestado em países onde a
taxa de juros reais é de 2% ou 3% – ou até
menos, como é o caso do Japão, onde a taxa
é de 0% –, para comprar, no Brasil, títulos públicos que, com toda a segurança e isenção
de Imposto de Renda, geram lucros ao redor
de 6,5% reais. É um maná.
Há especuladores que não têm escrúpulos de dizer que vêm lucrando bilhões de
dólares na ciranda financeira do Brasil. Ao
primeiro espirro do Presidente Lula, marcham
em retirada, nada deixando para trás a não ser
uma maior dívida interna.
Juntando-se o anúncio da ata do COPOM, que insinua nova elevação dos juros,
com o derretimento do dólar no exterior e a
derrubada dos juros nos Estados Unidos, os
especuladores já ligaram seus motores para
aqui chegar com uma enxurrada de dólares,
o que deprimirá ainda mais a taxa de câmbio.
Estamos no meio de uma cilada.
Heiner Flassbeck alerta, com toda a razão, que essa situação não é sustentável para
as exportações brasileiras no médio prazo.
Muitos setores já estão sofrendo com o câmbio atual, e isso pode se generalizar com futuras quedas.”
E termina o Dr. Antônio Ermírio de Moraes com
esta pergunta, que também deixo para esta Casa, para
a Comissão de Economia e para o Governo Federal:
“Não está na hora de suspender a isenção de Imposto de Renda para quem vem
aqui especular?”
Registro, portanto, a opinião do Dr. Antônio Ermírio de Moraes, que é, acima de tudo, um grande
investidor brasileiro, reconhecido não só no Brasil,
mas também no mundo, que tem trabalhado e gerado
emprego e renda.
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Não podemos permitir que pessoas de fora venham para cá especular com capital financeiro brasileiro
e obter lucros exorbitantes, bilhões de reais, às custas
dos nossos recursos, do trabalho do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, servidores da Casa e todos aqueles que
acompanham nesta tarde de 31 de março a sessão,
falo aqui na véspera do golpe militar de 1964, com
apoio de parcela da sociedade civil, que instalou uma
ditadura que infelicitou muito os brasileiros, particularmente minha geração juvenil.
Felizmente, essa triste página da nossa história
está virada. E coincidentemente, como símbolo do
avanço democrático – ainda muito insuficiente, ainda
muito limitado, ainda controlado por forças econômicas monopolistas e por forças que dominam inclusive
a produção do imaginário coletivo, muito conservadoras –, apesar dessas limitações, nossa experiência
democrática tem caminhado.
Um exemplo desse caminhar foi a realização, neste fim de semana, aqui em Brasília, da 2ª Conferência
Nacional Eleitoral do Partido Socialismo e Liberdade,
nosso partido. Cento e quatro delegados, tirados à razão
de 50 filiados que participaram de reuniões prévias, e
40 observadores participaram dessa conferência, que
foi muito rica, com discussão política alentada, tanto
no sábado quanto ontem, e que culminou por tomar
algumas resoluções importantes, que vão nos orientar
na disputa eleitoral marcada para outubro próximo e
cuja campanha se iniciará em julho.
Em termos de uma resolução programática geral, aprovamos este elemento decisivo: partido político
tem que ter programa. Para se enraizar no coração e
na organização dos trabalhadores sem perder a sua
estratégia, o seu horizonte socialista e libertário, o
PSOL quer, desde já, construir programas concretos
que incidam na vida real das populações das nossas
cidades na melhoria em relação ao seu direito de se
locomover, ao seu direito de morar com dignidade, ao
seu direito de ter acesso à educação e à cultura, ao
seu direito ao trabalho, enfim, tudo aquilo que os textos legais garantem desde a Constituição cidadã de
1988, que completa 20 anos agora, até as leis orgânicas municipais, mas que, na prática dos governos,
não tem acontecido, até porque, em geral, os governos
drenam recursos públicos para os grandes monopólios
privados que dominam a cena urbana e os próprios
espaços públicos.
A cidade, segundo avaliamos, é um lugar de encontro e de confronto entre os citadinos, e é impossível que governos se reproduzam na perspectiva de
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promover, dentro do espaço municipal, a acumulação
crescente de capital em detrimento dos direitos sociais e coletivos.
Também aprovamos uma política de alianças,
que será rigorosamente criteriosa, programática e não
pragmática – nenhuma aliança com os grandes partidos que hegemonizam a cena política brasileira. Na
verdade, tantos os da Situação, PT e PMDB, quanto os
da Oposição conservadora, liderada pelo PSDB e pelo
DEM, têm o mesmo programa econômico e de alianças
partidárias. Esses 2 blocos, que não têm grandes diferenças hoje na sua concepção política e de Governo
no Brasil, não serão procurados por nós para a disputa
municipal em nível de alianças. A preocupação nossa,
sobretudo, é intentar reconstruir a frente exitosa que se
formou com Heloísa Helena, que teve êxito e que continua marcada na memória do povo brasileiro – vide as
pesquisas –, com a frente de esquerda, com o PCB e
o PSTU. E estamos abertos também a exceções, que
serão discutidas nas bases.
Por fim, aprovamos também uma carta compromisso de todos os candidatos que vierem ganhar a
legenda, para que possam disputar sua eleição de
maneira coletiva, e não personalista e carreirista, com
total transparência dos recursos lícitos arrecadados no
próprio decorrer da campanha, com propostas, com
programa partidário, com austeridade e convicção.
Essa será a contribuição do PSOL nesse pleito
que se aproxima. Creio que há uma necessidade social
para um partido e uma frente política desse tipo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Como já se encontram presentes Parlamentares que
falarão no Grande Expediente, a fim de dar oportunidade aos nobres Deputados inscritos ainda para o Pequeno Expediente, determino que os próximos oradores
disponham de 3 minutos, porque já estamos chegando
às 15h, horário do início do Grande Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Com a palavra o Deputado Edio Lopes, pelo prazo de
3 minutos.
O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupamos a tributa neste início de tarde para
levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados que
na data de hoje protocolamos, junto ao setor competente, a criação de uma Frente Parlamentar voltada a
dar apoio às Forças Armadas na Amazônia, da qual
V.Exa., Sr. Presidente, com peculiar brilhantismo, faz
parte.
Queremos dizer da importância e da grandiosidade desta Frente, que recolheu, no apoiamento, mais de
250 assinaturas de Sras. e Srs. Parlamentares desta

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Casa, de Deputados de todos os matizes políticos e
de todas as Unidades da Federação, talvez porque o
País comece a despertar para a necessidade urgente
de voltar suas atenções para a Amazônia brasileira.
Dar apoio às Forças Armadas naquela imensidão de
Amazônia é mais do que uma oportunidade, é uma
obrigação desta Casa.
V.Exa., um dos maiores conhecedores da Amazônia brasileira, sabe que em muitas oportunidades,
num raio de mil quilômetros, a única presença do Estado brasileiro, às vezes, é um pelotão de fronteira ou
um barco da Marinha brasileira.
Deixo aqui o registro desta Frente Parlamentar,
certos de que, no momento oportuno, faremos nesta
Casa o lançamento e a apresentação oficial de mais
este instrumento de apoio e de busca da soberania
plena do Brasil na Amazônia brasileira.
Muito obrigado.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito esta tarde para trazer uma denúncia gravíssima de uma reportagem feita pela revista
ISTOÉ, dando conta das ações da verdadeira guerrilha patrocinada pelas FARC, que estão atuando
no Estado de Rondônia, na região de Campo Novo,
Buritis, Jacinópolis, por meio da chamada Liga dos
Camponeses Pobres.
A revista ISTOÉ, em longa e detalhada reportagem, publica que um grupo de arruaceiros e desocupados treinados pelas FARC vivem encapuzados,
armados com metralhadoras, pistolas, granadas, fuzis
AR-15, FAL, AK-47, de uso exclusivo das Forças Armadas. Segundo a reportagem, eles somam um número
muitas vezes maior do que aqueles 60 ou 70 guerrilheiros da época da revolução de 1960 – nem sei –,
dos anos 70, na lendária Guerrilha do Araguaia.
“A Colômbia é aqui”, disse o delegado Gonçalves, da Polícia Civil do Estado de Rondônia, numa
referência às FARC.
Trata-se de uma denúncia gravíssima. Estão invadindo propriedades, matando animais e impedindo
que seus proprietários legítimos entrem em suas propriedades.
A situação é realmente grave. Existem na região
cerca de 100 mil reses. O Estado de Rondônia está
começando sua campanha de vacinação contra a febre
aftosa. Quero aqui registrar que o Estado de Rondônia
é hoje reconhecido pela Organização Internacional de
Epizootias como livre da febre aftosa com vacinação.
Pois esse grupo de desocupados, de guerrilheiros,
está impedindo a IDARON de promover a vacinação
dos rebanhos das fazendas por ela controladas. Sim,
o nome é guerrilha, verdadeiramente; não é força de
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expressão – e isso consta da reportagem a que faço
referência.
Sr. Presidente, peço que me conceda pelo menos
mais uns 3 minutos para concluir meu raciocínio. Ouvi
com muita atenção o discurso em que V.Exa. se referiu
aos problemas da reserva indígena Raposa Serra do
Sol. Acompanho o assunto pela imprensa e o discuto
com freqüência com meu vizinho, o Deputado Edio
Lopes. Temos visto homens das Forças Armadas, da
Polícia Federal e também da Força Nacional empreendendo a chamada desintrusão, isto é, a retirada daquelas terras de pessoas que trabalham e geram emprego e renda. Não quero entrar no mérito da questão,
mas o fato é que lá estão as Forças do Governo para
remover do local pessoas que trabalham e produzem
e para entregar as terras nas mãos de quem não trabalha e não produz.
Por que essas Forças, que também foram para
Rondônia durante a operação Arco de Fogo, que também foram para o sul do Pará e para o norte de Mato
Grosso – Exército, Polícia Federal, Força Nacional –,
não vão para Rondônia apurar essa denúncia gravíssima feita pela revista ISTOÉ? Estariam sendo bem
mais úteis do que são quando vão dar chibatadas em
quem produz e gera empregos.
Sr. Presidente, também o Governador de meu Estado, Ivo Cassol, fez, por escrito, essa mesma denúncia
às autoridades federais. Recebeu como resposta um
silêncio absoluto. Este Governo, quando está em jogo
o social, silencia, não faz nada, não coloca a máquina
para exercer o papel do Estado, que é fazer com que
se cumpra a lei.
Chamo mais uma vez a atenção de todos para
a denúncia relativa à chamada Liga dos Camponeses
Pobres, publicada pela revista ISTOÉ desta semana,
uma revista de muita responsabilidade e credibilidade,
o que, por si só, já atesta a verdade dos fatos.
Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Ouvimos pasmos essas denúncias aqui apresentadas
pelo nobre Deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, e nos aliamos a S.Exa. nessa preocupação, ao
tempo em que também entendemos que compete ao
Governo Federal, em vez de promover a presença de
seus segmentos, especificamente da Polícia Federal
no nosso Estado, para retirar trabalhadores legítimos,
tomar imediatamente uma decisão e apurar todos os
fatos denunciados por S.Exa. Este é o nosso apelo.
Como representantes do povo brasileiro, nós, Deputados Federais, temos a obrigação de cobrar essa
reação pronta e imediata do Governo Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Professor Ruy
Pauletti.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB –
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de me solidarizar com o pronunciamento do Deputado
Moreira Mendes. Entendo que cada vez mais a Federação vem sendo desrespeitada. Existem Estados cuja
discriminação do Poder Central é flagrante.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sextafeira, estive em Itaqui, cidade do Rio Grande do Sul
que faz fronteira com a Argentina, representando a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Encontravam-se presentes lideranças do Governo argentino, o Vice-Governador da Província de Corrientes,
4 ou 5 intendentes de municípios vizinhos, Vereadores,
Deputados e uma grande comitiva de representantes
do Governo argentino, numa reunião conjunta da Comissão de Relações do MERCOSUL com a Assembléia
Legislativa e os municípios daquela região, em acordo
com o Governo argentino. E para solicitar o quê? Que
fosse apressado e operacionalizado o acordo bilateral, assinado em 2002, entre o Governo brasileiro e a
República da Argentina, por meio dos Ministros das
Relações Exteriores dos 2 países.
Em 2004, o Presidente Lula homologou os acordos. A partir daí, a cada ano, promete-se lançar o edital
com todos os estudos prontos. Do lado brasileiro, inclusive, existia recurso orçamentário; do lado argentino, os
recursos seriam do FONPLATA, um fundo que o Brasil
não está usando para construção ou para trabalhos
na fronteira Brasil e Argentina. Acontece que o edital
já está sendo motivo até de risos entre os participantes. A cada ano anunciam um edital para que haja um
estudo de viabilidade técnica e marcação de uma das
pontes, já que existem no acordo 4 possibilidades para
a construção das pontes, e nada acontece.
Estou aqui, portanto, apelando para o Ministro
das Relações Exteriores do Brasil, para o Ministro dos
Transportes e para o DNIT, a fim de que a comissão
representativa do Brasil e a sua comissão executiva,
de uma vez por todas, assinem esse convênio, porque
dá a impressão que é por falta de vontade política do
Governo brasileiro a assinatura desse convênio e a
viabilização dessa passagem de mil quilômetros entre Brasil e Argentina, que têm apenas 2 pontes, uma
pública e outra da iniciativa privada. É preciso que
para o transporte da produção, para o transporte de
pessoas e para a efetiva integração entre os 2 países
essa ponte seja construída. Esse é o meu pedido ao
Ministro das Relações Exteriores.
Obrigado.
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O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos acompanhando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os gastos
do cartão corporativo do Governo e percebemos que
ela enfrenta um dilema principal. A CPMI é um instrumento da Minoria. No entanto, esta padece de uma
situação peculiar, pois é constituída, na sua maioria,
por Parlamentares que apóiam o Governo. E aí, em
razão dos seus desdobramentos que podem chegar
às eleições de 2010, nós vemos que o Governo e
seus Líderes, que têm assento naquela CPMI, querem, de toda maneira, impedir as investigações, que
são uma das obrigações da CPMI. Esse impedimento
está trazendo a desmoralização do Parlamento brasileiro, pois uma CPMI representa uma ação judicial do
Parlamento brasileiro.
Sr. Presidente, é inaceitável, dentro desse contexto, que funcionários de terceiro escalão fiquem no
Palácio do Planalto montando dossiês e divulgando
informações que, até agora, o Governo e seus Líderes
insistem em imputar como sigilosos, embora, desde o
primeiro momento, nós tenhamos questionado esse
sigilo. Aliás, Sr. Presidente, nós vimos fazendo esse
questionamento, desde 2003, quando, pela primeira
vez, fui eleito, pelo povo do Distrito Federal, Deputado
para a Câmara Legislativa. Desde essa época, eu já
denunciava os excessos cometidos com o cartão corporativo do Governo. Por que eles são sigiloso? São
gastos corriqueiros da Presidência da República. Se
estivéssemos tratando de uma operação clandestina
ou secreta da Polícia Federal para defender nossas
fronteiras – e vi aqui vários Parlamentares reclamando
da invasão das nossas fronteiras –, todos nós teríamos
bom senso, por saber que os agentes e as operações
deveriam ser resguardadas pelo sigilo. Mas não; eles
querem levar para a vala comum do sigilo informações
corriqueiras da administração da Presidência da República. Aí então, um funcionário do terceiro escalão
monta um dossiê, sonega as informações ao Parlamento brasileiro, mas divulga informações que o Governo
considera sigilosas; e mais, segmentos da Oposição e
Líderes do Governo Fernando Henrique Cardoso são
chantageados. Eu, que fiz crítica ao Governo FHC,
estou absolutamente à vontade para fazer os mesmos
questionamentos ao atual Governo.
O primeiro deles é de que o Governo atual deveria
aprender a lição com o governo americano. Um funcionário foi bisbilhotar a vida de candidatos que disputam
a Presidência da República, e a Secretária de Estado,
Condoleezza Rice, foi imediatamente a público pedir
desculpas, assumindo, em nome do Governo, aquela
invasão de privacidade, aquela devassa feita nas in-
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formações consideradas sigilosas. Até não sei porque
são sigilosas as informações relativas a passaportes
de cidadãos americanos.
Foram demitidos imediatamente os funcionários
que ousaram invadir aquelas informações secretas.
Mas aqui parece até que a República vai cair, se a
Ministra Dilma Rousseff for convocada para depor na
CPMI que investiga os cartões corporativos. Ela não
pode, porque dizem que ela é mãe do PAC, e que tem
responsabilidades nas próximas eleições, pois pode
ser a candidata do Presidente Lula.
Sr. Presidente, isso é inaceitável, qualquer que
seja o fato investigado, querer blindar, querer, com chicanas, impedir a oitiva das autoridades, responsáveis
maiores pelas informações ditas sigilosas, mas que
não o são de maneira alguma. É preciso então que
o Governo deixe de chicanas e que as autoridades,
que têm explicações a dar à sociedade brasileira, o
façam no interior da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) – Assisto atento às denúncias de V.Exa., às observações
políticas feitas por V.Exa. Deputado, na condição de
Presidente desta sessão, e acho que tanto o Partido
dos Trabalhadores quanto o PSDB realmente estão
criando uma polêmica muito grande. Aos olhos da
sociedade, isso não é saudável para a classe política brasileira. Acho que essas informações necessariamente não precisam ser sigilosas, até porque são
utilizados recursos públicos para pagar os chamados
cartões corporativos.
Creio que a sociedade está ansiosa para ver essas informações com transparência. Quem ganha com
isso, obviamente, é o povo brasileiro, além de haver
fortalecimento da Casa do povo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Concedo a palavra ao Deputado Osório Adriano.
O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, realmente, não há como nos calarmos
diante do que aconteceu, na semana passada, com
referência à Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff.
Não que a Oposição esteja buscando um fato para
usar contra a possível candidatura de Dilma Rousseff
à Presidência da República, mas temos de dizer que
qualquer pessoa neste País que queira se candidatar
não apenas a Presidente da República, não apenas a
Senador, não apenas a Deputado Federal, não apenas
a Prefeito, sobretudo deve ter respeito pelas pessoas.
Não é o que me parece estar acontecendo com a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.
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Talvez S.Exa. tenha-se entusiasmado, o que é
até natural, com a possibilidade de vir, no futuro, a ser
Presidenta da República, cargo extremamente honroso. Agora, é preciso ir com calma.
Ministra, vamos com calma! Quem sabe V.Exa.
tem chance de chegar lá? V.Exa. tem de derrotar, primeiramente, os seus adversários e ter respeito por
todo e qualquer brasileiro.
A Ministra Dilma Rousseff mandou fazer um dossiê, que justifica como um banco de dados apenas, a
pedido do Tribunal de Contas da União e do Senado
Federal. Mas os dados que S.Exa. menciona não combinam com a realidade. S.Exa. se baseia no Acórdão
nº 230/06 para justificar o seu ato, que podemos chamar de estapafúrdio.
Ora, Sr. Presidente, o Presidente Lula está em
plena campanha política para as eleições de 2010. Não
creio que a candidata de S.Exa. seja a Ministra Dilma
Rousseff. Sou do interior de Minas Gerais, sou do tempo em que os fazendeiros, diante de um rio cheio de
piranhas, jogavam antes um boi, sacrificando-o, para
atravessar o restante da boiada.
Estou citando isso para dizer que não creio que
Dilma Rousseff seja a candidata de Lula. S.Exa. tem
outro candidato. Lançou essa idéia apenas para ver
como é recebida, porque seu candidato é outro.
Sr. Presidente, deixo aqui o protesto do Democratas contra as atitudes da Ministra Dilma Rousseff
e contra a campanha eleitoral antecipada do nosso
Presidente Lula.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) – Antes de iniciar o Grande Expediente, concedo a palavra
ao Deputado Cleber Verde, para um breve registro.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar o meu sentimento de solidariedade às mais de
200 famílias desabrigadas nos Municípios de Trizidela
do Vale e Pedreiras em função do transbordamento do
Rio Mearim neste final de semana.
Peço o auxílio do Governador do Estado do Maranhão, Jackson Lago, para que, na pessoa do Coronel
Castro, que comanda o Corpo de Bombeiros, portanto, a Defesa Civil, possa fazer chegar cestas básicas
àquelas pessoas tão necessitadas, tão carentes e tão
precisadas neste momento.
Portanto, quero me solidarizar com o Prefeito
Jânio Balé, que, neste momento, precisa de apoio do
Governo do Estado no sentido de atender às famílias
desabrigadas no seu município.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Passa-se ao
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V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na próxima quintafeira, o tradicional Instituto do Ceará, a que tenho a
honra de pertencer, estará empossando a geógrafa
Maria Clélia Lustosa Costa na condição de membro
vitalício do tradicional silogeu, em solenidade que será
presidida pelo escritor José Augusto Bezerra, que ali
vem empreendendo gestão profícua, seqüenciando o
trabalho do antecessor, o jornalista Manuel Eduardo
Pinheiro Campos, um dos mais brilhantes intelectuais
cearenses, com destaque nacional, graças ao talento
fulgurante e acervo bibliográfico que reuniu, ao longo
de incessante atuação como romancista, dramaturgo
e jornalista de pena cintilante, dirigente que era do
Condomínio Associados, em nosso País.
A recipiendária será saudada pela historiadora
Valdelice Carneiro Girão, Secretária da secular entidade e autora, entre outras, de obra sobre o Parlamento
Nacional, com enfoque dos que exerceram a Presidência do Senado e do Congresso Nacional, entre os
quais me orgulho de haver sido destacado, exatamente
em razão do desempenho, no período 1991/1992, do
elevado posto.
Na mesma ocasião, a Sra. Irismar Linhares – viúva do escritor Marcelo Caracas Linhares, que cumpriu
4 mandatos nesta Casa Legislativa, com invulgar espírito público – será alvo de significativa homenagem
com a outorga do Diploma de Amiga do Instituto, por
permanente presença em iniciativas levadas a cabo
na mais antiga das instituições nacionais de pesquisa
histórica, geográfica e antropológica.
Como tradicionalmente acontece, o evento será
prestigiado por autoridades e representações de órgãos
congêneres, no caso, a Academia Cearense de Letras,
além da Universidade Federal do Ceará, num reconhecimento ao acerto da ascensão de Clélia Lustosa
para ocupar cadeira na referida casa de cultura, que já
contou, em passado recente, com vultos exponenciais
da estirpe de Antônio Martins Filho e Geraldo da Silva
Nobre, bem assim tantas outras figuras de expressão
nos respectivos quadros diretivos.
A Profa. Maria Clélia Lustosa Costa, unanimemente escolhida para compor aquele sodalício, é detentora
de alentado currículo, que a credenciou a alçar-se ao
mais antigo de tais sodalícios, no Nordeste brasileiro.
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Com este registro, desejo homenagear a nova
colega, que certamente ali terá um desempenho à altura de seus méritos incontáveis.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Feito o registro do nobre Deputado Mauro Benevides,
essa grande liderança política brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Iniciando o Grande Expediente, de acordo com o art.
87 do Regimento Interno, vou conceder a palavra à
nobre Deputada Sueli Vidigal.
A Deputada Sueli Vidigal, do PDT do Espírito Santo, foi Deputada Estadual e Secretária de Promoção
Social de Serra, município próximo à Grande Vitória.
Deputada Sueli Rangel Silva Vidigal, V.Exa. dispõe
de 25 minutos para proferir o seu pronunciamento.
A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT – ES. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, profissionais da imprensa, brasileiros que me
assistem no momento, funcionários da Casa, população
do meu Estado do Espírito Santo, lideranças do meu
Estado, Vereadores, Deputados Estaduais, Presidentes
Municipais do meu partido, o PDT, pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui, quero destinar esse
discurso de Grande Expediente à minha cidade Serra.
Como V.Exa. bem disse, Sr. Presidente, Serra é um
Município da Região Metropolitana da Grande Vitória,
um pedacinho do Espírito Santo que deu certo.
Inicialmente eu gostaria de dedicar o meu discurso às pessoas mais importantes da minha vida,
às pessoas que construíram e ajudaram a construir a
minha história: minha mãe, D. Rosa, 84 anos de vida
– e, nesse momento, eu gostaria de mandar um beijo
para a minha mãe, agradecer a ela a minha vida e os
ensinamentos; minha sogra, D. Flor, 72 anos de vida,
de simplicidade, de sabedoria, grande exemplo de fé;
ao meu filho Serginho, meu maior presente, minha
maior bênção. A minha maior razão em defesa da
vida. E olhem, Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, que busquei esse filho de consultório em
consultório, quando todas as chances me negaram a
maternidade clinicamente falando. Quanta perseverança 20 anos atrás! Mas tive a oportunidade de dar
a vida a esse ser que só me traz alegria.
O seu sorriso, meu filho, só fortalece a convicção
de que o amor sempre rompe barreiras.
O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite,
Deputada Sueli Vidigal? Quero apenas me solidarizar com V.Exa. nessa homenagem que nos comove,
quando relembra a figura de sua mãe, de sua sogra e
de seu filho, a quem considera, sem dúvida, a continuidade de sua trajetória como mãe, augurando para
ele um desempenho que possa significar, quem sabe,
num futuro próximo, a presença ou na atividade pri-
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vada ou na vida pública em defesa dos interesses de
seu Estado. Cumprimento V.Exa. pelo seu discurso
agora iniciado.
A SRA. SUELI VIDIGAL – Dando seqüência. Te
amo, meu filho! Que bom que você existe! Um brinde
à vida!
Quero, de igual modo, dedicar esse discurso a
uma das pessoas mais responsáveis e incentivadoras
para que eu estivesse na vida pública: meu esposo,
meu companheiro, meu grande amigo, o homem cuja
marca de caráter é firmada na bondade, na transparência. E eu falo nesse homem com tranqüilidade e
convicção, porque me deu esta oportunidade, quando
administrou a nossa cidade, Serra, por 2 mandatos
consecutivos. Foi reeleito com 86% dos votos válidos
e saiu com 94% da aprovação popular, permitindo-nos,
através desse trabalho, eleger o sucessor.
É para esse homem chamado Sérgio Vidigal que
eu quero deixar esse discurso, essa nossa vitória, fazendo um brinde e dizendo: Vai dar tudo certo, meu
amado! Porque quando se trabalha com dedicação e
respeito, a população reconhece.
Quero agradecer a toda a minha família, aos
meus irmãos Walter, Marlene, Vera, Yara, Roberto,
Carlinhos, Edy e Beth. Dedico esse discurso ao meu
sogro, Geraldo Vidigal, à minha cunhada, Maria Emília, aos meus cunhados, aos sobrinhos e sobrinhas,
ao meu filho do coração, Dudu, às minhas norinhas,
Lili e Taty, que estão me assistindo nesse momento.
E junto a essa família que Deus me deu existem as
famílias que escolhemos, que compõem a nossa equipe de trabalho.
Quero dedicar o meu discurso à minha equipe de
trabalho de Brasília – está ali a minha assessora Ada,
que me ajudou a fazer esse discurso –, à assessoria
do PDT, à minha equipe do Espírito Santo, pessoas
extremamente importantes na minha vida política, na
minha história. De público, agradeço carinhosamente
a cada um de vocês que estão me assistindo.
Sr. Presidente, estou muito feliz, nesta oportunidade, por ter sido sorteada para fazer o meu primeiro
discurso, desta tribuna, por 25 minutos. Tenham um
pouco de paciência porque é a primeira vez que tenho
mais tempo para fazer o meu discurso. É um momento
muito importante, ímpar na minha vida.
Estou feliz com a oportunidade de assumir a tribuna desta Casa para falar de um assunto que muitas
pessoas, por preconceito, descaso ou desconhecimento, relegam a um plano inferior, considerando não se
tratar de tema relevante para a política. E o tema que
eu trago, na tarde de hoje, é a valorização da vida.
Falo da vida, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Será que há tema mais importante para se
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tratar neste ou em qualquer outro Parlamento? Estou
certa de que não há. E digo o porquê: porque a vida
é o centro de todas as coisas, o princípio, o meio e o
objetivo de tudo o que fazemos ou deixamos de fazer
em nossa existência.
Viver é um privilégio dos céus. Cada manhã é
uma nova e ímpar oportunidade em nossas vidas.
Por isso abordo tema tão importante, a valorização da
vida, a valorização da família, pilares que sustentam
a humanidade.
Sou defensora da vida, sou contra o aborto.
Falar da vida é falar, sim, de política. Mas de uma
política maiúscula, lúcida, abrangente, de resultados,
e não daquela política acanhada, pontual, restrita e
pequena, que torna as questões derivadas em originais e despreza o núcleo real dos problemas a que se
pretendem resolver.
Senão vejamos. Quando debatemos nesta Casa
medidas para controlar a criminalidade, incrementar
o desenvolvimento social, combater o consumo de
drogas, estimular a educação, reduzir as desigualdades sociais, eliminar o racismo, entre outras práticas
discriminatórias, o que fazemos é tão-somente dirigir
o nosso olhar para alguns dos muitos problemas decorrentes de uma ideologia materialista que, para se
fortalecer como verdade, opera um enfraquecimento
simbólico dos valores sociais fundamentais, dentre
eles a própria vida.
Sou defensora da vida, sou contra o aborto.
Não é de hoje, Sr. Presidente, que as coisas mais
importantes para o desenvolvimento nacional são relegadas a um plano inferior, como se fossem assunto
menor, desimportante. Há muito, a defesa de temas
como a família, o lar e a solidariedade social é considerada para muitos como antiquada, fora de moda,
como se o amor e a família tivessem que seguir padrões comerciais.
O Sr. Chico Lopes – O quanto possível, gostaria
que V.Exa. me concedesse um aparte, nobre Deputada Sueli Vidigal.
A SRA. SUELI VIDIGAL – Fala-se muito em soluções objetivas, esquecendo-se que, para que as soluções se efetivem de fato, ou seja, para que deixem de
ser um sonho e passem a ser reais, é necessário que
haja pessoas dispostas a fazê-las funcionar.
Quero destacar também a importância da Igreja
na vida humana. Aliás, a Igreja tem tido um papel relevante na vida social do nosso País. E eu não estou falando de religião; estou falando da importância da Igreja.
A Igreja é como um hospital, Sr. Presidente, que cuida
de doentes. A Igreja cuida dos debilitados na fé.
Pois não. Concedo um aparte a V.Exa.
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O Sr. Chico Lopes – Primeiro, agradeço a V.Exa.
por me conceder um aparte num discurso de grande
profundidade e importância, neste momento em que
a sociedade discute a vida. A senhora manifesta prazer de ter os pais com uma certa idade. Isso é muito
bom, digo-o principalmente porque nós já perdemos
os nossos, pela nossa idade, pelo tempo. Perdemos
nossos pais, mas nunca nos conformamos. Aceitamos apenas. Quero começar pela questão da família.
A família, a meu ver, é a coisa mais importante numa
sociedade, que é a célula maior, pois o resto vem por
aí. Mas estamos com a família desorganizada em vários aspectos: econômico, social, e diria até político.
Quando a família se desorganiza, a sociedade sofre
as conseqüências. Vemos garotos entrando nas universidades aos 16 ou 17 anos e saindo dela aos 22 ou
23 anos. Significa que isso deve constar das políticas
públicas, porque representará mais desorganização.
Por outro lado, temos o problema da comunicação,
que nem sempre educa, mas, sim, deseduca a sociedade. Portanto, quero parabenizar V.Exa. por sua
preocupação com a vida e por mencionar o centro da
questão para a discussão, que é a família. Acho que
é de profundidade essa questão da família para que
cheguemos a outros patamares, dependendo da ótica
dada pela pessoa. Parabéns, Deputada!
A SRA. SUELI VIDIGAL – Agradeço a participação a V.Exa., Deputado Chico Lopes.
O que tem historicamente assegurado o sucesso
das nações em seus propósitos passa pelo fortalecimento de efetivas ações sociais, para as quais a vida
humana tem valor supremo, devendo ser cultivada e
com zelo, em bases morais sólidas. Assim se constituíram nações poderosas como os Estados Unidos, o
Japão, os países europeus ou o Canadá.
É importante que o Estado ou a sociedade não
fechem os olhos às crianças desassistidas, às famílias
desestruturadas, aos jovens desencaminhados, aos
idosos desprovidos de lar. Cada uma das nações socialmente vitoriosas do mundo deu o devido quinhão
de atenção à vida humana e, é só por isso, Sr. Presidente, que a vida ali deu certo.
Os países que possuem os sistemas educacionais
sólidos não são simples depósitos de crianças à espera dos pais no final do expediente de trabalho. Suas
escolas ensinam a aprender e conseguem construir o
conhecimento, que serve para o convívio social, preparando o cidadão para o futuro mercado de trabalho
e capacitando, assim, uma mão-de-obra qualificada,
ciente de suas responsabilidades.
Esses são países com índices de violência infinitamente inferiores aos nossos, onde a delinqüência não

Abril de 2008

é mais que um desvio social comportamental. Esse é o
exemplo que dá certo em qualquer parte do mundo.
Não nos iludamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, se outras nações deram certo foi justamente por terem dado o devido valor à vida humana,
não por outra coisa.
Sou defensora da vida, sou contra o aborto.
No nosso País, o que fazemos nós? Essa é uma
pergunta para reflexão. Por exemplo: espera-se que o
aborto seja a solução para o problema das gestações
precoces e indesejadas. Pergunte a uma mulher, a
uma mãe brasileira, se ela quer matar o seu filho no
seu próprio ventre. Eu diria que não.
Uma menina, ou uma mulher, que carrega precocemente uma vida em seu ventre não engravidou
porque tinha em mente a possibilidade de praticar um
homicídio. Ela engravidou porque lhe faltou a devida
formação moral, proveniente da família, da escola, dos
meios de comunicação, dos amigos, da Igreja, enfim,
faltou-lhe oportunidades.
Perguntemos à sociedade brasileira se ela prefere que nós, Parlamentares, trabalhemos no sentido
do reforço dos laços responsáveis, pela boa formação
moral e social, contribuindo, assim, para estruturar
cidadãos responsáveis, e dotados de forte senso de
bondade e de humanidade; ou se ela prefere que seus
representantes digam um simplório e inconseqüente
“sim” à liberação do aborto, como se o infanticídio fosse
a solução para todos os problemas que nos assolam,
dentre os quais, a gestação não planejada é apenas
um deles, apenas a ponta do iceberg.
Sou defensora da vida, sou contra o aborto.
Antes de aprovarmos ou rejeitarmos qualquer legislação relativa ao aborto, vamos ouvir o que o povo
brasileiro tem a dizer. Estou certa de que, assim como
eu, a maioria das pessoas dirá “não” ao aborto, porque
não se combate a violência no discurso, e na prática
defendendo-se o homicídio como solução de um problema social. Isso tem nome, Sr. Presidente, isso se
chama incoerência. O aborto é apenas um paliativo e,
em minha opinião, o pior de todos.
Carecemos, Sr. Presidente, colegas Deputados,
de toda sorte de formação moral. Não de incentivo à
violência no seio da própria família, privando que muitos
e muitos Serginhos possam estar contribuindo para o
crescimento social e fortalecimento deste País.
Falando em Serginho, novamente, Sr. Presidente,
eu me reporto ao meu filho. Meu filho, com 17 anos de
idade, prestou vestibular para Medicina e foi aprovado.
Mas o meu filho, Sr. Presidente, colegas Deputadas
e Deputados, não é mais inteligente do que o filho de
outras mulheres e mães brasileiras. Assim como eu,
meu filho teve a oportunidade de ter uma boa alimen-
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tação, de ter escola, de ter acompanhamento; meu filho
teve a oportunidade que outros tantos e tantos filhos
de brasileiras e mães feito eu não tiveram.
E é por Serginho e pelo filho de tantas mulheres
e mães feito eu deste País afora que sou defensora
da vida, sou contra o aborto.
E não falo em formação moral como algum tipo
vazio de moralismo, que nega a sexualidade, os afetos,
os desejos e os sonhos pessoais. Não! Falo de formação
moral como o conjunto de informações transmissível
de geração em geração, que diz ao indivíduo o que é
certo e o que é errado e por quê. Não um conjunto de
regras que dita de cima para baixo verdades absolutas
e tabus, mas uma consciência ética que constitui um
sólido poder de reflexão crítica sobre as situações, de
modo que o comportamento se conduza em favor do
benefício geral, sem resultar em prejuízo individual. As
palavras podem ser confusas, mas a idéia principal deste meu discurso é bastante simples: não faça ao outro
o que você não gostaria que fosse feito a você.
Se os nossos jovens tivessem seu comportamento orientado por uma sólida formação de princípios
morais, que lhes mostrasse a verdade contida nessa
essência, seguramente esta Casa não estaria lotada
de projetos de leis, debatendo temas como aborto,
redução de maioridade penal, proibição de venda ou
consumo de álcool, legalização da prostituição, dentre
outros. Essas matérias só possuem apelo real quando
os valores sociais fundamentais – vida, família, solidariedade – são frágeis, são desassistidos.
Se, como Nação, o Brasil não olhar para a vida
com carinho, se este País não for intransigente em
admitir que deve ser a vida, e nenhum outro, o valor
central de seus filhos e das gerações futuras, não faremos outra coisa senão medicar os sintomas de nossa
doença e vê-la fortificar-se até que nos seja possível
combatê-la. Ampliaremos as despesas com educação,
mas continuaremos a ver cada vez mais jovens viciados em drogas, envolvidos em atos de delinqüência,
mutilando-se uns aos outros em acidentes de trânsito,
gestando e tirando vidas em série. Isso porque é importante haver recurso para a escola. É imprescindível
que a escola complemente a família no ensinamento
do que é certo e errado na vida em sociedade. Essa
integração escola/família é salutar, importante para os
jovens, para que possamos resgatá-los da ociosidade,
da vulnerabilidade, e não permitir que sejam tragados
pelo tráfico. E isso só se consegue reatando laços, reforçando os vínculos, levando a escola à comunidade
e a família à escola.
Já temos algumas experiências bem-sucedidas
no País. Gostaria de mais uma vez tomar a liberdade
de me reportar à cidade da Serra, onde, na gestão do
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meu companheiro, Sérgio Vidigal, ex-Prefeito do município, o índice de evasão escolar foi muito baixo, o
índice de mortalidade infantil foi muito baixo. Fizemos
um trabalho em que foi planejado um município para
os próximos 20 anos e para o qual se deu atenção à
saúde, à educação e aos programas sociais, e que,
sem falsa modéstia, é copiado por todo o Estado do
Espírito Santo. Município que deu certo, onde a escola implantada é em tempo integral, com merenda
de férias, e a gestão democrática é importante e praticada. Quem escolhe o diretor da escola são os pais
dos alunos, os alunos e a comunidade. Uma gestão
democrática. Enfim, existe uma integração e a comunidade interage entre si. Por isso falo que Serra é um
pedacinho do Espírito Santo que deu certo, porque foi
um município planejado, onde os movimentos sociais
fizeram coro por intermédio do orçamento participativo
e onde a comunidade escolhe as prioridades de suas
obras. O Município trabalhou com toda sociedade civil organizada, planejando a cidade, definindo a forma
como gostaria de viver no município que sonhou junto
e organizou.
E foi só por isso que o Município da Serra deu
certo e que sua gestão é copiada em todo o País. Após
4 anos de funcionamento da Modalidade 192 no Espírito Santo, mais precisamente na cidade da Serra,
o Governo Federal implantou-a como SAMU. O médico vai à casa do cidadão e, se for o caso, resgata o
paciente e há todo um aparato para assegurar a vida,
como equipamentos com UTI, médicos, paramédicos
e enfermeiros. Daí por que cito, com muito orgulho, o
Município da Serra, um município preocupado com a
valorização da vida.
Peço a V.Exa., Sr. Presidente, um pouco mais de
tolerância para que eu termine o meu pronunciamento.
Fui paciente, pois esperei muitos outros colegas discursarem antes de mim.
Sr. Presidente, é preciso reensinar nossa sociedade a amar a si própria, a querer bem aos seus, a
zelar pelos mais vulneráveis, a conduzir os que estão
perdidos. Para isso, o gasto público, indispensável,
será sempre insuficiente, caso o foco não esteja direcionado para a causa dos problemas que se pretende
combater. E essa causa, repito, é a debilidade que a
vida humana, como valor, assumiu nos últimos tempos
em nosso País.
Sou defensora da vida, sou contra o aborto.
Devemos resgatar o valor da vida. E para isso,
precisamos reatar a antiga e vitoriosa comunhão entre família e escola, sem a qual a criança e o jovem se
constituem em pessoas fragmentadas, ricas de conhecimentos técnicos, porém paupérrimas em consciência
ética. A apartação dessas 2 instâncias formadoras só

12006 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

interessa aos que sobrevivem das diversas indústrias
da delinqüência que avolumam fortunas privadas mundo afora: as indústrias das drogas ilícitas, das drogas
lícitas comercializadas para menores de idade, do
aborto, das armas, da pornografia, da prostituição e
tantas outras.
Outro passo importante no resgate da valorização
social da vida situa-se no uso ético dos meios de comunicação de massa. Eu e meu partido, o PDT, somos
absolutamente favoráveis à liberdade de imprensa e
de expressão, mas também somos árduos defensores
do debate ético nos meios de comunicação.
Queremos ver respeitado o disposto no art. 221,
incisos I e IV da Constituição Federal, que diz:
“Art. 221. A produção e a programação
das emissoras de rádio e televisão atenderão
aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas;
...............................................................
IV – respeito aos valores éticos e sociais
da pessoa e da família.”
Concedo aparte, mas tem que ser bem breve, Sr.
Deputado, porque tenho que terminar meu discurso.
O Sr. Cleber Verde – Deputada, serei breve. Primeiro, agradeço a oportunidade do aparte. Não poderia
deixar de fazê-lo, principalmente porque sou membro
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em que
V.Exa. é Vice‑Presidenta. Quero, nesta oportunidade,
ressaltar sua preocupação, principalmente com as
minorias e com a vida. O discurso de V.Exa. é muito
oportuno, atendendo aos preceitos da Igreja Católica,
que, neste momento, faz sua Campanha da Fraternidade em favor da vida. Portanto, quero parabenizá-la
por sua luta e, ao seu Estado, por tê-la trazido para cá,
a fim de defender o povo brasileiro, e, principalmente, uma causa tão nobre, a causa da vida. Parabéns!
Continue nessa luta, que, certamente, o povo de seu
Estado haverá de reconhecer. Muito obrigado.
A SRA. SUELI VIDIGAL – Muito obrigada,
Deputado.
Para finalizar, nossa fala não é direcionada, Sr.
Presidente, apenas a pais e professores, no sentido
de se aproximarem uns dos outros e, juntos, cuidarem
de suas crianças e jovens com a devida atenção. Falamos igualmente aos comunicadores sociais e artistas,
pessoas que exercem papel fundamental na socialização humana.
Senhoras e senhores, nossas crianças e jovens
não precisam de quem lhes ensine a matar, roubar,
mentir, trair, prostituir-se, abortar, drogar-se, beber,
dirigir de modo irresponsável, fumar, agredir; eles pre-
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cisam que lhes ensinem a respeitar a si mesmo e às
outras pessoas e a refletir criticamente sobre o mundo
em que vivem e sobre seus próprios comportamentos
nesse mundo. É urgente que os meios de comunicação de massa imponham uma inflexão ética em sua
programação, respeitando o que diz a Carta Magna.
Sem isso, a tarefa formativa de pais e professores tornar-se-á praticamente impossível, e nossa sociedade
continuará a padecer dos males morais que nos vêm
colocando no final da fila do desenvolvimento social
no mundo.
Reitero minha convicção no valor da vida, Sr. Presidente, e concluo este pronunciamento convocando
todos os brasileiros e brasileiras de bem, que sonham
em ver este País dar certo, a uma cruzada pela valorização da vida, da família, da solidariedade social e
pelo desenvolvimento de uma sociedade mais justa,
humanitária e fraterna que, acima de tudo, ame a si
mesma e a cada um de seus filhos.
Sou defensora da vida, sou contra o aborto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Parabenizo a nobre Deputada Sueli Vidigal pelo belo
discurso. Mais que isso: ao longo desses quase 20
anos aqui nesta Casa, poucas vezes vimos um colega
Parlamentar enaltecer seus filhos, sua esposa, seus
familiares. Nobre Deputada Sueli Vidigal, a manifestação de V.Exa. neste momento só reforça o papel desta
Casa: o de ser a caixa de ressonância da sociedade
brasileira. O profundo pronunciamento de V.Exa., nesta
tarde, sobre o tema valorização da vida demonstra o
quanto a família é importante não apenas na vida de
cada um de nós, Parlamentares, mas como reflexo
para toda a sociedade brasileira.
Portanto, mais uma vez, parabenizo V.Exa. pelo
belo pronunciamento e pela profundidade de suas
palavras.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Dando continuidade ao Grande Expediente, passo a
palavra ao nobre Deputado Professor Ruy Pauletti, do
PSDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB –
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, este meu pronunciamento é uma
homenagem ao povo gaúcho, ao Governo do Estado
do Rio Grande do Sul e, em especial, aos meus conterrâneos da Serra gaúcha.
Hoje é um dia importante para o meu Estado, o
Rio Grande do Sul. A Governadora Yeda Crusius acaba
de fechar contrato de empréstimo no valor de 1 bilhão
de dólares junto ao Banco Mundial. Esse montante será
aplicado em obras de infra-estrutura no Estado.
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Quero salientar que o Estado gaúcho ganhou
credibilidade no exterior graças ao sucesso econômicofinanceiro no primeiro ano do Governo tucano. A Governadora, com sua bravura e coragem, recuperou as
finanças do Rio Grande do Sul em apenas 365 dias.
Yeda Crusius está nos Estados Unidos desde o
dia 20, tratando dos interesses do Estado. É a primeira viagem da Governadora. Teve um início de governo
difícil, tendo em vista a sua preocupação em recuperar
as finanças do Estado e a sua imagem no cenário do
País. A montagem de sua equipe de colaboradores foi
tensa, uma vez que Yeda Crusius governa com 5 partidos em sua base política. Mesmo assim, buscou fazer
uma administração com qualidade e conquistou apoio
para realizar aquilo que de fato pretende alcançar.
Conseguiu o equilíbrio financeiro para poder investir. Houve grandes avanços, dentre eles a redução
de despesas em 327 milhões de reais. É a coragem
de quem mostrou que pode fazer controle de gastos
públicos com mais determinação e força.
O Governo quer aumentar as receitas, majoradas
em 222 milhões de reais acima da meta proposta.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a atuação
do Governo tucano no Rio Grande do Sul prevê acordo político-administrativo em 3 eixos estratégicos que
norteiam o plano de governo: desenvolvimento econômico sustentável; desenvolvimento social e finanças;
e gestão pública.
Tal esforço, em 2007, fez com que o crescimento
do Estado atingisse um crescimento de 7%, o maior
dos últimos 14 anos, bem acima do crescimento médio
verificado no âmbito da União.
As ações de modernização da gestão pública
permitiram a redução de 50% do déficit previsto. Essa
meta permanece para o ano de 2008, com a diferença entre as receitas e as despesas projetadas para
600 milhões de reais, até atingir o equilíbrio financeiro
pleno em 2009.
Do projeto de desenvolvimento econômico sustentável, o Governo gaúcho salienta os projetos para o
setor energético. Do programa de investimentos, foram
mais de 320 milhões de reais investidos, com recursos
próprios aplicados em obras de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, denominado Programa
Luz para Todos, que vai atingir 5 mil famílias rurais.
Quero salientar a implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, o maior empreendimento em
construção na área de energia hidrelétrica da América
Latina. Depois de concluída, a usina vai adicionar 855
megawatts de energia.
Também a Companhia Riograndense de Mineração, a maior mineradora de carvão do Brasil, recuperou a sua capacidade de investimento, entregando
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2 milhões de toneladas de carvão, inclusive para fora
do Rio Grande do Sul.
O Governo gaúcho firmou parceria com o Governo
Federal para a execução, por intermédio da Secretaria
de Ciência e Tecnologia, do Projeto de Agroenergia do
Estado, com investimento de 4 milhões e 100 mil reais,
sendo 1 milhão e 600 mil reais recursos próprios do
Estado do Rio Grande do Sul.
Esse projeto, cujas pesquisas já começaram,
prevê a produção de biodiesel a partir de girassol e
canola, reduzindo ainda mais a dependência externa
do Rio Grande do Sul na produção de álcool.
Cabe salientar que os Ministros da área já estiveram no Rio Grande do Sul vistoriando o projeto in
loco.
Ainda no que se refere ao desenvolvimento sustentável, quero destacar os investimentos nas estradas
gaúchas. Temos uma importante via de escoamento
da produção gaúcha, denominada Rota do Sol, na
região da Serra. Foi liberada para o tráfego pelo atual
Governo, no ano passado. Nela foram investidos 22
milhões de reais.
Também foram retomadas as obras de duplicação da RS-118, na cidade de Gravataí. É uma rodovia
estadual da maior importância para a Região Metropolitana de Porto Alegre. E está prevista a duplicação da
estrada Rio Grande – Cassino, a RS-734, que recebeu
investimento de 1 milhão de reais.
O Governo gaúcho garantiu ainda a continuidade
de outras 22 obras em mais de 100 municípios, que
representam 348 quilômetros, beneficiando mais 5
milhões de gaúchos.
A consolidação do Pólo Naval, na área do porto
da cidade de Rio Grande, administrado pelo Governo
Estadual, é considerada obra prioritária para o desenvolvimento econômico e social do Estado gaúcho.
Em 2007, o Porto bateu novo recorde anual de
movimentação de cargas: foram registradas cerca de
23 milhões de toneladas da produção gaúcha.
O Porto do Rio Grande também investiu 4 milhões
de reais na recuperação de equipamentos, o que garantirá a ampliação das movimentações de celulose,
fertilizantes e carga em geral. Tais investimentos só
são possíveis graças à determinação da Governadora Yeda Crusius de manter no Porto os recursos por
ele gerados.
O Governo do Estado também apóia a atração
e a fixação de novos empreendimentos no local, de
forma a transformá-lo em pólo naval. No momento, estão em construção no local o dique seco, o maior do
Hemisfério Sul, e os módulos da P-53, a Plataforma
de Prospecção de Petróleo da PETROBRAS 53. É um
marco na história do Rio Grande do Sul.
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Por outro lado, terreno doado ao Estado e avaliado em 457 mil reais será utilizado para a recolocação
das famílias que se encontram nas áreas estratégicas
e necessárias à expansão do porto.
O Governo ainda autorizou a abertura de licitação
para a dragagem continuada por 5 anos no canal do
porto e nas principais hidrovias gaúchas.
Quero destacar, Sr. Presidente, um dos grandes
eventos que fazem parte do calendário turístico e de
comercialização do Rio Grande do Sul, a EXPOINTER,
a maior feira internacional de máquinas, animais e implementos agrícolas realizada no Brasil.
O Sr. Bruno Araújo – Permite-me V.Exa. um
aparte?
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Com
prazer, meu Líder.
O Sr. Bruno Araújo – Deputado Professor Ruy
Pauletti, quero cumprimentá‑lo. O Estado do Rio Grande do Sul, ao longo da história do Brasil Império e da
formação do País como República, sempre deu o maior
exemplo de bravura cívica e de luta pela liberdade,
quando, principalmente, por um tempo lutou por sua
própria independência. Esta Federação constituída
sempre teve no Rio Grande do Sul um dos Estados
mais fortes e pujantes, de maior relevância política,
sobretudo de relevância econômica. O País acompanhou, nas últimas décadas, a fragilização das contas
públicas do Rio Grande do Sul, o que nos preocupa,
considerando a importância desse Estado da Federação. Mas buscamos e soerguemos agora a esperança
no Governo de Yeda Crusius, que continuará enfrentando dificuldades pela posição corajosa e porque não
se recupera um Estado que vem sofrendo déficits há
mais de 20 anos consecutivos, sem uma política austera. V.Exa. vem lembrar hoje ao Brasil que o Governo
Federal precisa se redimir perante o importante Estado
do Rio Grande do Sul, pela falta de atenção nos últimos
anos. V.Exa., a população do Rio Grande do Sul, sobretudo a Governadora Yeda Crusius têm feito enorme
esforço e dado a maior demonstração de credibilidade
e confiança no Governo do Rio Grande do Sul, diante
da assinatura do contrato de 1 bilhão de dólares, numa
sinalização clara de que se acredita na seriedade e
na gestão daquele Governo. Muito precisa ser feito. O
Estado vai precisar de mais tempo para pôr as finanças em ordem, o que acontecerá. V.Exa. se lembra de
que o Governador Aécio Neves, do PSDB, assumiu o
Governo de Minas Gerais na mesma situação, e hoje
o Estado é um exemplo. O Brasil se lembra de que o
Governador Mário Covas assumiu o Estado de São
Paulo na mesma situação: absolutamente quebrado.
Hoje, no entanto, São Paulo se equipara, por seu tamanho, à Federação. Temos certeza de que a Gover-
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nadora Yeda Crusius entregará ao povo do Rio Grande
do Sul, ao final deste seu mandato, habilitando-se para
a reeleição, um Estado com a credibilidade que aquele povo forte merece. Quero cumprimentar V.Exa. por
chamar a atenção do País para essas informações. Na
verdade, não esperaríamos de V.Exa. nada diferente,
uma vez que é um dos Deputados mais atuantes da
bancada do PSDB. Além do mais, é uma alegria ouvir
pronunciamento desta qualidade. Mais uma vez, meus
cumprimentos a V.Exa.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Agradeço
ao Deputado Bruno Araújo.
Parece-me que o PSDB está destinado a assumir Governos Estaduais para recuperar as finanças.
Assim foi em Minas Gerais; assim foi em São Paulo;
assim foi em muitos outros Estados. E graças à seriedade com que as administrações tucanas trabalham
para recuperar as finanças estaduais, fazendo mais
por menos.
O Sr. Mauro Benevides – Permite-me V.Exa.
um aparte?
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Pois não,
Deputado Mauro Benevides. É um prazer ouvi-lo.
O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Professor Ruy Pauletti, estou acompanhando o discurso
de V.Exa., sem dúvida um dos mais preeminentes e
atuantes Deputados desta Casa, e pude ouvir a recente
intervenção do Deputado Bruno Araújo, que, mesmo
de Pernambuco, identifica-se com o contexto nacional
e aqui ensejou que discutíssemos o desenvolvimento
do Sul do País. Lembro a V.Exa. que foi companheiro
nesta Casa durante algum tempo – e sempre com muito
brilhantismo, sobretudo no que diz respeito à reforma
tributária, de cuja concretização foi um dos grandes
propugnadores – o Deputado Germano Rigotto, posteriormente Governador do Rio Grande do Sul. Ainda
que durante a sua gestão não tenha cumprido todas as
metas que se propôs a efetivar à frente do Executivo
gaúcho, acredito que ninguém lhe poderá irrogar qualquer tipo de increpação que signifique o afastamento
do cabal cumprimento de seus deveres, na condição
de Governador do Estado. Ao relembrar esse fato,
quando V.Exa. naturalmente aponta a conjuntura vivenciada pelo Rio Grande nos últimos tempos, direi, pelo
menos em relação ao Governador Germano Rigotto,
que deve ter sido feito um grande esforço para que o
Estado do Rio Grande do Sul pudesse acompanhar o
crescimento do País. Eram esses os esclarecimentos
que me senti no dever de transmitir a V.Exa., tentando
realçar a figura de homem público do ex-Governador
Germano Rigotto.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Agradeço
ao Deputado Mauro Benevides.
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Sou testemunha do trabalho do ex-Governador
Germano Rigotto, meu conterrâneo de Caxias do Sul
e meu amigo particular, com quem colaborei no Governo do Estado.
Farei algumas observações para demonstrar a
discriminação em relação ao meu Estado.
Começo pela agroindústria. O Rio Grande do Sul
é o maior produtor de vinho do País. Acontece que o
Brasil vem sendo invadido por vinhos argentinos, chilenos, uruguaios e de outros países, isentos de imposto, enquanto os produtores brasileiros têm de pagar
uma taxa de 17% por seus vinhos, o que não permite
que haja competitividade, mesmo os produtos tendo
alcançado a mais alta qualidade, se comparados aos
vinhos internacionais.
O Governo brasileiro permite a importação de
alho da China e da Argentina. Temos estocadas toneladas e toneladas de alho, que não são vendidas
porque não conseguem competir com o alho importado. Por mais que baixem o preço, por mais que os
produtores de alho do Rio Grande do Sul tentem tirar
todas as gorduras, vendendo inclusive com prejuízo,
não conseguem colocá-lo no mercado. E o Governo
Federal nada faz.
Vou ainda mais longe. Quanto às obras do PAC, o
Rio Grande do Sul tem apenas 2 obras em andamento: a duplicação da BR-101, que já havia começado
antes, e o Porto de Rio Grande.
O Rio Grande do Sul não quer muito. Conseguimos administrar as nossas produções e as nossas
riquezas. Mas se trata de um Estado que quer ser
membro da Federação, que parece existir somente
no papel. Queremos que os nossos Governadores e
Senadores sejam ouvidos e que não lhes sejam feitas promessas que depois não serão cumpridas. Isso
desestimula o investimento estadual.
Temos necessidade de descongestionar o tráfego
da Capital do Estado, mas não conseguimos recursos
para investir no Metrô, mesmo no de superfície. Nem
falamos em metrô subterrâneo, mesmo já tendo buscado todas as possibilidades para conseguir as emendas
na bancada gaúcha.
Não temos quase nenhum investimento em saneamento básico no Rio Grande do Sul, por parte do
Governo Federal.
Não há programa de irrigação previsto, para evitar que, em anos de seca, pare a produção de grãos,
a grande riqueza do Brasil, no caso das exportações.
O Rio Grande do Sul não consegue renegociar a
sua dívida, hoje em torno de 18% de suas receitas.
O Governo Central não cumpre a Lei Kandir no que
se refere aos repasses para os exportadores. A resposta
sempre é esta: “É a lei de Fernando Henrique”.
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Os agricultores estão endividados. A agricultura
vai bem, mas o agricultor gaúcho vai mal. O Governo
está insensível e não quer renegociar a dívida. Não
adianta prolongá-la. É preciso renegociar.
O Governo brasileiro, que dá 2 bilhões de reais
para Angola, que dá 1 bilhão de reais para a reforma
agrária na Bolívia, que perdoa a dívida dos outros países, deve ser capaz de dar atenção aos produtores
gaúchos.
O Sr. Valdir Colatto – Permite-me V.Exa. um
aparte?
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Pois não,
Deputado Valdir Colatto.
O Sr. Valdir Colatto – Deputado Professor Ruy
Pauletti, conterrâneo seu e catarinense por opção,
queria cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento, pelo
conteúdo do seu pronunciamento sobre a economia
do Rio Grande, principalmente do agronegócio. E o
Rio Grande do Sul é pródigo em soja, trigo, pecuária
e arroz, conforme V.Exa. expôs muito bem aqui. Hoje,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina produzem todo
o arroz consumido neste País. São 11 ou 12 milhões
de toneladas. Santa Catarina produz 1 milhão, e o Rio
Grande do Sul, todo o resto. Temos aí 3 anos de prejuízo na cultura do arroz. Neste ano os produtores do
Rio Grande e de Santa Catarina vendem com prejuízo.
A produção do arroz tem custo de 24 reais e é vendido
a 22 reais. V.Exa., o Deputado Luis Carlos Heinze e
nós de Santa Catarina estamos tentando mostrar ao
Governo a necessidade de manter os agricultores produzindo arroz. Não temos de onde importar. Se o Brasil
não produzir arroz, de onde vamos trazer o produto?
Da Ásia. Não tem arroz no mundo para abastecer o
Brasil. O Governo precisa realmente olhar para esses
produtores, olhar para o nosso trigo, do pão nosso de
cada dia. De 10 pães, 8 são importados da Argentina, do
Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos. O pão nosso
de cada dia não é mais nosso, mas desses países, e o
Governo teima em não fazer uma política agrícola que
dê prioridade ao plantio do trigo. As lavouras ficam vazias, como estamos vendo no Rio Grande do Sul e em
outros lugares. Em relação à produção de alho, graças
a Deus, depois de muita luta, conseguimos uma taxa
antidumping – e V.Exa. trabalhou para isso também
–, de 52 centavos de dólar o quilo, para impedir que o
alho da China chegasse aqui a preço menor do que o
custo, inviabilizando a produção de alho do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Goiás. São alguns
exemplos que queria citar, sendo Presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária. Parabenizo V.Exa. por
este pronunciamento, pela apresentação desses dados
que mostram ao Brasil a necessidade de olhar com
clareza a dívida. Aliás, hoje deveria ter sido anunciada
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pelo Governo, mas foi transferida de novo, a decisão
tomada em reunião com os Ministros da Fazenda, da
Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Infelizmente, foi transferido novamente o anúncio da proposta
de reestruturação das dívidas rurais. O agricultor não
tem renda e não consegue quitar suas dívidas. Parabéns pelo pronunciamento, Deputado Professor Ruy
Pauletti! Seja bem-vindo ao mundo do agronegócio.
Tenho certeza de que, com o seu conhecimento, vai
enriquecer esta Casa e trazer luz para o Governo tomar decisões importantes neste setor.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Muito
obrigado, nobre Deputado Valdir Colatto, pelo aparte.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora exista um fundo para a construção de presídios,
estamos lutando há anos no Rio Grande do Sul para
que ele seja aplicado. O investimento em segurança
pública no Rio Grande do Sul é zero. É o que estamos
cobrando do Governo Central.
O Rio Grande do Sul tem um aeroporto internacional, mas não tem um aeroporto alternativo. Esse
aeroporto alternativo está sendo solicitado. Já existem
planos, já foi escolhida a área. É o Aeroporto de Caxias
do Sul. Mas o que está acontecendo agora? O acordo
entre as empresas TAM e GOL ficou assim: a TAM ficou
com os aeroportos do interior de São Paulo e com as
passagens, e a GOL ficou com os aeroportos do interior do Rio Grande do Sul. Retiraram o vôo da TAM da
cidade de Caxias do Sul. Ora, é maior a ligação dos
empresários e dos industriais de Caxias do Sul com
São Paulo do que com Porto Alegre. Isso forçou os
empresários caxienses a se deslocarem para Porto
Alegre, em função do horário dos vôos para São Paulo. Agora, os vôos da Gol estão indo para o Aeroporto
de Cumbica e não para o de Congonhas. Isso faz com
que os empresários caxienses percam 2 dias em vez
de 1 para fazer negócios em São Paulo. O Governo
Federal nada faz, e a ANAC nem toma conhecimento
da suspensão desse vôo, que serve apenas para dar
mais lucro às empresas aéreas.
Enfim, também não se dá atenção às ferrovias
pelas quais podem ser transportados os nossos produtos. A capacidade do transporte fluvial e lacustre
do Rio Grande do Sul é enorme e tem um custo muito
menor. Poderiam ser transportados do interior para o
porto toda a soja e todos os produtos de exportação.
Todavia, não há investimento no setor hidroviário do
Rio Grande do Sul.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Emanuel
Fernandes.
O Sr. Emanuel Fernandes – Gostaria de testemunhar, junto aos gaúchos, o brilhantismo que V.Exa.,
Deputado Professor Ruy Pauletti, empresta a esta
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Casa, não só na defesa de seu querido Rio Grande
do Sul, mas também na defesa da agropecuária brasileira. Creio que V.Exa., em outra oportunidade, abordará o tema Educação, que lhe é tão caro. Gostaria
de testemunhar, com todos os gaúchos, a alegria da
bancada do PSDB por tê-lo como representante do
Rio Grande do Sul.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Muito
obrigado, Deputado Emanuel Fernandes.
Sr. Presidente, a EXPOINTER do ano passado
bateu todos os recordes: alcançou crescimento de
37,3% na comercialização de animais, máquinas e
implementos agrícolas, artesanato e produtos da agricultura familiar.
Em 2007, as vendas da maior feira agropecuária
da América Latina, que teve público de 695 mil pessoas, somaram 131 milhões de reais. Estiveram presentes 3.160 expositores. Isso proporcionou aumento
nas operações de crédito de 74,9%, com a liberação
de 189 milhões de reais aos produtores.
O Governo do Estado investiu 325 mil reais em
obras e melhorias no Parque de Exposições Assis
Brasil, no qual se realiza a EXPOINTER.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo gaúcho promoveu, no primeiro ano da Gestão Yeda
Crusius, modificações importantes voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário. Por meio de convênio
histórico, garantiu mais recursos para a vitivinicultura,
estabelecendo o repasse de 25% da receita tributária
arrecadada junto à indústria vinícola, recolhidos pelo
Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio
Grande do Sul diretamente para o Instituto Brasileiro
do Vinho, o IBRAVIN.
Essa medida atende antiga reivindicação da minha região e confere maior autonomia ao setor, que está
com dificuldades, face à liberalidade na importação.
Destaco ainda o investimento de 34 milhões de
reais no Programa Troca‑Troca de Sementes, na compra de 480 mil sacas de milho, que vão beneficiar 240
mil pequenos produtores. Foi considerado pelas autoridades brasileiras programa inédito no Brasil.
O Governo gaúcho distribuiu gratuitamente 5
milhões de doses de vacina contra febre aftosa aos
produtores familiares, totalizando gasto de 6 milhões
de reais de recursos próprios.
Na primeira fase, a imunização atingiu 94% do
rebanho gaúcho, e, na segunda, 89%.
E, para aumentar a produtividade no campo, foram
reativadas 5 câmaras setoriais de setores estratégicos,
como a do leite e a da bovinocultura.
Outra ação inovadora do Governo tucano gaúcho foi a instituição do Programa de Sanidade Avícola,
que teve inclusive o apoio da Assembléia Legislativa
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do Rio Grande do Sul, que aprovou por unanimidade
o projeto de autoria do Poder Executivo.
O programa trata da organização da cadeia produtiva do setor, disciplinando a fiscalização e qualificando a avicultura em termos sanitários.
O Governo gaúcho ainda pagou integralmente
o Seguro Agrícola da safra 2006/2007 a mais de 25
mil contratos.
Tendo em vista o potencial de água do Estado
gaúcho, o Governo tucano montou um sistema de irrigação e usos múltiplos da água. Com a finalidade de
reduzir nos próximos anos os prejuízos decorrentes
das estiagens, o Governo Estadual criou a Secretaria
Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água,
encarregada da implementação do Plano Estadual
de Irrigação. Para a execução desse projeto, foi ouvida e mobilizada a população do Rio Grande do Sul. A
Secretaria promoveu 40 encontros regionais, com a
presença de representantes de 414 municípios. Cerca de 430 técnicos da EMATER estão treinando 9 mil
agricultores para o trabalho.
Os investimentos estão orçados em 100 milhões
de reais. As obras trarão benefícios, inicialmente, a
toda a região da Campanha e da Fronteira Oeste do
Estado.
Há poucos dias, o Governo gaúcho assinou contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
para a elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. Esse projeto inédito é reivindicado há 40 anos. Ele vai permitir o desenvolvimento
sustentável da Região Hidrográfica do Alto Uruguai e
o conseqüente reabastecimento do Aqüífero Guarani,
um dos maiores reservatórios subterrâneos de água
doce do mundo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro projeto que chama a atenção para o Rio Grande do Sul
vem da área ambiental.
De acordo com a diretriz estratégica de intensificar
a atração e a fixação de empreendimentos privados
ambientais sustentáveis, o Governo gaúcho deflagrou
a força-tarefa que reduziu em 77% o acúmulo de pedidos de licenciamentos ambientais e criou a gestão
ambiental descentralizada para 165 municípios. O programa tem chamado a atenção de entidades públicas
e privadas, como a Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul.
Agora, quero falar sobre a área em que trabalho
há mais de 40 anos no meu Estado: a educação.
Analisando o projeto do Governo tucano no Rio
Grande do Sul para 2008, dentro do desenvolvimento
social a educação está em primeiro lugar.
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A aplicação integral dos recursos do salário-educação no ensino público permitiu avanços significativos
no processo de qualificação do ensino estadual.
Destaca-se o acordo firmado com os municípios
para o transporte escolar, evitando para os próximos
anos os transtornos causados pelo atraso nos repasses. Segundo dados do Ministério da Educação, o Rio
Grande do Sul foi o Estado que mais aumentou, de
2006 para 2007, o volume de recursos próprios destinados ao transporte escolar, além de ser um dos 11
Estados que autorizaram o repasse da verba federal
diretamente aos municípios.
Utilizando outro instrumento de gestão, a Secretaria de Educação gaúcha promoveu, dentro dos critérios definidos pelo Conselho Estadual de Educação, a
reorganização de 1.590 turmas, o remanejamento de 3
mil professores e o encerramento das atividades de 105
escolas com poucos alunos, reduzindo assim a necessidade de novas contratações e atacando o problema
da falta de docentes em sala de aula. Destaco que, na
região da Serra, não falta nenhum professor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o aperfeiçoamento da aprendizagem, o grande foco da Secretaria de Educação para 2008, passa ainda pela
implantação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul e complementa os
exames nacionais, pela adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação, do Governo Federal, e pela
adoção do projeto-piloto de alfabetização de crianças
aos 6 anos de idade. Esse projeto abrange 550 turmas
em 73 municípios do Rio Grande do Sul
Quanto à saúde, o Rio Grande do Sul é reconhecido em âmbito nacional como o Estado que reduziu
em 17% a mortalidade infantil. Isso se deve a uma rede
articulada de ações previstas nos Programas Viva a
Criança, Primeira Infância Melhor e Saúde da Família,
a exemplo do que foi implantado no Município de Nova
Pádua, também na região da Serra.
O Estado investiu ainda no aumento das equipes
do Programa Saúde da Família, que atua em 331 municípios e conta com 1.200 equipes, além de outras
620 de saúde bucal e de 7.600 agentes comunitários
de saúde.
Nas demais frentes, o Governo do Estado também dedicou especial atenção à saúde da mulher, do
idoso e do deficiente mental, além do enfrentamento da
dengue e das doenças decorrentes das temperaturas
mais baixas, através do Programa Inverno Gaúcho.
Lembro ainda a contratualização com 43 hospitais filantrópicos, sendo 40 sob gestão estadual, que
garantiu a incorporação de recursos do Sistema Único
de Saúde, para o Estado e seus municípios, da ordem
de 18 milhões de reais.
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No início deste ano, o Governo gaúcho ainda
anunciou o aumento em 30% da oferta pelo SUS de
exames preventivos do câncer de mama, a primeira
dentre as causas de morte das mulheres no Estado.
Dentre as ações voltadas à modernização e ao
reaparelhamento da segurança pública no Rio Grande
do Sul, destaca-se a adesão formal ao Sistema Único
de Segurança Pública, determinante para a reinstalação
do Gabinete de Gestão Integrada, para as medidas de
prevenção e repressão à criminalidade, o que permitiu
também a redução das contrapartidas do Estado em
convênios com a União.
Dos 66 projetos apresentados pelo Governo gaúcho ao Ministério da Justiça, no valor de 262 milhões
de reais, destacam-se os destinados à construção da
Academia Integrada de Segurança Pública e do Complexo do Instituto-Geral de Perícias e à recuperação
do sistema de transporte aéreo da Brigada Militar do
Estado.
No mês de fevereiro passado, o Governo gaúcho anunciou uma nova série de ações de reforço à
segurança pública no Estado. As adesões envolvem
a contratação de 500 policiais militares temporários e
a nomeação de 242 escrivães de polícia, bem como
concurso público para o ingresso de 550 policiais civis,
250 inspetores e 50 delegados. Será o mutirão contra
a impunidade e para a conclusão de 27 mil inquéritos
policiais em 16 cidades gaúchas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social do Governo do meu Estado lançou neste ano uma série de
iniciativas pioneiras na área social, tendo como carrochefe a Rede Parceria Social. Até o momento já foram
contabilizados 1.068 projetos. Deste montante, 194
já foram escolhidos. Para eles serão disponibilizados
cerca de 6 milhões de reais, a serem distribuídos entre
os 64 municípios selecionados.
A habitação e o saneamento também são preocupações do Governo tucano gaúcho.
O Governo coordenou a elaboração de pleitos
ao PAC, referentes a 56 projetos de saneamento para
municípios com mais de 50 mil habitantes, oriundos
do Programa Gaúcho de Saneamento, da ordem de
600 milhões de reais.
Destaca-se nesta ação o enquadramento dos
programas de recuperação ambiental das Bacias dos
Rios dos Sinos e Gravataí, que chegam a 220 milhões
de reais – recursos da União.
O Governo do Rio Grande do Sul anuncia um
plano de investimentos da ordem de 1 bilhão de reais
em saneamento básico para os próximos 4 anos.
No primeiro ano da administração tucana no Estado, os investimentos atingiram 95 milhões de reais e
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foram aplicados na ampliação e na manutenção dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, o que beneficiou mais de 700 mil pessoas.
Sr. Presidente, como disse no início deste pronunciamento, que intitulei de O Rio Grande do Sul
– Estado Discriminado pelo Poder Central, hoje a
Governadora Yeda Crusius assina convênios, para o
desenvolvimento do Rio Grande do Sul, junto ao BID,
nos Estados Unidos.
Aproveito a oportunidade para fazer rápida análise.
Há mais de 30 anos o Estado gaúcho gasta mais
do que arrecada. Equilibrar as contas é a condição
para que invista mais, gerando renda e oportunidades
de emprego.
Nesse contexto, o Governo gaúcho está arrumando a casa. E uma de suas medidas é a implantação do
Programa Fazendo Mais com Menos.
Os gastos de custeio, que cresciam em média
12% ao ano, tiveram redução de 30% em 2007, sem
afetar a qualidade dos serviços públicos prestados à
população.
O Governo gaúcho extinguiu 80% dos cargos comissionados, fez uma economia de 8 milhões de reais
e reduziu em 20% a despesa com cargos ocupados.
Cortou ainda os salários acima do teto constitucional
e implantou o regime de caixa, pelo qual só cria compromissos que podem ser honrados, reconhecendo
e renegociando as dívidas junto aos fornecedores de
bens e serviços.
Seguindo no corte de despesas, por meio do
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, sem
custos para o Estado, o Governo gaúcho, através da
revisão de estruturas e processos, superou em 8% a
meta de redução de despesas de custeio, de 303 milhões de reais para 327 milhões. Nos próximos 3 anos,
a economia deve chegar a 393 milhões de reais.
Já a receita de ICMS, prevista em 12 bilhões,
atingiu o valor de 222 milhões de reais em 2007. Para
este ano, a meta do Governo gaúcho está projetada
para arrecadar, de ICMS, cerca de 500 milhões.
Ao atender aos critérios de governança corporativa da BOVESPA, o Banco do Estado do Rio Grande
do Sul habilitou-se para a operação de venda de ações
sem direito a voto, buscando através da transparência
e da gestão profissional novos investidores nacionais
e internacionais.
O processo resultou no ingresso de 2 bilhões de
reais, consolidando o BANRISUL como um dos maiores bancos regionais, com ativos de mais de 20 bilhões
de reais e com capital líquido dobrado que já chega a
2,7 bilhões de reais.
Para este ano está previsto o investimento de 150
milhões de reais na modernização de seus serviços
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eletrônicos, além de ajudar a solucionar os problemas
estruturais do Estado do Rio Grande do Sul. Só para
o programa habitacional foi criada uma linha de crédito de 500 milhões de reais, destinada a servidores
municipais, além do acordo de exclusividade com 441
municípios gaúchos para o pagamento de suas folhas
salariais, com ganho de cerca de 230 milhões para as
Prefeituras beneficiadas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde
a campanha para o Governo do Estado, em 2006, o
PSDB pregou que governaria com a ajuda da comunidade. Através da criação da Secretaria de Relações
Institucionais, o Governo gaúcho conquistou um canal
de interlocução direto e efetivo com os municípios, sobretudo os aprovados na Consulta Popular.
Essa consulta foi realizada em 2007 e em 2008
e teve a participação de 369.417 eleitores. Resultará
em investimentos de 40 milhões reais, com prioridade
para os projetos estruturantes.
Sr. Presidente, ao tomar medidas efetivas de
ajuste fiscal, o Governo gaúcho obteve autorização do
Governo Federal para contratar operação de crédito no
valor de 1 bilhão de dólares, junto ao Banco Mundial.
O financiamento inédito permitirá a redução dos
encargos do Estado gaúcho com o pagamento da dívida
com a União, a dívida pública, gerando economia de
cerca de 250 milhões de reais nos próximos anos.
Entre as contrapartidas do Governo gaúcho que
garantiram o selo de confiança do Banco Mundial está
a implantação de uma gestão voltada para resultados,
com a contratualização de metas para todos os órgãos.
Os contratos de gestão devem permitir que as estatais
dobrem seus investimentos neste ano.
Sr. Presidente, quero dar mais informações sobre
o Rio Grande do Sul.
Com cerca de 3% do território nacional, o Estado
gaúcho abriga 6% da população brasileira. Gera PIB
de 72 bilhões de dólares, é o maior produtor de grãos,
o segundo pólo comercial e o segundo pólo industrial
de transformação nacional.
O Estado gaúcho alcançou a terceira posição no
Índice de Desenvolvimento Humano, dentre os Estados do País.
Faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina e
tem localização privilegiada entre os países que compõem o bloco econômico do MERCOSUL.
Numa área de 282 mil quilômetros quadrados vivem 10 milhões e 200 mil pessoas, descendentes de
índios, negros, portugueses, italianos, alemães, poloneses e asiáticos. Na região da Serra Gaúcha, por exemplo, é comum ouvir brasileiros falando Alemão e Italiano,
em vez da língua oficial do País, o Português.
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O Estado do Rio Grande do Sul possui 496 municípios.
Entre os principais, com alto índice de densidade
demográfica e participação na composição econômica
do Estado, estão a Capital, Porto Alegre; Canoas, situada na Região Metropolitana; Caxias do Sul, a minha
terra natal e principal cidade do pólo metal-mecânico
da região serrana, que cresceu, em 2007, 9,7% do
PIB – crescimento semelhante ao chinês.
Destacam-se também, na economia gaúcha, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Rio Grande e Uruguaiana, na fronteira com a Argentina.
Os Municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula são os destaques do
turismo gaúcho e nacional.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo
Estadual encaminhou à Assembléia Legislativa projeto
que institui o Fundo Garantidor, constituído de ativos
do Estado, essencial para a formação de Parcerias
Público-Privadas, as chamadas PPP.
A iniciativa, segundo a Governadora Yeda Crusius,
será essencial para atrair recursos privados para obras
de infra-estrutura, como estradas, que não podem ser
tocadas pelo setor público, lamentavelmente, por falta
de verbas, e sem o auxílio do Governo Federal. Essa
iniciativa do Governo gaúcho já recebeu aval dos empresários, através de sua entidades de classe.
Entidades gaúchas, reunidas com o Governo
Estadual, lançaram o Mapa Estratégico da Sociedade
Gaúcha, denominado Agenda 2020. Isto é, são as propostas para o desenvolvimento nos próximos anos.
Dentre os Eixos de Crescimento destacamos:
estimular as exportações; atrair e fortalecer empresas
em setores estratégicos, diversificando a matriz produtiva das regiões gaúchas; e garantir a continuidade
das políticas públicas de redução de gastos.
Das Bases de Desenvolvimento consta o seguinte: incentivar a formação de poupança pública e
privada; facilitar o acesso ao crédito; incentivar e garantir meios de participação da sociedade na gestão
pública gaúcha.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com este
pronunciamento espero ter mostrado ao povo brasileiro,
desta tribuna, o retrato do Estado gaúcho.
E agora quero dar uma visão da desconsideração
do Governo Federal com o nosso Estado.
O Rio Grande do Sul espera do Governo Lula e
de seus Ministros a atenção para o que segue:
– nos últimos anos, os investimentos federais no Rio Grande do Sul foram os menores, proporcionalmente aos feitos nos demais
Estados;
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– quer ser ouvido como Estado membro
da Federação, mas parece que a Federação
só existe no papel e que vivemos num país
monárquico; queremos atenção para os pleitos
dos Governadores e dos Senadores;
– que não prometam o que não podem
cumprir; isso desestimula os investimentos dos
empresários estaduais;
– queremos que se revise o PAC; existem,
na realidade, apenas 2 obras em andamento
– a da BR-101 e a do Porto de Rio Grande,
que já haviam sido iniciadas antes;
– queremos a inclusão do metrô de superfície no PAC;
– queremos investimentos em saneamento básico e em irrigação;
– queremos a renegociação da dívida;
– queremos os repasses previstos na Lei
Kandir; chega de culpar o Governo FHC;
– queremos a renegociação da dívida
dos agricultores; quem perdoa dívida externa
e manda recursos para Angola, para asfaltamento de ruas nos arredores da Capital daquele país, pode, sem dúvida, renegociar a
dívida dos agricultores;
– queremos investimentos em segurança;
– queremos o uso de recursos do fundo
próprio em construção de presídios;
– queremos auxílio no asfaltamento das
estradas municipais; chega de respostas do
tipo “não é nosso problema”;
– queremos estudos para a construção
de aeroporto alternativo para o Rio Grande do
Sul, na região da Serra;
– queremos atenção para as ferrovias;
– queremos atenção para o transporte
fluvial e lacustre;
– queremos atenção para a reforma agrária, com assentamentos;
Enfim, queremos pertencer à Federação e não
ser discriminados. Estamos cansados do governo
monárquico.
Encerro as minhas palavras citando pensamento do Secretário Estadual da Fazenda, Aod Cunha de
Moraes Junior:
“Há vários desafios ainda mais relevantes
para que o Rio Grande do Sul seja o melhor
Estado para viver. Com uma oferta de recursos naturais, infra-estrutura adequada e capital
humano diferenciado, não há por que temer
o nosso futuro”.
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Sr. Presidente, o Rio Grande do Sul tem tradição
comunitária e sempre resolveu seus problemas sem
depender do Governo Central. Mas agora estamos
cansados. Não queremos mais voltar às discussões
que não dão em nada. Queremos ser ouvidos como
membros da Federação.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a transcrição na íntegra deste meu pronunciamento, em que
solicito seja revista a posição do Governo Central em
relação ao Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) – De
acordo com o art. 89 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, das Comunicações de Lideranças,
concedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PMDB/PSC/PTC.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobre Deputado Francisco Rodrigues, Sras. e Srs. Deputados, senhores telespectadores da TV Câmara e
da TV Assembléia, do Ceará, em sessão realizada na
última sexta-feira, a Assembléia Legislativa do Ceará
procedeu à leitura da proposta de emenda constitucional que atualiza e inova o texto da Carta de nossa
unidade federada, após ampla discussão, galvanizadora
das atenções dos círculos jurídicos e de ponderáveis
segmentos da opinião pública cearense.
A elaboração do meticuloso trabalho, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, teve a participação
saliente dos Profs. Paulo Bonavides e Valmir Pontes
Filho, além do Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues,
num esforço que objetivou modernizar o texto até agora vigorante, ajustando-o à atual conjuntura política,
social, econômica e cultural, vivenciada por parte da
comunidade.
Ressalte-se, por oportuno, que a aludida PEC nº
contou com a assinatura de quarenta e um dos quarenta e seis componentes daquele Poder, deixando de
fazê-lo, na ocasião, porque ausentes, os cinco outros
representantes, com assento naquele Legislativo.
Durante os trabalhos, ainda no exercício anterior,
reportei-me à significação da iniciativa do Deputado
Domingos Aguiar Filho, Presidente da Assembléia,
bem assim dos eminentes colegas da Mesa Diretora,
respaldados no endosso ostensivo das diversas lideranças partidárias.
Espera-se, ainda esta semana, o início de tramitação da matéria, tão logo o Diário Oficial publique a
íntegra da proposta, ensejando a que principie, efetivamente, a respectiva tramitação, que será certamente
acompanhada de perto através da opinião pública e
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de facções políticas que funcionam legalmente entre
nós.
Permanecendo, na pauta, no espaço de 10 dias,
a referenciada proposta ensejará a formulação de
emendas ao texto por parte dos interessados, após
o que caberá à Comissão de Constituição e Justiça,
no prazo de 20 dias, manifestar-se a respeito, no que
concerne à competência regimental.
Em face de relevância da iniciativa, deliberei,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registrá-la da
tribuna desta Casa, na expectativa de que a bancada
federal, igualmente, acompanhe um fato auspicioso,
de transcendental preeminência para os nossos rumos democráticos.
Cumprimento, pois, o Presidente Domingos Filho
em razão da etapa ora ultrapassada, num marco histórico que realçará a profícua gestão, situando-a entre
aquelas que mais contribuíram para o aprimoramento
dos destinos institucionais do Ceará.
Era esse, Sr. Presidente, o registro que desejava fazer, saudando realmente todos os Deputados
Estaduais daquela Casa, que já me teve por Presidente há algumas décadas e que continua a cumprir
seu papel em perfeita sintonia com as aspirações do
povo cearense.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) –
Ainda respaldado pelo art. 89 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, concedo a palavra ao nobre
Deputado Bruno Araújo, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos comunicar ao Plenário da Casa que o PSDB, por
meio da minha pessoa, acaba de protocolar recurso
que recebeu o nº 153, de 2008, ao substitutivo da Comissão de Justiça apresentado na semana passada e
que trata da reforma do sistema tributário.
Naquela oportunidade, feita a leitura do substitutivo pelo Relator, Deputado Leonardo Picciani, sem
prejuízo de outros itens que ainda venham a surgir
da análise técnica por parte do PSDB, ficaram 2 dispositivos, que seguramente não tratavam da função
específica da Comissão de Justiça, para análise da
reforma tributária no seio daquela Comissão, que é
estritamente a análise da constitucionalidade, da legalidade da proposta de emenda constitucional do
Poder Executivo.
Portanto, baseio-me no art. 55 do Regimento
Interno, Presidente Mauro Benevides, que prevê que
nenhuma das Comissões pode manifestar-se sobre
matéria que não seja de sua atribuição. O parágrafo
único ainda é mais claro nesse sentido e dispõe que
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o parecer ou a parte dele que infringir tal norma será
considerado não escrito.
Uma vez tendo sido apresentada a questão de
ordem por mim, baseado no art. 96, § 2º, e o Presidente da Comissão não tendo acolhido essa questão
de ordem, cabe a nós utilizar o dispositivo regimental
do recurso. É um precedente grave, Presidente Mauro
Benevides, porque não cabe à Comissão de Justiça,
na análise de constitucionalidade, fazer emendas de
mérito. Em algumas delas, o PSDB e eu podemos vir
a concordar na Comissão específica, na Comissão
Especial, mas não podemos abrir o precedente de
a Comissão de Justiça, na análise de propostas de
emenda à Constituição, permitir substitutivos que façam alteração substancial do projeto.
E aqui poderia fazer talvez de forma diferente,
aliando-me ao substitutivo do Deputado Leonardo Picciani, na condição de Deputado de oposição, e enfrentar o projeto originário do Governo do Presidente Lula.
Não, não é isso. O que estamos fazendo é justamente
o contrário. Estamos dizendo que o projeto originário
do Governo Lula deve tramitar na Casa sem ter o seu
mérito afetado na Comissão de Justiça, e o seu mérito
ser discutido, aí sim, na Comissão Especial.
Portanto, Sr. Presidente, para que não haja prejuízo do recurso e já que a reunião está marcada para a
próxima quarta-feira, às 9h, para discussão e votação
do relatório, eu pediria a V.Exa. que designasse os
meios regimentais e, conversando com o Presidente
da Casa, Arlindo Chinaglia, pudesse garantir a apreciação por parte da Presidência da Mesa desse recurso
que ora é apresentado, para que não comprometamos
o trâmite dessa relevante PEC. A reforma tributária é
fundamental para o País, e o PSDB irá participar dela,
desde que acredite que o Governo a trata como reforma de Estado, e não meramente uma reforma de
projeto de Governo.
Portanto, eu pediria o auxílio de V.Exa. para que
não tivéssemos um vício que contaminasse o trâmite
dessa importante proposta de emenda à Constituição,
para que a Mesa dê a devida importância à matéria
e possa apresentar uma posição ao recurso antes da
quarta-feira.
Era isso, meu caro Presidente Mauro Benevides,
o que gostaríamos de expor à Presidência da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência recolhe a manifestação de V.Exa. e fará chegar
o recurso à apreciação do titular da Presidência, o nobre Deputado Arlindo Chinaglia, que ao chegar a esta
Casa já encontrará esse expediente e, naturalmente,
sobre ele se manifestará dentro dos critérios que S.Exa,
próprio, por decisão pessoal ou ouvida a assessoria
da Casa, encontrará nesse recurso que V.Exa. agora
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impetra em nome de sua bancada em relação a matéria de tamanha relevância que é a reforma tributária
que tramita nesta Casa.
Portanto, pode V.Exa. ficar tranqüilo, porque o
recurso chegará às mãos do Presidente, com o nosso
apelo para que a apreciação se faça dentro da urgência que está sendo requerida por V.Exa.
O Sr. Francisco Rodrigues, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Como
Líder da bancada, concederei a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodrigues. Logo em seguida, prosseguiremos no Grande Expediente. O orador imediatamente
inscrito é o nobre Deputado Paes Landim.
Portanto, concedo a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues, para uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de fazer referência
nesta tarde ao texto do seminário Amazônia, Cobiçada
e Ameaçada, realizado no Rio de Janeiro, na semana
passada, por militares da reserva ligados ao Centro
Brasileiro de Estudos Estratégicos – CEBRES.
No evento, foi dita uma frase emblemática em relação ao nosso sentimento relativamente às questões
por que passa o nosso Estado, Roraima: “Em favor
da globalização, inúmeras ONGs internacionais vêm
aumentando a pressão sobre Governos e organismos
internacionais com a tese ‘Amazônia, patrimônio da
humanidade?’, segundo a qual a região deve ser administrada por uma autoridade internacional”.
O texto do CEBRES lembra que o cenário desejável para a Amazônia pressupõe “desenvolvimento
auto-sustentável, com equilíbrio das áreas geoestratégicas, e equacionamento da questão ambiental, da
propriedade privada, da agricultura familiar e até da
pecuária em pequena escala”. Essa discussão aprofundada mostra a capacidade de aglutinação cívicopatriótica do CEBRES.
Sr. Presidente, o Brasil tem atualmente cerca de
600 terras indígenas que abrigam 227 povos, com um
total de aproximadamente 480 mil pessoas. Essas terras representam 13% do território nacional, ou seja,
109,6 milhões de hectares. A maior parte dessas terras
indígenas, 108 milhões de hectares, está na chamada
Amazônia Legal, que abrange os Estados de Tocantins,
Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre
e Amazonas. Quase 27% do território amazônico hoje
é ocupado por terras indígenas.
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Queremos registrar aqui também, Sr. Presidente,
a posição da ONG Instituto Socioambiental, que atua
em diferentes lugares do País e tem provocado conflitos entre as diversas regiões e também no interior dos
Estados, como é nosso caso especificamente.
A questão da reserva Raposa Serra do Sol é
emblemática. Na Vila do Mutum, situada no norte do
nosso Estado, antes existia comércio, e as pessoas
que ali residiam levavam uma vida normal.
Hoje, com a expulsão dos brancos dessa área,
o tuxaua Faustino Pereira da Silva comemora a saída dos brancos. Para ele, foi um passo para os índios
assumirem o controle da região do Rio Mau. Na parte interior do nosso Estado, estão as riquezas do Rio
Mau, do outro lado estão as riquezas que afloram no
País vizinho, a Guiana Inglesa.
Queremos dizer aos milhares de brasileiros garimpeiros que ali o diamante e o ouro estão à flor da
terra, à margem do Rio Mutum. Por isso as áreas estão
demarcadas, pela riqueza mineral de que dispõe toda
aquela região. Isso nos assusta e amedronta.
Quando lemos na grande imprensa e acompanhamos pelos grandes veículos de comunicação essas
teses defendidas pelo CEBRES – Centro Brasileiro de
Estudos Estratégicos –, temos certeza absoluta de que
ainda existem brasileiros com sentimento patriótico e
cívico, que prevalece sobre o daqueles brasileiros de
segunda categoria, que têm como escopo a entrega
diária, a capitulação diária aos interesses externos
sobre o território amazônico.
Portanto, quero, mais uma vez, pedir que seja
divulgada nos veículos de comunicação desta Casa a
nossa preocupação com reserva a Raposa Serra do
Sol, porque ali os conflitos podem ser sangrentos.
Na verdade, foi pedido ao Ministério da Justiça
que questões administrativas não tomassem a dianteira
das questões jurídicas. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Ayres de Britto encontra-se com todos
os processos referentes à área da Raposa Serra do
Sol, e o Ministério da Justiça, quebrando um acordo
anteriormente negociado, por meio de atos administrativos, promove a retirada da forma como está sendo
conduzida no nosso Estado.
É perigoso, é grave, e na verdade nós sabemos
a quem imputar a responsabilidade por um conflito
que venha a ser perpetrado naquela região, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta o nobre Deputado Francisco Rodrigues pelo seu pronunciamento em nome da
Liderança.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao orador inscrito para o Grande Expediente, nobre Deputado Paes Landim, do PTB do
Piauí, uma das mais atuantes figuras deste plenário.
(Pausa.)
O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por
falta de conhecimento, gostaria de saber quantas pessoas estão inscritas no Grande Expediente e o horário
de que dispõem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência esclarece a V.Exa. que se acham inscritos para
falar no Grande Expediente o Deputado Paes Landim,
a quem acaba de ser oferecida a palavra, em seguida V.Exa. e, por último, o Deputado Sarney Filho, que
está absolutamente convicto de que em relação a ele
se fará aquela máxima do Evangelho que os últimos
podem ser até os primeiros.
Portanto, V.Exa. aguarde. Logo após o pronunciamento do Deputado Paes Landim, V.Exa. ocupará a
tribuna. Evidentemente que as interrupções de lideranças são normais em uma sessão como a de hoje. Sem
Ordem de Dia, temos de privilegiar aqueles oradores
que se inscreveram no Grande Expediente e assim se
posicionaram em razão do rodízio estabelecido, criteriosamente, pela Mesa da Casa.
O SR. CHICO LOPES – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Deputado Paes Landim, anteriormente chamado.
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.
Durante o discurso do Sr. Paes Landim, o
Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pedro Fernandes, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) – Continuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao
comunista Chico Lopes, Deputado Federal pelo Estado
do Ceará, que dispõe de 25 minutos.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, aproveito a oportunidade deste pro-
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nunciamento para convidá-los a uma reflexão sobre o
desenvolvimento do nosso País, do Nordeste e, particularmente, sobre a situação do meu Estado, o Ceará.
Essa é uma questão fundamental porque diz respeito à luta política que se trava no Brasil, hoje, entre
os que desejam construir um projeto de desenvolvimento nacional soberano, que valorize o trabalho e a
produção, e os que querem manter o Brasil sob o domínio de grandes grupos econômicos internacionais.
Há neste debate profundas divergências partidárias, e
os que se posicionam contra os interesses nacionais
tentam encobrir o debate e os êxitos obtidos pelo atual
Governo com supostas denúncias.
Para obter sucesso nessa empreitada contam com
o apoio da maioria da chamada grande imprensa, que
atua como verdadeiro partido de oposição. Felizmente o povo brasileiro está atento a tudo isso e continua
confiando e acreditando no Governo Lula. Esse mesmo
povo brasileiro que confiou em dias melhores a partir
da eleição de um operário à Presidência da República
e que ousou quebrar barreiras e apostar na mudança,
consolidando a democracia brasileira.
Passados 4 anos, a experiência mostrou ter sido
aprovada. O mandato do Presidente Lula foi renovado pelo povo, demonstrando assim que, apesar das
limitações com as quais todo gestor público tem de
trabalhar, o Governo Federal soube representar uma
efetiva mudança na vida do povo brasileiro. A tarefa
vem sendo continuada desde 2007 e o Governo conta
com este e com os próximos 2 anos para avançar, na
implementação de seus programas, na realização de
suas ações, na execução de suas obras e de iniciativas que, na verdade, têm como objetivo mudanças
duradouras em prol da sociedade brasileira.
O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite,
nobre Deputado Chico Lopes?
O SR. CHICO LOPES – Com muito prazer, nobre
Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Companheiro de V.Exa.
nesta Casa e amigo há tanto tempo – hoje integramos,
V.Exa. e eu, a base de sustentação política do Governo Lula –, temos que nos regozijar porque já neste
segundo mandato ele alcança um patamar de aceitação popular, expressado em recente pesquisa, que
consagra realmente o seu esforço para essa alavancagem socioeconômica do País. Então, temos razões
sobradas para festejar esse fato. Se embargos ocorrem
ao longo de uma caminhada de 4 anos e de mais 4,
isso é normal no processo democrático. Mas, a julgar
pelos números que aí estão, as pesquisas apontam
para um acerto e um direcionamento correto da gestão do Presidente Lula. Cumprimentamos V.Exa. pelo
pronunciamento.
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O SR. CHICO LOPES – Quero agradecer o aparte a V.Exa., que será incorporado ao meu discurso,
porque é de muita importância para a vida de Chico
Lopes como Parlamentar.
Uma dessas mudanças foi anunciada pelo Presidente no primeiro dia de seu mandato inicial: o combate à fome e à miséria seria uma prioridade para o
Governo. A restauração da dignidade de milhões de
brasileiros, não apenas no Nordeste, marcado pelos
dramas associados à seca, mas em todo o País, seria
uma meta fundamental da nova gestão. E assim foi não
apenas com o Programa Fome Zero, que vem cumprindo seu objetivo de atender a quem, vitimado pela
fome, não tem como esperar, e com os programas de
garantia de renda mínima, até hoje denegridos pelos
opositores como instrumentos eleitoreiros, na verdade
reconhecidos internacionalmente como um meio justo
e eficaz para amenizar as desigualdades que marcaram nossa história.
Se vale o ditado de que contra fatos não há argumentos, vamos aos números, que são fatos e argumentos muito concretos para retratar os avanços
obtidos na realidade social brasileira. Vejamos então
esses números.
Redução da desigualdade.
A desigualdade de renda medida pelo Índice de
Gini caiu para 0,541 em 2006 – o menor desde 1981;
pela primeira vez o Brasil entra no grupo de países com
alto IDH; o País já ultrapassou a meta de reduzir pela
metade a extrema pobreza – 9,7 milhões de brasileiros
saíram da miséria (2003/2006) e 20 milhões migraram
das classes D e E para a classe C (2002/2007).
Aumento da renda.
A renda média real aumentou 5,3% entre 2003
e 2006; houve reajuste real de 32% do salário mínimo
(2003/2007) ante 21% (1998/2002), ao tempo de Fernando Henrique Cardoso.
Qualidade de vida.
Houve aumento dos domicílios atendidos por
energia elétrica: de 97,2% em 2005 para 97,7% em
2006; e por telefonia, de 71,6% para 74,5%; aumento também no acesso à água, saneamento básico e
coleta de lixo de 2 a 3 pontos percentuais nos últimos
4 anos.
Educação.
Duzentos e trinta e cinco mil jovens foram beneficiados pelo PROJOVEM (novembro de 2007), e 310 mil
alunos pelo PROUNI (dezembro de 2007); tivemos 15
novas universidades – 10 implantadas, 2 consolidadas
e 3 em tramitação, com 7 mil vagas semestrais – e 86
extensões federais: 61 criadas e 25 consolidadas, com
29 mil vagas semestrais; 214 novas escolas técnicas,
47 funcionando, com 4 mil alunos em 2007.
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Programas sociais.
Onze milhões de famílias foram beneficiadas pelo
Bolsa Família (janeiro de 2008); 7,3 milhões de pessoas pelo Programa Luz Para Todos (janeiro de 2008);
8,4 bilhões contratados no PRONAF (ano agrícola
2006/2007) – aqui só se reclama que o Governo não
atende aos agricultores, à agricultura, mas estão aqui
os números para dizer exatamente o que o Governo
vem fazendo; 448,9 mil famílias assentadas entre 2003
e 2007 em 38 milhões de hectares.
Mais do que isso, a mudança se deu, principalmente, pela orientação do Governo Federal rumo ao
desenvolvimento nacional, uma diretriz expressa não
com xenofobia, anacronismo, extremismo, como alguns quiseram fazer crer, e, sim, colocada em prática
na implementação de políticas concretas de desenvolvimento e geração de emprego e renda.
A concepção de desenvolvimento passou a priorizar o social e a produção. Em vez de simplesmente
colocar nosso patrimônio à disposição do grande capital
– como aconteceu com empresas como a Vale do Rio
Doce –, o Governo se propôs a otimizar seu papel de
articulador do desenvolvimento. Apesar de ainda aguardarmos uma reforma tributária mais ampla, diversas
medidas foram tomadas em favor da desoneração da
produção e do estímulo ao empresariado nacional.
Aqui também vale a pena recorrer à verdade dos
números. Vejamos então o que eles nos dizem:
O PIB, Produto Interno Bruto, cresce há 23 trimestres consecutivos; houve aumento de 5,7% na comparação terceiro trimestre 2007/terceiro trimestre 2006.
Emprego.
Houve recorde histórico em 2007 no quesito emprego: 1,6 milhão de postos formais celetistas; 10,3 milhões de ocupações criadas, sendo 8,2 milhões formais
(janeiro de 2003 a janeiro de 2008); melhor janeiro da
série histórica do CAGED: mais 142.921 postos.
O consumo cresce há 15 trimestres consecutivos.
Investimentos.
Os investimentos crescem há 14 trimestres consecutivos; estrangeiros diretos: US$34,6 bilhões em
2007 – quase dobrou em relação a 2006; brasileiros
diretos no exterior: US$28,2 bilhões em 2006 – líder
da América Latina.
Exportações, de que tanto se reclama nesta
Casa.
Houve faturamento de US$162,9 bilhões nos últimos
12 meses (janeiro de 2008) – maior valor histórico.
Ouço, com prazer, o Deputado Sarney Filho.
O Sr. Sarney Filho – Deputado Chico Lopes, quero parabenizá-lo pelo discurso, pelos dados que traz à
Casa, para que constem nos Anais. Devo confessar a
V.Exa. e àqueles que nos estão ouvindo que algumas
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vezes fiz sobre o Governo Lula alguns questionamentos
relativos à área ambiental, mas seguramente, Deputado
Chico Lopes, muito o Presidente tem feito pelo social,
pelos pobres. O meu Maranhão, por exemplo, desde
que José Sarney foi Presidente da República, criou a
segunda escola técnica do Estado – como Governador
havia criado a universidade – e lançou os programas
sociais do leite, e não recebia nenhum investimento
nessa área. Hoje há um bom volume de recursos direcionados para seus municípios – ainda há pouco tivemos a assinatura de convênios para a revitalização
da bacia do Rio Parnaíba –, e já são mais 7 escolas
técnicas. São recursos para a Prefeitura da capital do
Maranhão, são recursos para todas as Prefeituras do
Estado, que vão dispor de verbas para saneamento,
para coleta de lixo, enfim, para obras importantes que
têm repercussão em todos os aspectos da vida das pessoas. Por esse motivo, tenho cada vez mais oferecido
o meu apoio pessoal e lutado dentro de meu partido
para que ele se mantenha na base de sustentação do
Governo do Presidente Lula. V.Exa. está de parabéns
por trazer a esta Casa esses números incontestáveis.
É em decorrência dessas análises que o Presidente
Lula desfruta hoje da maior popularidade de que um
Presidente já desfrutou na história do País, segundo
pesquisa Datafolha.
O SR. CHICO LOPES – Agradeço a V.Exa. o
aparte.
Quando o Presidente Sarney começou a falar
em distribuição de leite, não lhe faltaram críticas no
sentido de que iria distribuir leite a preguiçosos, com
fins eleitoreiros. O que essas pessoas não entendiam
é que, para quem passa fome, somente a alimentação
pode resolver o problema.
Quanto à questão do meio ambiente, essa é uma
luta de todo dia. Sabemos que os órgãos fiscalizadores
não têm grande credibilidade. Os órgãos fiscalizadores
estaduais do Ceará, por exemplo, criam dificuldades
com sua burocracia e com sua falta de transparência.
Graças a Deus, aqui temos um grupo de pessoas lideradas por V.Exa. que realmente militam em prol do
meio ambiente, tão importante para a nossa qualidade de vida.
Parabéns a V.Exa. por seu trabalho e obrigado
pelo aparte!
Reservas internacionais.
Registrados US$188 bilhões (20 de fevereiro de
2008). Pela primeira vez – dado muito importante –, o
Brasil é credor externo; as reservas internacionais são
maiores do que o valor da dívida externa. Isso causa
ciúme ao pessoal da Oposição, pois sempre vivemos
com a Ana Maria Jull entrando nas nossas contas, dizendo o que deveríamos fazer, e o Brasil quebrou. E
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agora somos credores. Há um dado à frente que me
dá mais tranqüilidade.
Produção industrial.
Houve crescimento de 6% em 2007. Melhor resultado desde 2004.
Até os críticos mais ferrenhos se prontificaram a
reconhecer que, na gestão de um trabalhador, o País
enfim se libertou da situação de dependência que
enfrentou por anos a fio. Passou de devedor a credor
no contexto da economia internacional. Quitou seus
compromissos com o Fundo Monetário Internacional
e teve reafirmada sua condição de País em desenvolvimento e mercado emergente, atraindo investidores
de todo o globo. Mais do que isso, passando de eterna
promessa de – entre aspas – “país do futuro” para a
condição de protagonista no cenário global, um reconhecimento que vem-se estendendo nas áreas mais
diversas, da economia à política, da cultura às questões ambientais, da formação intelectual à pesquisa
de novas tecnologias.
Gostaria ainda de ressaltar a solidez da economia brasileira, que vem mantendo seu bom desempenho, apesar da crise que ronda o mercado financeiro
mundial desde meados de 2007, em decorrência dos
déficits deixados pelas hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos.
O Sr. Rodovalho – Permite-me V.Exa. um aparte,
nobre Deputado?
O SR. CHICO LOPES – Com muito prazer, Deputado.
O Sr. Rodovalho – Nobre Deputado Chico Lopes,
meus parabéns pelo seu discurso desta tarde. Gostaria
de lhe dizer que espero, entre todas essas bonanças
em que vive atualmente o Brasil, que o Banco Central, juntamente com o Ministro da Economia, continue
na linha de baixar os juros. Entendemos que o Brasil
precisa aproveitar essa chance e essa oportunidade
histórica que nos é dada pela Providência Divina, para
que possamos continuar gerando emprego, aquecendo o mercado interno e continuemos produzindo e incluindo 65% dos brasileiros que estão do lado de lá,
nas classes mais necessitadas. V.Exa. é um lutador,
uma pessoa que sempre trabalhou a favor dos necessitados, das classe menos favorecidas. Que possamos
formar coro para que o Brasil aproveite essa chance
histórica e que possamos trazer essa bonança para o
desenvolvimento interno, como está aparentemente
desenhado, e que possamos consolidar esse quadro.
Muito obrigado pelo aparte. Parabéns pelo seu discurso nessa tarde de segunda-feira.
O SR. CHICO LOPES – Gostaria que fosse incorporado ao meu discurso o aparte de V.Exa. Deputado,
temos que perseguir esse juro. Ele tem que baixar. Lá
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na frente vou me reportar a isso. Queremos que cada
vez o Brasil vá para o desenvolvimento. Peço que seu
aparte seja incorporado ao meu discurso porque está
contemplado logo adiante no discurso. Obrigado, Deputado.
Gostaria ainda de ressaltar a solidez da economia brasileira, que vem mantendo seu bom desempenho, apesar da crise que ronda o mercado financeiro
mundial desde meados de 2007, em decorrência dos
déficits deixados pelas hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos.
Integrantes da atual Oposição, que antes foi Governo, já tentaram desdenhar da boa condução da
política econômica no Governo Lula. Alegavam que
Fernando Henrique Cardoso tinha enfrentado grandes crises econômicas internacionais durante o seu
governo e que agora Lula estaria surfando em ondas
positivas vindas lá de fora. A história mostra que, na
verdade, não é bem assim. Essa crise agora é bastante séria, e o Brasil vem se saindo bem. Inclusive, com
um aumento do PIB em 2007.
Os bons fundamentos da economia brasileira,
o momento de aquecimento no mercado interno e a
condução acertada da maioria dos aspectos da política
econômica são os trunfos para que o Brasil esteja sendo
bem menos afetado pelo atual momento de crise.
Acho que muita gente nunca imaginou que um
dia a economia dos Estados Unidos iria mal e a do
Brasil iria tão bem. É o que se vê: os Estados Unidos
em crise e o Brasil numa estabilidade, avançando rumo
à sua estabilidade.
Essa avaliação, porém, não deixa de lado a necessidade de avanços na política econômica. É nossa
bandeira como partido, no PCdoB, a luta por maiores
avanços na economia, beneficiando o desenvolvimento
do País. Essa é uma grande frente de luta que o partido
vem chamando para si, porque mais desenvolvimento
vai possibilitar inclusive o avanço nas questões sociais.
Para isso, são muito importantes as obras de grande
porte, como as do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, a implantação de mais refinarias e a
integração de bacias do Rio São Francisco.
Tantos avanços demonstram o grande potencial
do Brasil, e isso exige dos que aspiram a um verdadeiro
desenvolvimento nacional, muito mais empenho e unidade. Por isso o meu partido, o PCdoB, está propondo
6 reformas democráticas – política, tributária, agrária,
urbana, educação e dos meios de comunicação – para
que seja orientada uma ação política organizada, de
um amplo movimento democrático, contrapondo-se de
forma ativa às reformas de cunho neoliberal, sendo
importante força motriz para o avanço do projeto na-
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cional de desenvolvimento, com distribuição de renda
e valorização do trabalho e da produção.
Vou falar agora sobre o Estado do Ceará.
Os avanços obtidos até o momento não deixaram
de se refletir no Estado do Ceará. A contabilidade dos
recursos federais investidos no Ceará também indica a
atenção que nosso Estado vem recebendo: em 2007,
foram quase 800 milhões de reais em recursos do Orçamento da República, um aumento de cerca de 30%
em relação ao ano anterior. Outros 500 milhões de reais
estão sendo destinados à conclusão do METROFOR,
o Metrô de Fortaleza, enquanto mais de 300 milhões
de reais estão sendo investidos na revitalização do Rio
Maranguapinho e outros 50 milhões em melhorias no
Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Recentemente, o Governo Federal anunciou o
propósito de construir mais 2 refinarias no Nordeste,
sendo que uma delas está prevista para o nosso vizinho Estado do Rio Grande do Norte. Saudamos com
entusiasmo a pretensão, mas queremos debater com
a PETROBRAS a possibilidade da instalação dessa
refinaria de forma que beneficie também o Estado do
Ceará, até porque o Ceará conta com um porto, o Complexo do Pecém, inteiramente equipado para atender
às necessidades de uma refinaria.
Há muitas outras questões de grande relevância
para o desenvolvimento do Ceará, como o grande potencial energético a ser desenvolvido, em especial, o
biodiesel, a energia eólica, a energia solar e até mesmo
uma das maiores jazidas de urânio do mundo, situada
na Serra de Itataia, em Santa Quitéria. Tudo isso e muito
mais deve ser objeto de mobilização dos segmentos
mais diversos da sociedade cearense. Sei muito bem o
significado de uma ampla mobilização social em favor
de grandes projetos estruturantes, porque estive e ainda estou envolvido em questões como a integração da
Bacia do Rio São Francisco ao Nordeste setentrional.
Não há que se fazer discriminação: todos devem buscar o desenvolvimento do Estado. Neste momento, o
Ceará tem o privilégio de contar com um Governador
que assumiu o compromisso com o desenvolvimento,
sendo esta a marca da sua gestão. Cid Gomes tem-se
empenhado em realizar o que ele chamou, na campanha eleitoral, de um “grande salto” no Ceará.
Estamos confiantes de que isso se tornará uma
realidade e os comunistas estão empenhados no êxito
desta empreitada, que só trará ganhos para o nosso
povo.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mantemos nossa convicção de que o Estado
do Ceará, a Região Nordeste e o Brasil como um todo
se encontram no caminho certo, em uma trajetória de
mais desenvolvimento e mais emprego e renda; de mais
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acesso a uma educação de qualidade, abrindo perspectivas para os jovens; de mais direitos assegurados
a trabalhadores que encontram condições não apenas
de se manter no mercado, mas de buscar melhores
salários e condições de exercício profissional; de mais
respeito aos idosos, que ajudaram a construir o País
e hoje merecem receber toda a atenção de nossos
sistemas de previdência e de saúde.
É claro que o Brasil ainda tem muito a caminhar
e inúmeros desafios a vencer. Ampliando cada vez
mais sua base de filiados e ganhando espaço em diversos níveis da administração pública, da representação popular e da sociedade como um todo, o PCdoB
tem procurado dar sua contribuição nesse processo,
cobrando principalmente mais agilidade nas ações
ligadas ao desenvolvimento e à área social. Apesar
das dificuldades que persistem, das muitas lutas que
temos travado e dos embates que ainda virão, temos
hoje a certeza de participar da construção de um novo
Brasil, de um cenário de melhores possibilidades e de
horizontes mais amplos para o seu povo, e de que,
com a mobilização social, de fato, construiremos um
País para todos.
É o que tenho a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) – Muito obrigado, Deputado Chico Lopes, representante
do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) – Concedo a palavra ao Deputado Sarney Filho, PV, Maranhão.
O nobre Deputado dispõe de 25 minutos.
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente, Deputado Pedro Fernandes,
Deputado Chico Lopes, senhoras e senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Câmara, meus amigos e
minhas amigas, em 1951, a China ocupou o Tibete,
até então um país livre e soberano.
Pequena província localizada na Ásia Central, a
mais de 4 mil metros de altitude, conta com uma área
total de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, com um
PIB anual de 4,5 bilhões de dólares e uma população
estimada em 2,6 milhões de habitantes. Faz fronteira
com Índia, Nepal, Butão, Burma e China.
Diz o artigo de O Estado de S. Paulo: “O Tibete
é estratégico para Pequim por abrigar o platô QinghaiTibete, uma fonte crucial de abastecimento para o país
– cujas outras reservas são escassas e mal distribuídas. Além disso, o território abriga o maior depósito
de cobre da China e também é rico em minas de ferro,
chumbo, zinco e cádmio – necessários para alimentar
o voraz crescimento da indústria chinesa.”
Em 1959, houve um levante tibetano fracassado
contra Pequim. Então, a ocupação sobre esse territó-
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rio autônomo foi consolidada, ocasionando à época o
exílio do Dalai Lama Tenzin Gyatso na Índia.
Uma das conseqüências dessa ocupação chinesa é a existência de mais de 100 mil refugiados
tibetanos pelo mundo. Até hoje, as Nações Unidas
nunca expressaram um protesto significativo contra a
ocupação do território.
Também a China procede uma espécie de aculturação do povo tibetano. Ainda hoje o Jornal O Estado
de S.Paulo traz uma importante entrevista com o Prof.
Andrew Fischer, professor do Instituto de Estudos do
Desenvolvimento da London School of Economics,
da qual eu pinço alguns pontos importantes.
O que ele diz sobre a invasão da China no Tibete,
entre outras coisas: “Os que têm fluência em chinês,
relações com chineses, com corporações chinesas ou
fortes conexões políticas e econômicas na China se
dão muito bem. Mas a maioria dos tibetanos não tem
nada disso. Só 15% têm educação formal secundária
e só esses podem ter algum grau de fluência em chinês. Mesmo os tibetanos mais educados têm dificuldade em competir com os migrantes chineses, porque
estes tendem a ter um grau de educação superior ao
dos mais educados tibetanos. É uma situação muito
desigual, e as desigualdades são muitos determinadas
pela questão étnica.”
Mais adiante, o Prof. Fischer diz: “A educação
tibetana vem sendo enfraquecida, o que tem um impacto cultural e provoca a sensação de que a única
maneira de sobreviver nesse sistema é ser assimilado
e perder sua cultura”.
Ainda nesta entrevista, diz o Prof. Fischer: “Desde
1996, implantaram a educação patriótica nos mosteiros, que força os monges a denunciar o Dalai Lama e
também a receber educação política”.
Por esses motivos, agora, em 10 de março do
corrente ano, por ocasião do 49º aniversário da insurreição contra a dominação chinesa, e também, evidentemente, em função da Declaração da Independência de
Kosovo, em fevereiro passado, que abriu um caminho
para a projeção de novas causas separatistas e, principalmente, em função da visibilidade mundial que a
proximidade dos jogos olímpicos ocasiona, os legítimos
protestos recomeçaram reivindicando maior autonomia
para a região. Esses protestos são reconhecidamente
os mais incisivos dos últimos 20 anos, e contam, inclusive, com demonstrações em vários países e com
adesão de monges do Monastério de Drepung, o mais
importante daquela nação, localizado nas cercanias
da capital Lhasa, ao movimento.
Assim, cerca de 300 monges budistas fizeram
uma passeata pacífica pedindo, dentre outras coisas,
o retorno do Dalai Lama, o líder espiritual máximo do
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budismo tibetano, exilado na Índia. Essa manifestação
foi reprimida com violência, culminando com a prisão
de dezenas de monges, o que, per si, foi o estopim
de toda reação de tibetanos de outras províncias e até
mesmo de outros países.
O Governo chinês, com a sua habitual arrogância,
própria das ditaduras absolutistas, reagiu e começou
em 15 de março uma violenta repressão aos protestos, com a ocupação das ruas de Lhasa, a capital do
Tibete, pelas forças de segurança chinesas, e também
expulsou turistas da cidade e implantou um estrito toque
de recolher. A presença militar impôs um tenso silêncio em Lhasa, ao tempo em que, à oeste do Tibete, a
polícia entrava em novos confrontos com centenas de
monges budistas que lideraram uma demonstração de
simpatia aos manifestantes.
Os confrontos, duramente criticados por vários
países e instituições, por agredirem, violentamente,
os direitos humanos, já produziram mais de 900 feridos, centenas de presos e, lamentavelmente, cerca
de 140 óbitos.
O Governo chinês avaliava que o fato de sediar
os jogos olímpicos, previstos para agosto, em Pequim,
traria maior simpatia e popularidade interna e a melhoria
de sua imagem no exterior, seguidamente arranhada,
em função da não observância dos direitos humanos,
na sua forma mais plena. A China, por exemplo, caro
Deputado Pedro Fernandes, é o país que mais executa a pena de morte, com mais de 18 mil pessoas
executadas nos últimos 10 anos, na sua maior parte
acusada por pequenos delitos.
Todavia, a tentativa de erradicar, violentamente,
os atuais protestos no Tibete, e, inclusive, as restrições
ao trabalho da imprensa, bem como a questão da poluição de Pequim, que passou a ser visível aos olhos
do mundo, poderão fazer com que a realização desses jogos olímpicos aumentem mais ainda as dúvidas
quanto à efetiva ação do Governo chinês na questão
dos direitos humanos, na proteção do meio ambiente
e na exploração da mão-de-obra não qualificada, o
que torna seus produtos extremamente competitivos
no âmbito internacional.
Merece destaque especial a iniciativa do Governo
chinês de isolar a região, com a construção de barricadas em estradas e a expulsão de jornalistas e correspondentes estrangeiros, com o objetivo de não mostrar
ao mundo o testemunho de tamanha brutalidade.
Com efeito, novas demonstrações de apoio à
causa tibetana eclodiram em vários pontos do planeta, principalmente nos Estados Unidos, no Nepal, na
Suíça, na França e na Austrália.
O Presidente da França, Nicolas Sarkozy, enviou
mensagem ao Presidente chinês, Hu Jintao, pedindo o
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fim da violência e a retomada do diálogo, e disse que
não descarta a possibilidade de boicotar a cerimônia
de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em razão
dos conflitos no Tibete.
Essa manifestação reveste-se ainda de mais
importância, pois na ocasião da realização dos jogos
olímpicos, o chefe do Executivo francês assistiria ao
evento de abertura na qualidade de Presidente da
União Européia, uma vez que a França assume o
comando do bloco em julho próximo. Tal iniciativa já
fez com que outras nações também adotassem essa
mesma postura, como no caso da Alemanha, da Polônia e da Grécia.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas, em Genebra, na Suíça, por sua vez, também
pressionou o Governo chinês para que, além da retomada imediata do diálogo, com o conseqüente fim da
repressão, diminua as restrições no Tibete, deixando
de impedir a circulação de pessoas e informações.
A Presidenta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, se encontrou
com milhares de exilados tibetanos na cidade indiana
de Dharamsala, sede do Governo do Tibete no exílio.
Na ocasião, a Parlamentar norte-americana solicitou
uma investigação internacional sobre os conflitos.
Por sua vez, Sua Santidade o Papa Bento XVI,
por ocasião da mensagem de Páscoa, fez um pedido
especial de paz para o Tibete. Na ocasião, Bento XVI
condenou as “chagas que continuam a desfigurar a
humanidade” e expressou, de público, a sua dor e tristeza diante do sofrimento de tantas pessoas, no caso
específico do Tibete.
Também a Secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, fez apelos ao Governo chinês
para que abra diálogo com o líder espiritual dos tibetanos, o Dalai Lama, buscando uma solução pacífica
para o impasse.
Até mesmo a cantora norte-americana Patti Smit
defendeu um eventual boicote às Olimpíadas de Pequim, em solidariedade ao Tibete como único modo
de enfrentar o poder militar chinês.
O próprio Presidente do Parlamento Europeu,
o alemão Hans Gert Pöttering, defendeu medidas de
boicote aos Jogos Olímpicos de Pequim, no caso de
a China continuar a se recusar a dialogar com Dalai
Lama, líder espiritual tibetano.
Assim, Sr. Presidente, amigas e amigos, ouvintes e telespectadores, a bancada do Partido Verde, na
Câmara dos Deputados, fiel a seus compromissos e
princípios voltados para a proteção do meio ambiente,
para a melhoria da qualidade de vida, tendo o homem
como o destinatário principal de toda essa preocupação e, no caso específico, para a total observância do
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respeito aos direitos humanos, vem expressar a sua
indignação com a violenta ação do Governo chinês
no território tibetano e o seu total apoio à luta daquele
povo, clamando a todos brasileiros, a todas as nações
do planeta uma postura mais agressiva, inclusive do
próprio Governo brasileiro, com ações concretas junto ao Governo chinês e com o boicote – falei boicote,
Sr. Presidente –, aos Jogos Olímpicos de Pequim, se
necessário, para assegurar a volta da paz e da autonomia no Tibete.
Penso, caros colegas, se se tratasse de um país
que não possuísse tanta força econômica, tanto potencial de mercado, não teria sido escolhido como sede
para os jogos olímpicos, porque esses jogos – e aprendemos isso desde criança – significam a integração e
a paz entre os povos.
A China, com sua ação nefasta sobre a província
autônoma do Tibete, demonstra justamente o contrário.
A China é uma ditadura, é um país que não respeita os
direitos humanos, étnicos, a soberania dos povos.
Portanto, lamentavelmente, no mundo de hoje em
que as questões econômicas, as questões de mercado
se sobrepõem a quaisquer outras questões, estamos
vendo os Jogos Olímpicos de Pequim às vésperas
de serem realizados. Mas esses jogos contam com o
apoio financeiro, com o patrocínio de inúmeras empresas multinacionais que também deverão fazer parte da
lista dos consumidores conscientes do mundo para que
o boicote não seja somente a não ida às olimpíadas,
como muito bem disse o Presidente Sarkozy, que não
vai à abertura dos jogos olímpicos em sinal de respeito
e de solidariedade ao povo tibetano. Que também não
fique só nisso. Que essas empresas aprendam que,
muitas das vezes, esse tipo de patrocínio vai contra
a vontade do cidadão consumidor que é levado, pela
propaganda, a fortalecer essas empresas.
O Sr. Pedro Fernandes – Conceda-me um aparte, nobre Deputado?
O SR. SARNEY FILHO – Pois não, Deputado
Pedro Fernandes.
O Sr. Pedro Fernandes – Quero parabenizar o
nobre Deputado Sarney Filho pelo tema que traz hoje
à Casa. É manchete internacional essa invasão, esse
sofrimento no Tibete. Mas também quero aqui registrar
que, embora reconhecendo que a China ainda não chegou à democracia, há um crescimento. Nós partimos
das grandes dinastias, enfrentamos um comunismo
pesado. Hoje a economia, Deputado, faz com que a
China ganhe um grande rumo. Brevemente teremos
naquele país uma grande democracia. É evidente que
precisamos discutir as questões do Tibete e da China.
Mas da mesma maneira que sou contra qualquer igreja, qualquer atividade religiosa na questão do Estado,
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condeno também o Tibete pela questão do líder espiritual. Eu acho que o Tibete tem de partir para a sua
política independente da igreja. Condeno a igreja nos
assuntos do Estado, seja em qualquer país. Não estou
aqui de maneira alguma tomando partido. Mas acredito
que num futuro próximo a economia chinesa, que vai
ser a maior do mundo, vai trazer para o povo chinês a
democracia que tanto almejamos. Muito obrigado.
O SR. SARNEY FILHO – Obrigado, Deputado
Pedro Fernandes. Incorporo o aparte de V.Exa. ao meu
pronunciamento, embora discordando do fundamental, que é o fato de que a China é uma ditadura que
promove, pela violência, uma ocupação indevida num
país autônomo que era livre.
De qualquer forma, fica aqui o registro da bancada do nosso partido no sentido de que seja feito o
boicote às Olimpíadas, porque elas são exatamente
o contrário do espírito daquilo que o Governo chinês
está fazendo no Tibete.
Sr. Presidente, encerrada essa primeira parte e
como ainda me restam 6 minutos, quero me referir a
outro tema internacional. Isso faz parte da visão do
nosso partido.
O Partido Verde é um partido global, porque
nossa causa é global. Quero aqui, então, referir-me
à situação da Senadora Ingrid Betancourt, do Partido
Oxigênio Verde da Colômbia, seqüestrada em 23 de
fevereiro de 2002, pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
Infelizmente, esse seqüestro ganhou, nos últimos dias, contornos extremamente dramáticos e preocupantes.
A ex-Senadora e candidata à Presidência da Colômbia, conforme amplamente divulgado pela mídia,
encontra-se carente de cuidados médicos e sofrendo, dentre outras enfermidades, de hepatite B. Inclusive uma funcionária do Centro Médico de San José
del Guaviare confirmou que guerrilheiros das FARC
a levaram recentemente para atendimento médico,
e que a mesma se encontrava muito abaixo do peso
e totalmente sem forças até mesmo para conversar,
caracterizando um estado de saúde bastante crítico.
Tememos, inclusive, pelo seu óbito.
Hoje mesmo, o ex-marido da Senadora do Partido
Verde da Colômbia está receoso de que a Senadora
tenha falecido.
O Partido Verde vem, ao longo desses anos,
acompanhando, alertando e cobrando providências de
todos, e também uma providência mais contundente
do Governo brasileiro durante todo o processo.
Por ocasião da localização do cativeiro, em maio
de 2007, e com a eminente possibilidade de sua invasão, o que potencializaria o risco da integridade física
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da senadora, encaminhamos à Comissão de Direitos
Humanos e Minoria o Requerimento nº 87/07, do Deputado Dr. Talmir, do PV, de São Paulo, solicitando a realização de audiência pública para debater o assunto.
A bancada também encabeçou um abaixo-assinado, no início de março do corrente, solicitando ao
Governo brasileiro, na pessoa do Presidente da República, que envide seus melhores esforços no sentido
de obter das FARC a libertação da Senadora.
Em função desse abaixo-assinado – e aqui vou
dar um endereço: www.pv.org.br – conclamamos todos
os nossos pares para assiná-lo. A Executiva também
do nosso partido convidou o marido da Senadora Ingrid
Betancourt, o Sr. Juan Carlos Lecompt, a vir ao Brasil
e se juntar nessa cruzada em prol de sua libertação
imediata. O marido da Senadora já se encontra em São
Paulo, e hoje grava o programa do Jô Soares.
Assim, caros amigos, Sr. Presidente, a bancada
do Partido Verde, fiel a seus compromissos e princípios, voltados para a proteção do meio ambiente, para
a melhoria da qualidade de vida do homem e, no caso
específico, para a total observância do respeito aos direitos humanos, vem expressar, mais uma vez, a toda
a sociedade brasileira, e de forma especial ao Governo brasileiro, que tem sido tímido nessa questão, que
tome urgentes providências objetivando a libertação
imediata da Senadora Ingrid Betancourt.
Não tem sentido, Sr. Presidente, que no mundo de
hoje, na fronteira com o Brasil, exista ainda um grupo
de narcotraficantes, guerrilheiros, bandidos, que mantenham mais de mil pessoas seqüestradas e que ainda
contem com algum tipo de respeito de qualquer governo
instituído legalmente no mundo. O que essa guerrilha
de narcotraficantes está fazendo não é política, mas
banditismo. E o banditismo tem que ser combatido. E,
se a Senadora Ingrid Betancourt, por acaso, vier a falecer, não somente os bandidos da FARC, esses que
já são condenados pela opinião pública, esses que
já não merecem o respeito de nenhum de nós, serão
responsabilizados, mas os governos democráticos,
que têm condições de atuar de forma mais incisiva,
também terão a culpa nesse penoso homicídio.
Muito obrigado.
O Sr. Pedro Fernandes, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ernandes Amorim, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na semana passada, o Estado do
Maranhão deu um bom exemplo quanto à educação
por intermédio de um Município pequeno, Alto Alegre do Pindaré, que foi bem avaliado e ficou entre os
primeiros do Brasil naquele aspecto. O Município de
Alto Alegre do Pindaré pode servir de exemplo para o
Maranhão e para o Brasil.
Na condição de maranhenses, ficamos muito
felizes em ver a ótima avaliação do Município de Alto
Alegre, dedicando-se com exclusividade na questão
da educação.
Ontem, ficamos tristes ao assistir ao programa
Fantástico, um dos maiores programas de televisão
do Brasil, que trouxe a realidade da educação no terceiro maior Município do Maranhão, Caxias. E, o pior,
além de ter mostrado as péssimas instalações da escola, as péssimas instalações quanto ao saneamento,
registrou o desvio, a corrupção ocorrida na merenda
escolar. Ao que me parece, Sr. Presidente, deve ser
levado à categoria dos piores crimes tirar o alimento
da criança.
Então, no mês de dezembro de 2007, a Prefeitura comprou, já nas férias, 20 toneladas de carne. E as
crianças até hoje não têm merenda escolar.
Quero aqui lamentar profundamente esse mau
exemplo que também vem do Maranhão. Deveríamos
ficar com o bom exemplo de Alto Alegre do Pindaré,
para disseminá-lo em todo o Maranhão. Mas Caxias,
o terceiro Município mais rico, traz esse mau exemplo
que queremos lamentar profundamente.
Não quero tripudiar sobre nenhuma administração, mas quero lamentar na condição de maranhense,
porque acho que educação é uma decisão política dos
nossos administradores.
Aproveito e faço um apelo ao Governador Jackson Lago, do Maranhão, que esta semana enviou à
Assembléia Legislativa uma medida provisória para
elevar o salário dos professores. Peço a S.Exa. que
chame o Secretário de Planejamento, o Secretário de
Finanças, e faça um esforço para que cheguemos pelo
menos ao salário mínimo. Lembro-me que o Governo
Federal mandou o salário mínimo de 406 reais, a Comissão de Orçamento chegou a 412 reais, o próprio
Presidente Lula elevou para 415 reais. O Governo do
Maranhão está elevando o salário dos professores para
398 reais. Quero pedir um esforço para que cortemos
em alguns outros pontos, a fim de que esse aumento
de pelo menos o mínimo nacional seja emblemático
em prol da educação do Maranhão.
Tenho certeza de que, se o Governador Jackson
Lago elevar o mínimo dos professores para 415 reais,

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

estará dando uma demonstração... Sei que a situação
financeira de todos os Estados não é fácil, que temos
problemas, mas a educação tem que ser encarada
como prioridade, inclusive, o nosso partido, o PTB –
Do qual o Presidente Ernandes Amorim faz parte –,
está levando a proposta para a cidade de São Luís de
educação em tempo integral. Acho que a educação
precisa disso e precisamos desse sacrifício.
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Deixo registrado o apelo ao Governador, ao Secretário Abdel Aziz, ao Secretário de Planejamento
Azzolini, para que façam um esforço a fim de que no
mínimo atinjamos o mínimo para os professores do
Maranhão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Apresentação de proposições.

12026 Terça-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Vaise passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Paes Landim, pelo
PTB.
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. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB. S.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso.)
DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Tem
a palavra o Sr. Deputado Moreira Mendes, pelo PPS.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apenas para registrar que protocolei, esta
tarde, na Casa, projeto de lei que levou o nº 3.134, de
minha autoria, que dispõe sobre criação do Programa
Nacional de Recuperação e Preservação da Cobertura
Vegetal, dando outras providências.
Isso, na verdade, Sr. Presidente, seria, trocando
em miúdos, a criação de uma bolsa-preservação, um
recurso que deveria ser transferido aos produtores rurais, aos proprietários rurais da Amazônia, para que
ajudem a preservar a natureza na Amazônia.
Nesses últimos 60 dias, sobretudo, a tribuna tem
sido constantemente usada ora por Deputados e Deputadas que defendem a ocupação da Amazônia, como
eu, como o Deputado Ernandes Amorim, que Preside
hoje os trabalhos, ora por outros Deputados e Deputadas, que respeito, que desconhecem, na verdade,
nossa realidade, assim como o Governo Federal está
equivocado sobre a ocupação da Amazônia.
Eu tenho ocupado a tribuna reiteradas vezes denunciando o fato de que o Governo está mal informado
com relação à Amazônia, que as políticas públicas dos
governos – não estou dizendo deste Governo especificamente, isso vem de longe – não estão sintonizadas
com a nossa realidade, com os 22 milhões de brasileiros, quase 23 milhões, que vivem na Amazônia.

Abril de 2008

Hoje eu recebi no meu gabinete um documento
propondo que subscrevesse a constituição de uma
frente parlamentar de preservação e recomposição
natural da Amazônia.
Tenho todo o respeito pela ilustre Parlamentar
que está propondo essa matéria, que é do Espírito
Santo. Mas imaginem: recompor a Amazônia na forma
natural! O que acontecerá com os proprietários que
estão lá? O que acontecerá com os milhões de brasileiros que para lá foram, compraram sua propriedade,
incentivados pelo Governo, dedicaram toda uma vida,
construíram, geraram empregos, já estão na segunda ou na terceira geração? E esse povo, o que fará?
Deixará que as suas propriedades voltem a se tornar
o que foi a Amazônia no passado?
Isso é absolutamente impraticável! É o mesmo
que imaginar que todos que estamos lá deveremos,
daqui para frente, nos habituar a um ritmo ou criar um
ritmo diferente para nos tornar todos índios. É o que
se propõe.
Então, nenhuma política pública do Governo Federal, principalmente, se preocupa efetivamente com
esses 22 milhões de brasileiros que estão lá. E olhem
que eu tenho absoluta confiança e convicção de que
é preciso mudar a cabeça das pessoas com relação
ao meio ambiente, assim como faço um esforço muito
grande para mudar – e já mudei.
Agora, se alguém quer que seja preservada a
Amazônia, é preciso pagar às pessoas que estão lá,
é preciso pagar o produtor, é preciso dar a esse produtor o direito de ter benefício por aquilo que cuidou,
e que está lá, que está explorando.
O projeto que apresentei esta tarde vai exatamente nesse caminho. Aí sim, o Governo Federal, se
quiser, ajudará na aprovação desse projeto. Ele permitirá que nossos produtores rurais, os proprietários
rurais da Amazônia possam ter o benefício econômico
pela propriedade que comprou. Ele não a achou na
esquina e nem a invadiu.
(O microfone é desligado.)
Só para concluir, Sr. Presidente. Este é o objetivo deste projeto. Peço especial atenção a todas as
Sras. e Srs. Deputados para esse assunto, para que
possamos aprová-lo o mais depressa possível, a fim
de que tenhamos, em vez de fiscais com a chibata na
mão batendo naquele que produz, batendo nos madeireiros, batendo nos produtores, teremos, sim, milhares, milhões, quem sabe, de fiscais, para cuidar do
que é seu e, ao mesmo tempo, sendo remunerados
para preservar o meio ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Deputado Moreira Mendes, essa é uma causa de todos
nós rondonienses. O Governo deve a Rondônia, por
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compromisso, recuperar e equipar 1 milhão de hectares de terras degradadas, mas não o cumpriu até
este momento.
Por isso, o projeto de V.Exa. tem o nosso apoio.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde,
pelo PT.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Ernandes
Amorim, quero cumprimentar V.Exa., meu conterrâneo
de Rondônia que, neste momento, preside os trabalhos,
bem como quero cumprimentar o Deputado Moreira
Mendes, também de Rondônia. Parece-me que Rondônia pode tomar de assalto o plenário porque somos
maioria no momento.
O que me traz a este plenário é o desejo de cumprimentar a juventude de Rondônia pela realização da
Conferência Estadual, na sexta-feira, no sábado e no
domingo passados. A juventude se organizou, preparou uma bela conferência, escolheu delegados, que
estarão aqui em Brasília, em maio, participando da
Conferência Nacional da Juventude.
Sr. Presidente, tenho ouvido as manifestações
da Oposição, de alguns órgãos de imprensa e até
mesmo de Ministros do Supremo Tribunal Federal, referentes à bem articulada tentativa de desestabilizar
o que entendem ser a futura candidatura do Partido
dos Trabalhadores à Presidência da República, pela
Ministra Dilma Rousseff.
Intento idêntico a esse também apresentaram
contra o ex-Deputado José Dirceu e contra o atual
Deputado Antonio Palocci.
Enfim, todas as vezes em que desponta um nome
do Partido dos Trabalhadores, não por intenção nossa,
mas pela tentativa de descobrir o nome que o Presidente Lula quer lançar como candidato à sua sucessão, certamente uma bem urdida manobra surge por
parte de setores conservadores da nossa sociedade
no sentido de desgastá-lo ou de “fritá-lo”.
Agora vemos a tentativa de culpabilizar a Ministra Dilma Rousseff pelo vazamento de informações
– triviais informações – sobre despesas pessoais do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso durante a
sua gestão. Coisas banais. Como se a Ministra Dilma
Rousseff fosse responsável pelas despesas da família do Presidente anterior e dele mesmo; como se
isso fosse questão de segurança nacional; como se
o Brasil dependesse das despesas do ex-Presidente
para sobreviver.
É óbvio que essa é uma tentativa de “fritar” a
Ministra-Chefe da Casa Civil, que sequer é candidata,
que sequer manifestou esse intento. E o PT sequer fez
convenção nacional para escolher candidato.

Terça-feira 1

12027

É interessante o fato de que esses arroubos contam com a participação intencional de Ministros que
deveriam ser insuspeitos, a exemplo de Gilmar Mendes,
que sequer é Presidente do Supremo Tribunal Federal,
mas quer trilhar a mesma linha do seu antecessor, o
Ministro Marco Aurélio de Mello, que fala pelos cotovelos, como se um Ministro da maior Corte do Brasil pudesse falar aquilo que bem entende e depois pudesse
julgar de acordo com aquilo que bem falou.
Acho que a Justiça tem de ser cautelosa, até para
praticar justiça. Se queremos polarizar, partidarizar ou
politizar um fato público, que nos filiemos a um partido
político e disputemos as eleições. No Parlamento, somos responsáveis pela nossa fala. Este é o palanque
para falar aquilo que no pensamento flui, e não os órgãos do Governo, os órgãos do Estado, ainda por cima
aqueles que têm a responsabilidade de julgar.
Lembro muito bem que, durante os trabalhos da
CPMI do Mensalão, dados sigilosos eram constantemente veiculados por vozes da Oposição, inclusive
por um candidato lacerdista, por quem quer ocupar o
lugar de Lacerda, o Senador Arthur Virgílio Neto, Líder da Oposição no Senado Federal, que me parece
incorpora, volta e meia, a alma de Lacerda e prevê ou
pressupõe golpes a cada momento. Tem utilizado esse
contexto ou a fala de um Ministro do Supremo Tribunal
Federal que irriga esse contexto, por intermédio dos
usuais meios de comunicação que têm na sua essência
a contradição ao Governo do Presidente Lula. Vale-se
da reportagem como instrumento de diálogo e de enfrentamento, como se fosse a verdade.
Este faz-de-conta, na verdade, é uma tentativa
de obscurecer um país que se consolida democraticamente, que se consolida como uma República em que
a igualdade material dos cidadãos tem sido alcançada
mediante consistente política pública de distribuição
de renda. Essa distribuição de renda permite à dona
de casa e àqueles que, no passado, eram objeto da
política hoje serem sujeitos da história e passarem a
pensar o País como nação, com uma visão de futuro.
Esse setor conservador da sociedade não quer permitir o seu novo contexto de cidadania. Por essa razão,
volta e meia, criam um clima de instabilidade, criam
desconforto, apesar de a população dar de imediato
a sua resposta.
Dados do Instituto Datafolha revelam, na supremacia da opinião pública, a opinião favorável da
população em relação ao Presidente Lula e ao seu
Governo. É importante ressaltar que não é à pessoa
do Presidente, mas ao Presidente e ao seu Governo.
Desmoralizam-no, desqualificam-no reiteradas vezes,
na tentativa de criar factóides políticos e desestabilizar o Governo.
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Portanto, esse enfrentamento à Ministra Dilma
Rousseff nada mais é do que uma tentativa de cercear o Partido dos Trabalhadores no seu direito legítimo
de exercitar, na política e no campo democrático, as
suas idéias; essas idéias corretas que estão sendo
implementadas pelo Presidente Lula, que vem dando
ao Brasil uma nova cara democrática.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro,
pelo PT.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
demais que conosco participam desta sessão, sigo
a linha de raciocínio do Deputado Eduardo Valverde,
estranhando o surgimento do chamado “dossiê das
contas do Presidente Fernando Henrique”.
Primeiro, é muito estranho que o dossiê tenha
sido publicado pela Veja, uma revista que tentou golpear o Governo Lula várias vezes, segundo diz, com
informações de uma fonte do PT. Ora, se há alguém
que não daria, seguramente, informação à revista Veja,
certamente é do Partido dos Trabalhadores.
Mas pior é a mudança do contexto em que se fala
do chamado dossiê. Nobre Deputado Eduardo Valverde,
fizeram estardalhaço impressionante com a história do
Ministro que teria comprado uma tapioca com o cartão
corporativo. Agora, quando esse suposto dossiê fala do
uso do cartão corporativo com champanhe francesa,
pãozinho de Minas, arranjos florais, sauna e massagens, surge o discurso para desqualificar o Governo
do PT. Quer dizer, a tapioca tinha muita importância,
mas o pãozinho de Minas não tem. As massagens e
a champanhe francesa deixaram de ser preocupação.
Agora, é uma espécie de blindagem.
Na verdade, nobre Deputado Eduardo Valverde,
foi dada uma vacina para não ter impacto na CPI, porque não é dossiê. Tudo isso está documentado. Não é
criação de ninguém. Se há algo importante no uso do
cartão corporativo, é o fato de que está tudo registrado. É fácil a tarefa da CPI, de investigar. Está tudo lá
registrado nos mínimos detalhes; ninguém vai inventar.
Portanto, teremos a oportunidade de ver quem gastou
e como gastou o dinheiro. Não vamos, sem sombra de
dúvida, viver de elucubrações, de improvisos ou do “eu
acho”. Está tudo lá registrado.
Agora, é curioso o fato de que essa ofensiva
acontece exatamente na semana em que todos os indicadores de opinião pública mostram o bom desempenho do Governo do Presidente Lula, cuja popularidade
aumentou muito em todas as faixas sociais.
O reconhecimento do desempenho do Governo
é visto internacionalmente. Diversos articulistas internacionais reconhecem a competência do Presidente
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Lula na gestão da economia do País, dos programas
sociais de inclusão social, na melhoria da qualidade
de vida. A própria revista Veja veiculou matéria nesta
semana reconhecendo a ascensão das classes D e E
para a classe C. Ou seja, está em formação uma nova
classe média no Brasil.
Nobre Deputado Eduardo Valverde, a revista Veja
não faz menção ao Governo Lula. Conta o fato como
se fosse resultado de desempenho anterior; mostra o
milagre, mas não cita o santo. Por quê? Porque tem
viés golpista contra o Governo.
Sugiro, nobre Deputado Eduardo Valverde, que o
povo brasileiro leia a revista Fórum, que mostra tese
acadêmica muito importante, comprovando a prática
do golpismo, pela revista Veja, no primeiro Governo do
Presidente Lula. Das 54 capas veiculadas no ano de
2005, 50 eram contrárias ao Governo. Apenas 4 capas
eram neutras. As expressões “impeachment”, “fim do
PT”, “o PT deixou o Brasil mais burro”, “o Presidente
Lula é o Collor” e daí por diante foram muito usadas.
Essa tese desnuda completamente a prática
da revista golpista que não tem qualificação, que faz
subjornalismo, que, infelizmente, tenta criar este clima contrário ao Governo Lula, que tenta derrubá-lo
e golpeá-lo.
Agora está provado que o povo brasileiro está
vacinado contra esse jornalismo de esgoto. A prova
disso está na prática, no cotidiano: não é só a chamada
população pobre, que preconceituosamente chamam
de “o povo do Bolsa-Família”, que aprova o Governo do
Presidente Lula. O que se verificou é que, nas faixas
mais ricas do País, aumentou em 10% a aprovação
ao Presidente Lula, o que revela que a Nação brasileira está reconhecendo os esforços do Governo para
estabilizar a economia, para dar um rumo a este País,
para qualificá-lo como nação emergente com amplas
possibilidades de se consolidar, no século XXI, com
grande potencial de desenvolvimento, inclusão social,
construção de cidadania e democracia.
Por fim, além de tudo isso que verificamos, tem
de ficar claro que a Oposição não tem projeto. O PSDB
e o DEM não têm projeto político para o Brasil. Só lhes
resta caluniar, utilizar-se de dossiês, como fizeram com
o dossiê da Kroll. Quem conhece dossiê é essa turma
que fez o dossiê da Kroll, denunciado em momentos
passados. Como não tem projeto para o País, é uma
Oposição completamente estéril, desesperada, sem
rumo, cuja tentativa é a de arranjar um escândalo semanalmente.
O povo brasileiro está vacinado contra esse tipo
de política. Felizmente, o País marcha. Enquanto os
cães ladram, a caravana passa, e o Governo cresce.
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Vinicius Carvalho,
pelo PTdoB, por 3 minutos.
O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encaminhamos à Mesa hoje a Indicação nº 2.112,
de 2008, em que sugerimos ao Ministro da Educação
a inclusão do curso superior de Tecnologia em Citotecnologia no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.
É por todos os motivos meritória a iniciativa do
Ministério da Educação em elaborar e divulgar o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Aí se encontram informações relevantes e bem preparadas, levando à sociedade consistente quadro das
formações oferecidas por meio desse tipo de curso e
orientando os estudantes em suas escolhas.
Certamente, é objetivo do Ministério tornar esse
catálogo o mais completo possível. Nesse sentido,
venho sugerir a S.Exa., o Sr. Ministro, a inclusão de
um curso cuja relevância é inquestionável. Trata-se do
curso superior de Tecnologia em Citotecnologia, que
visa formar profissionais indispensáveis à saúde da
população. O citotecnólogo trabalha com o estudo das
células para detecção de anormalidades indicativas de
infecções e doenças. A sua contribuição para o estudo
e o diagnóstico das patologias é fundamental.
A título de exemplo, promovemos um trabalho
social chamado Jornada da Cidadania, no qual atendemos 68 mulheres com o exame preventivo de câncer
de colo do útero. Levamos profissionais, professores
de Citotecnologia e alunos da Universidade Estácio de
Sá. Das 68 mulheres atendidas, em 10 foi encontrado o vírus HPV. Dessas 10, 1 já estava no nível 3 da
doença. Encaminhamos as 10 para atendimento num
hospital especializado do Rio de Janeiro.
A importância dessa formação, portanto do curso
que a promove, é inquestionável.
Cabe, na oportunidade, destacar o pioneirismo da Universidade Estácio de Sá na sua oferta. A
divulgação dessa alternativa de profissionalização é
matéria de elevado interesse social. Por tais razões,
estou convencido de que S.Exa., o Exmo. Sr. Ministro
da Educação, haverá de determinar as providências
necessárias para a inclusão desse curso no referido
Catálogo, em tão boa hora organizado pelo MEC.
Por oportuno, Sr. Presidente, e para encerrar, gostaria de me congratular com o Alto Comando da Marinha
do Brasil pela escolha do Capitão-de-Mar-e-Guerra Bento
Costa Lima para o posto de Contra-Almirante.
Essa nomeação não nos surpreende, tendo em
vista que conhecemos o trabalho que vem sendo realizado pelo então Capitão-de-Mar-e-Guerra. Enquanto
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esteve à frente da Assessoria Parlamentar da Marinha,
Bento Costa nos mostrou ser um profissional extremamente capacitado, com grande potencial, um amigo da
instituição, sempre solícito e atencioso.
Parabéns à Marinha pela escolha e principalmente
ao nosso nobre amigo, agora Contra-Almirante Bento
Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Concedo a palavra ao Sr. 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, acredito que todas as Lideranças
parlamentares acham-se empenhadas na busca de solução urgente para a questão das medidas provisórias,
cujo deslinde tornou-se imperativo desde os debates da
última quarta-feira, quando o Plenário, atônito, passou
a exigir providências do Legislativo e do Executivo, em
nome de pacífica convivência institucional entre os 2
Poderes, os quais, embora independentes, devem ser
harmônicos entre si.
O episódio Asdrubal Bentes açulou os ânimos
do Plenário, em confrontações de tribuna, tornandose, por isso, indispensável ação conjunta com vistas à
ultrapassagem de um momento de efervescência mais
acentuada entre Maioria e Minoria.
O Presidente Arlindo Chinaglia, embora guardando a serenidade habitual de dirigente cônscio de
suas imensas responsabilidades, não tergiversou em
debruçar-se sobre o redesenho de visível animosidade, cuja superação deve ser meta inarredável de todos
quantos integram esta Casa do Parlamento.
A pauta da Ordem do Dia, repleta de medidas
provisórias, necessita ser apreciada sem obstrução
exagerada, impedindo-se desta maneira que a desarticulação perdure por mais tempo, em detrimento do
interesse público.
Aqui já se disse não ser mais crível que se delongue o quadro atual, com prejuízos evidentes ao
Congresso Nacional.
Em ano de competição eleitoral, obrigando-nos
a constantes deslocamentos às bases políticas, o
tempo disponível deve ser empregado frutiferamente,
sem desperdícios de decisões vitais para os rumos da
governabilidade.
O dirigente do Congresso, Garibaldi Alves Filho,
vem sendo incisivo na faina de reabilitar a imagem de
Senadores e Deputados, abrindo-lhes oportunidade de
efetivar prerrogativa legiferante, até aqui comprometida irremediavelmente pela subestimação de proposições jamais alçadas à condição de matéria passível
de deliberação.
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Diante de tal impasse, tem de ser identificada
uma saída plausível, até como forma de resguardar o
prestígio da entidade a que pertencemos, situando-a
em patamar de agilidade capaz de resguardar a nossa
proficiência, cujo questionamento é algo que perturba
e desfavorece os pesados encargos inerentes à condição de representantes do povo brasileiro.
Mesmo com o Planalto enfrentando problemas
que a mídia se há incumbido de destacar, não nos será
possível manter postura de inexcedível indiferença em
face da presente e adversa conjuntura.
Que surjam alternativas adequadas, endossadas
por quantos compõem este augusto plenário!

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) – Encerro a sessão, designando para amanhã, terça-feira,
dia 1º de abril, às 14h, a seguinte
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 406-A, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 406-A, de 2007, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos
órgãos do Poder Executivo, no valor global
de R$1.250.733.499,00, para os fins que especifica; tendo parecer do Relator da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, proferido em Plenário, pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
pela adequação financeira e orçamentária; e,
no mérito, pela aprovação desta MPV e pela
rejeição das Emendas de nºs 1 e 2 (Relator:
Dep. Fernando Coelho Filho).
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 29-2-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 31-5-08
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2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 407, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 407, de 2007, que autoriza, em
caráter excepcional, a prorrogação de contratos temporários no âmbito de projetos de
cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos com organismos
internacionais, altera as Leis nºs 10.480, de
2 de julho de 2002, prorrogando o prazo de
recebimento de gratificações pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União, 11.171, de 2 de setembro de 2005, e 11.233, de 22 de dezembro de
2005, prorrogando o prazo de manutenção de
Funções Comissionadas Técnicas no DNIT e
no Ministério da Cultura, respectivamente, e
11.539, de 8 de novembro de 2007, no tocante
à Carreira de Analista de Infra-Estrutura. Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 408, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 408, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de R$
3.015.446.182,00, para os fins que especifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 409, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 409, de 2007, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos
órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$750.465.000,00, para os fins que
especifica. Pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
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PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
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DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08

5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 410, de 2007, que acrescenta
artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973,
criando o contrato de trabalhador rural por pequeno prazo, estabelece normas transitórias
sobre a aposentadoria do trabalhador rural
e prorroga o prazo de contratação de financiamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º
da Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 411, de 2007, que dispõe sobre
o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
– ProJovem, instituído pela Lei nº 11.129, de
30 de junho de 2005, altera a Lei nº 10.836, de
9 de janeiro de 2004, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 412, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 412, de 2007, que dispõe sobre
a prorrogação do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária – REPORTO, instituído
pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de
2004. Pendente de parecer da Comissão
Mista. Emendas de nºs. 10 e 11 foram retiradas pelo autor.

PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 413, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 413, de 2008, que dispõe sobre
medidas tributárias destinadas a estimular
os investimentos e a modernização do setor
de turismo, a reforçar o sistema de proteção
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência
de forma concentrada da Contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS na
produção e comercialização de álcool, altera
o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
9
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 414, de 2008, que constitui fonte
de recursos adicional para ampliação de limites operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
10
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 415, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 415, de 2008, que proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas em
rodovias federais e acresce dispositivo à
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 –
Código de Trânsito Brasileiro. Pendente de
parecer da Comissão Mista.
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PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
11
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 416, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 416, de 2008, que altera a Lei
nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que
institui o Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania – PRONASCI, e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
12
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 417, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 417, de 2008, que altera e
acresce dispositivos à 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 e define crimes.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
O PL nº 2.674/07, do Dep. Eduardo Sciarra,
tramita sob a forma de emenda.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 4-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 4-6-08
13
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 418, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 418, de 2008, que altera as
Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, que
dispõe sobre o regime tributário, cambial
e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e 8.256, de 25 de
novembro de 1991, que cria áreas de livre
comércio nos municípios de Pacaraima e
Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras
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providências. Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-2-08
PRAZO NA CÂMARA: 13-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 31-3-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 13-6-08
URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal
c/c art. 204, I, do Regimento Interno)
Discussão
14
PROJETO DE LEI Nº 1.650, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.650, de 2007, que dispõe sobre
a apuração do imposto de renda na fonte
incidente sobre rendimentos de prestação
de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, auferidos por transportador autônomo pessoa física, residente na
República do Paraguai, considerado como
sociedade unipessoal nesse País. Pendente
de pareceres das Comissões: de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
SOBRESTA A PAUTA EM: 9-12-07 (46º
dia)
15
PROJETO DE LEI Nº 4.846, DE 1994
(Do Sr. Francisco Silva)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.846, de 1994, que estabelece
medidas destinadas a restringir o consumo
de bebidas alcoólicas. Pendente de parecer
da Comissão Especial.
Tendo apensados os PLS nº nºs
1.602/96, 3.037/97, 3.042/97, 3.380/97,
3.497/97, 3.626/97, 3.852/97, 3.858/97,
3.869/97, 3.993/97, 4.062/98, 4.111/98,
4.160/98, 4.204/98, 4.215/98, 4.258/98,
4.333/98, 4.469/98, 4.528/98, 4.538/98,
4.618/98, 4.680/98, 4.705/98, 4.796/98,
251/99, 633/99, 806/99, 931/99, 963/99,
964/99, 1.004/99, 1.056/99, 1.100/99,
1.151/99, 1.160/99, 1.175/99, 1.277/99,
1.346/99, 1.382/99, 1.408/99, 1.490/99,
1.512/99, 1.599/99, 1.706/99, 1.761/99,
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1.893/99, 1.923/99, 1.955/99, 1.982/99,
2.017/99, 2.090/99, 2.130/99, 2.185/99,
2.334/00, 2.365/00, 2.389/00, 2.417/00,
2.468/00, 2.613/00, 2.786/00, 2.833/00,
2.908/00, 2.919/00, 3.000/00, 3.067/00,
3.089/00, 3.114/00, 3.152/00, 3.262/00,
3.354/00, 3.423/00, 3.451/00, 3.463/00,
3.583/00, 3.619/00, 4.046/01, 4.062/01,
4.273/01, 4.424/01, 4.461/01, 4.532/01,
4.745/01, 4.791/01, 4.839/01, 4.955/01,
5.121/01, 5.140/01, 5.464/01, 5.528/01,
5.561/01, 5.708/01, 5.792/01, 5.834/01,
5.973/01, 6.017/01, 6.218/02, 6.343/02,
6.622/02, 6.729/02, 6.971/02, 7.332/02,
200/03, 204/03, 212/03, 327/03, 330/03,
412/03, 445/03, 504/03, 556/03, 871/03,
928/03, 983/03, 1.168/03, 1.171/03,
1.433/03, 1.657/03, 1.774/03, 1.788/03,
1.789/03, 1.880/03, 1.915/03, 1.945/03,
1.998/03, 2.089/03, 2.268/03, 2.665/03,
2.807/03, 3.080/04, 3.311/04, 3.315/04,
3.321/04, 3.474/04, 3.529/04, 3.682/04,
3.919/04, 4.112/04, 4.391/04, 4.407/04,
4.549/04, 4.721/04, 4.921/05, 5.713/05,
6.329/05, 6.379/05, 6.643/06, 6.807/06,
7.640/06, 1.002/07, 1.016/07, 1.066/07,
1.925/07, 2.026/07, 2.035/07, 2.134/07,
2.369/07, 2.549/07, 2.658/07, 2.733/08, ao
qual foi atribuída urgência constitucional,
2.746/08, 2.760/08, 2.833/08, 2.840/08 e
3.010/08.
SOBRESTA A PAUTA EM: 23-3-08 (46º
dia)
16
PROJETO DE LEI Nº 2.300-A, de 2007
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.300-A, de 2007, que acresce
e altera dispositivos da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, cria a Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, cria cargos em comissão, e dá
outras providências. Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
SOBRESTA A PAUTA EM: 1-4-08 (46º
dia)
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URGÊNCIA
(Art. 62, da Constituição Federal)
Discussão
17
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 419, de 2008, que altera as Leis
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.678,
de 23 de maio de 2003, transformando o
cargo de Secretário Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial em Ministro
de Estado Chefe da Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-3-08
PRAZO NA CÂMARA: 18-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-4-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 18-6-08
18
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 420, de 2008, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da União, no valor de R$ 12.500.000.000,00,
para o fim que especifica. Pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 10-3-08
PRAZO NA CÂMARA: 24-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 11-4-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 24-6-08
19
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 421, de 2008, que dispõe
sobre o salário mínimo a partir de 1º de
março de 2008. Pendente de parecer da
Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13-3-08
PRAZO NA CÂMARA: 27-3-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 14-4-08 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 27-6-08
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
1. PROJETOS 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 3127/08 (Poder Executivo) – Cria cargos efetivos,
cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito
do Ministério da Educação destinados a instituições
federais de educação profissional e tecnológica. E seu
apensado PL nº 3128/08.
SOBRESTA A PAUTA EM: 12-5-08 (46º dia)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O
RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art.
216, § 1º, do RICD).
Nº 87/07 (Paes Landim) – Dá nova redação ao inciso
XI, art. 32 do Regimento Interno, com o objetivo de
criar a Comissão de Defesa Nacional.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Pacajus a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pacajus, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 156/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
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nova a concessão outorgada à Rádio Liberdade de
Itarema Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no município de Itarema, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 226/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
e Comunicação de Mucambo – Distrito de Guaraciaba
do Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Guaraciaba do Norte, Estado
do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 258/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Fundação José Cândido Silva a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Saboeiro, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 340/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Nova Hartz, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 341/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Ciclistas, Motociclistas e Mototaxistas do Município de São Gonçalo do
Amarante – CE, Distritos, Vilas e Lugarejos a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 352/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Mundaí Rádio FM de
Eunápolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 359/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – 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.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
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Nº 362/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Litorânea de Rádio
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de João Pessoa,
Estado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08

Nº 2374/2003 (Sandro Mabel) – Dispõe sobre o dever
de notificação em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08

Nº 389/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Lageado de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média no município de Castanhal, Estado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08

Nº 5669/2005 (Geraldo Resende) – Denomina Hospital Universitário Doutor Antônio Alves Duarte o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande
Dourados, localizado em Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08

Nº 390/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Santuário FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08

Nº 5886/2005 (Senado Federal – Sérgio Cabral) –
Dispõe sobre o bloqueio do pagamento de benefício
da previdência social e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08

Nº 396/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Sociedade Amigos do Rio Acima do Município
de Vargem – S.A.R.A a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Vargem, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Nº 402/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
ao Núcleo de Defesa e Apoio Comunitário de Simões –
NUCOM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Simões, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
PROJETO DE LEI
Nº 4378/2001 (Gonzaga Patriota) – Denomina Rodovia
Luiz Gonzaga a BR-232 – estrada integrante do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973. E seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Nº 5288/2001 (Pompeo de Mattos) – Regulamenta
anúncios vinculados nos meios de comunicação, sobre a venda de automóveis usados.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08

Nº 6816/2006 (Vander Loubet) – Confere ao Município de Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul, o
título de “Capital do Pantanal”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Nº 7310/2006 (Rodrigo Maia) – Institui o Dia Nacional
da Arte da Ikebana-Sanguetsu.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Nº 615/2007 (Nilmar Ruiz) – Institui o Dia Nacional do
Engenheiro Ambiental.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 275/1999 (Enio Bacci) – Institui o exame “checkup” anual gratuito, custeado pelo SUS, para pessoas
a partir dos 50 anos de idade.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Nº 2070/2003 (Cezar Schirmer) – Modifica os arts.
30, 31 e 36 do Código Brasileiro de Aeronáutica, para
permitir a exploração comercial dos aeródromos privados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Nº 7549/2006 (Devanir Ribeiro) – Dá nova redação
ao art. 1º e § 1º da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de
1974, que “define, para fins de Previdência Social, a
atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de Veícu-
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lo Rodoviário e dá outras providências”, para incluir o
Auxiliar do Motorista Autônomo do Sub-sistema Local
Urbano de Passageiros.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08

ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08

Nº 1799/2007 (Professor Setimo) – Dispõe sobre a
obrigatoriedade da apresentação de documento de
identidade na realização de pagamentos com cartão
de crédito.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08

Nº 4415/2004 (Enio Bacci) – Dispõe sobre a criação
do Fundo Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, §
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: 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 INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI
o

N 4069/1998 (Jose Pinotti) − Altera a Lei no 9.434,
de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá outras
providências.
COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE
E INJURIDICIDADE: PL nº 4394/04, PL nº 4535/04,
PL nº 7178/06 e PL nº 2050/07, apensados.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 3706/2000 (Senado Federal – Lúcio Alcântara)
– 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 conceder o benefício da justiça gratuita, nas hipóteses que especifica.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
No 7333/2006 (Senado Federal – Gerson Camata)
− Dispõe sobre a inclusão da letra do Hino Nacional
Brasileiro nas contracapas de cadernos e livros.
COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE:
PL nº 681/1999 e PL nº 1533/1999, apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI

Nº 4576/2004 (Giacobo) – Altera o art. 4º da Lei nº
10.964, de 28 outubro de 2004, que trata do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Nº 45/2007 (Perpétua Almeida) – Dispõe sobre o fornecimento de transporte, alimentação e pousada, pelo
Sistema Único de Saúde, aos pacientes cujo tratamento
se realizar fora de seu domicílio, em atendimento aos
preceitos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990
(Lei Orgânica de Saúde).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 365/2006 (Sandro Mabel) – Dispõe sobre a entrega de recursos da União para os Estados, de que
trata o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 1250/2007 (Jilmar Tatto) – Altera a Lei nº 9.311, de
24 de outubro de 1996, isentando as operações relativas a vales-transporte da cobrança da CPMF.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)
Nº 114/2008 (Paulo Abi-Ackel) – Cria o Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
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ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO RÁDIO ONDAS MÉDIAS LOCAL – TVR
Nº 45/2007 (Poder Executivo) – Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Processo nº 29100.000487/1990, que declara a perempção
da permissão outorgada à Rádio Cidade de Pedreira
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média local, na cidade de Pedreira, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
sessões.
PROJETO DE LEI
Nº 2910/2008 (Sabino Castelo Branco) – Dispõe
sobre a obrigatoriedade de prefeituras municipais em
contar, em seu quadro diretivo, com administrador devidamente registrado no Conselho Regional.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
ORADORES SORTEADOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL
DE 2008
Dia 1, 3ª-feira
15:00 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL)
15:25 LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
Dia 2, 4ª-feira
15:00 LUIZ COUTO (PT – PB)
15:25 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
Dia 3, 5ª-feira
15:00 SARNEY FILHO (PV – MA)
15:25 AIRTON ROVEDA (PR – PR)
Dia 4, 6ª-feira
10:00 DR. UBIALI (PSB – SP)
10:25 CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
10:50 REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP)
11:15 GERSON PERES (PP – PA)
11:40 MANOEL JUNIOR (PSB – PB)
Dia 7, 2ª-feira
15:00 CAMILO COLA (PMDB – ES)
15:25 ODÍLIO BALBINOTTI (PMDB – PR)
15:50 VANDER LOUBET (PT – MS)
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16:15 DELEY (PSC – RJ)
16:40 CARLOS WILLIAN (PTC – MG)
Dia 8, 3ª-feira
15:00 MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG)
15:25 LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
Dia 9, 4ª-feira
15:00 IRINY LOPES (PT – ES)
15:25 JOSÉ CHAVES (PTB – PE)
Dia 10, 5ª-feira
15:00 PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)
15:25 TATICO (PTB – GO)
Dia 11, 6ª-feira
10:00 ANGELO VANHONI (PT – PR)
10:25 NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
10:50 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:15 GERMANO BONOW (DEM – RS)
11:40 JOSEPH BANDEIRA (PT – BA)
Dia 14, 2ª-feira
15:00 COSTA FERREIRA (PSC – MA)
15:25 RICARDO BERZOINI (PT – SP)
15:50 EUDES XAVIER (PT – CE)
16:15 CIRO GOMES (PSB – CE)
16:40 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR (PDT – MA)
Dia 15, 3ª-feira
15:00 OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
15:25 GERALDO THADEU (PPS – MG)
Dia 16, 4ª-feira
15:00 WALTER PINHEIRO (PT – BA)
15:25 JORGE BITTAR (PT – RJ)
Dia 17, 5ª-feira
15:00 ROBERTO BRITTO (PP – BA)
15:25 GEORGE HILTON (PP – MG)
Dia 18, 6ª-feira
10:00 RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)
10:25 ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE)
10:50 BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE)
11:15 JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)
11:40 ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG)
Dia 22, 3ª-feira
15:00 CARLOS SANTANA (PT – RJ)
15:25 JOÃO LEÃO (PP – BA)
Dia 23, 4ª-feira
15:00 DR. PINOTTI (DEM – SP)
15:25 EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
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Dia 24, 5ª-feira
15:00 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
15:25 CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)
Dia 25, 6ª-feira
10:00 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:25 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)
10:50 CHICO LOPES (PCdoB – CE)
11:15 NELSON MEURER (PP – PR)
11:40 RITA CAMATA (PMDB – ES)
Dia 28, 2ª-feira
15:00 WALDIR NEVES (PSDB – MS)
15:25 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
15:50 FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
16:15 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)
16:40 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.447/07 – Do Senado Federal
– Inácio Arruda – (PLS nº 70/2007) – que “institui a
Política Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 328/2007)
RELATOR: Deputado JAIRO ATAIDE.
PROJETO DE LEI Nº 2.871/08 – Do Sr. Paulo Roberto – que “altera a Carteira de Pescador Profissional
Artesanal, criando três categorias e diferenciando o
profissional”.
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
LOCAL: Anexo II, Sala da Presidência
HORÁRIO: 10h30min
REUNIÃO

Dia 29, 3ª-feira
15:00 ANDREIA ZITO (PSDB – RJ)
15:25 MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)
Dia 30, 4ª-feira
15:00 ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
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A – Outros Eventos:
REUNIÃO COM OS MEMBROS DA CAINDR PARA
DISCUTIR O TEXTO FINAL DO MANIFESTO EM
DEFESA DE MAIOR PRESENÇA DO ESTADO NA
REGIÃO AMAZÔNICA
LOCAL: Plenário 15 do Anexo II
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA

I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
A – Audiência Pública:

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-04-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 490/07 – Do Sr. Homero Pereira –
que “altera a Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o Estatuto do Índio”. (Apensados: PL
nº 1218/2007, PL nº 2302/2007 e PL nº 2311/2007)
RELATOR: Deputado WALDIR NEVES.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08

“A FUSÃO DAS COMPANHIAS ENERGÉTICAS FEDERALIZADAS DO NORTE/ NORDESTE DO BRASIL”
(Req. nº 314/08 – CAINDR dos Deputados Vanessa
Grazziotin e Marcelo Serafim);
(Requerimento nº 337/08 – CAINDR da Deputada Perpétua Almeida e outros);
(Requerimento nº 343/08 da Deputada Marinha Raupp)
(Requerimento nº 200/08 – CME do Deputado Edmilson Valentim).
Convidados:
SR. ADHEMAR PALOCCI – DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO
BRASIL S. A. – ELETRONORTE;
SR. RUI RIBEIRO DA SILVEIRA – GERENTE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA MANAUS ENERGIA;
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SR. CELSO SANTOS MATHEUS – DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ACRE – ELETROACRE;
SR. PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVEIRA –
DIRETOR-PRESIDENTE DA CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S.A. – CERON;
SR. JOSIMAR PEIXOTO DE SOUZA – DIRETORPRESIDENTE DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO AMAPÁ – CEA.
SR. FRANKLIN MOREIRA GONÇALVES – SECRETÁRIO DE ENERGIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS URBANITÁRIOS – FNU;
SR. NAYLOR GUIMARÃES GATO – PRESIDENTE DO
SINDICATO DO TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
URBANAS DE RONDÔNIA – SINDUR; E
SR. ANTONIO AMÉRICO FIGUEREDO FILHO – DIRETOR DO SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO
ACRE.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.906/08 – dos Srs. Vanessa Grazziotin e Vanessa Grazziotin – (PL 2088/2007) – que
“dispõe sobre a indicação geográfica protegida para
o biocosmético amazônico”.
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
LOCAL: Plenário 13 do Anexo II
HORÁRIO: 15h
REUNIÃO
A – Outros Eventos:
Apresentação do Relatório da Subcomissão Especial
destinada a analisar mudanças nas normas de apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão,
permissão ou autorização de serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.172/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “estabelece que as instituições de ensino
superior podem ser autorizadas a executar serviço de
radiodifusão comunitária”.
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PROJETO DE LEI Nº 691/07 – Do Senado Federal –
Paulo Paim – (PLS nº 351/2004) – que “altera a Lei nº
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
para determinar a aplicação de recursos em educação
e em ciência e tecnologia”.
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA.
PROJETO DE LEI Nº 1.014/07 – Do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de especificação de data de postagem nas correspondências
que encaminham documentos de cobrança”.
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PROJETO DE LEI Nº 1.315/07 – Do Sr. Alexandre Silveira – que “altera a lei que instituiu o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST,
de forma a permitir a utilização de seus recursos na
redução de contas de portadores de deficiência auditiva
que utilizam o serviço de mensagens de texto”.
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA.
PROJETO DE LEI Nº 1.466/07 – Do Sr. Marcelo Serafim – que “altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de
2000, a fim de permitir o uso dos recursos do Fust –
Fundo de Universalização das Telecomunicações – na
universalização da telefonia móvel”. (Apensado: PL nº
1774/2007)
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA.
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 JORGINHO MALULY.
PROJETO DE LEI Nº 2.396/07 – Do Sr. Ivan Valente
– que “dispõe sobre o acesso às informações de pesquisas custeadas pela administração pública direta
ou indireta”.
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.400/07 – Do Sr. Moreira Mendes – que “dispõe sobre o serviço de telefonia e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado CRISTIANO MATHEUS.
PROJETO DE LEI Nº 2.468/07 – Do Poder Executivo
– que “autoriza a criação da empresa pública Centro
de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada
S.A. – CEITEC”.
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.
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PROJETO DE LEI Nº 2.477/07 – Do Sr. Edmilson Valentim – que “acrescenta alínea ao inciso I do art. 12
da Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007”.
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 277/07 – Do Sr. Inocêncio Oliveira
– que “dispõe sobre a outorga de canais de televisão
no Sistema Brasileiro de Televisão Digital para as entidades que menciona”. (Apensados: PL nº 837/2007
e PL nº 2363/2007)
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
LOCAL: Plenário 01 do Anexo II
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 32/07 Do Sr. Carlos Willian – que
“requer a realização de Audiência Pública em conjunto
com a Comissão de Finanças e Tributação, convidando
os Srs.(as) Raquel Branquinho – Procuradora da PRDF,
Roberto Rabello – Presidente da ABLE, Antônio Carlos
Alpino – Presidente da ANPR, Maria Paula Magalhães
-Psicóloga USP, Senador Magno Malta, , Antônio Carlos
Biscaia – Secretario Nacional de Segurança Publica,
Deputado Federal Moreira Franco – Vice-presidente de
Fundos de Governo e Loterias da CEF, Paulo Ricardo de Souza – Secretario-Adjunto da Receita Federal
para discussão do Projeto de Lei Nº 472 de 2007 e o
Projeto de Lei nº 232 de 2003 e os apensados Projeto de Lei nº 3.293 de 2004, Projeto de Lei nº 1.012 de
2007 e Projeto de Lei nº 294 de 2007”.
B – Redação Final:
PROJETO DE LEI Nº 7.566/06 – Da Sra. Nice Lobão
– que “dispõe sobre o patrimônio cultural brasileiro
subaquático”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PROJETO DE LEI Nº 799/07 – Do Sr. Magela – que
“revoga o art. 508 da Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.405/02 – Do Senado Federal –
que “regula a profissão de árbitro de futebol e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 6212/2005)
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RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade
da Emenda da Comissão de Educação e Cultura e do
PL nº 6212/2005, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Maurício Quintella Lessa e Silvinho Peccioli, em 19-12-07.
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em separado em 11-3-08.
Aprovado requerimento de adiamento da votação, por
5 sessões, apresentado pelo Deputado Indio da Costa, em 4-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 402/07 – Do Senado Federal
– Efraim Morais – (PLS nº 281/2003) – que “institui a
obrigação do ensino do Direito Internacional dos Conflitos Armados nas escolas e academias militares do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 25-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 839/07 – Do Sr. Gustavo Fruet –
que “acrescenta parágrafo único ao art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), para
tipificar o crime de violação de sigilo de voto por meio
de fotografia ou filmagem”.
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e Vicente Arruda, em 25-3-08.
Discussão iniciada, em 25-3-08.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/03 – Do
Sr. Luiz Sérgio – que “altera a redação do art. 42 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo novas regras nos casos de renúncia ao
exercício da titularidade de Poder ou Órgão”. (Apensado: PLP nº 107/2003)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do PLP nº 107/2003, apensado.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 25-3-08.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/07 – Do
Sr. José Linhares – que “altera a Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), para estabelecer a divisão entre a responsabilidade civil e fiscal dos gestores públicos”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda redacional.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/07 – Do Sr.
Manoel Junior – que “altera a Lei Complementar n° 64,
de 18 de maio de 1990 e dá outras providências”
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 155/99
– Do Sr. Enio Bacci – que “altera o inciso I do art. 217
da Constituição Federal e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo
redacional.

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 18-3-08.
Discutiu a matéria do Deputado Colbert Martins, em
18-3-08.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 87/07 – Do
Sr. Leonardo Picciani – que “autoriza os Estados e o
Distrito Federal a legislar sobre questões específicas
de Direito Penal e Processual Penal, por aplicação do
disposto no art. 22, parágrafo único, da Constituição
Federal”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Edmilson Valentim, Luciano Pizzatto, Mendonça Prado, Paes Landim, Paulo
Magalhães e Sandra Rosado, em 18-3-08.
Os Deputados José Genoíno e Paulo Magalhães apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 141/07
– Do Senado Federal – Romero Jucá – (PLS nº
633/2007) – que “altera a Lei Complementar nº 91,
de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a
fixação dos coeficientes do Fundo de Participação
dos Municípios, para estender ao exercício de 2008
os coeficientes atribuídos em 2007”. (Apensados:
PLP nº 145/2004 (Apensado: PLP nº 125/2007) e
PLP nº 52/2007)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste; pela injuridicidade e má técnica
legislativa do Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação, do PLP nº 125/2007 e do PLP nº 145/2004,
apensados; e pela inconstitucionalidade do PLP nº
52/2007, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Nelson Trad, Regis de
Oliveira e Vilson Covatti, em 11-3-08.
O Deputado Vilson Covatti apresentou voto em separado em 18-3-08.
ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 447/97
– Do Sr. Gonzaga Patriota – que “acrescenta inciso ao
art. 5º da Constituição Federal”.

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 18-3-08.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00
– Do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo
redacional.
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvinho Peccioli, em 18-3-08.
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 MAGALHÃES NETO.
PARECER: pela inadmissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Geraldo Pudim, Mendes Ribeiro Filho, Regis de Oliveira
e Sérgio Barradas Carneiro, em 22-5-07.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 29-5-07.
Discutiram a matéria os Deputados Régis de Oliveira,
José Genoíno, Mendes Ribeiro Filho e Flávio Dino,
em 29-5-07.
Encerrada a discussão, em 18-3-08.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 498/06
– Do Sr. Carlos Souza e outros – que “acrescenta o
art. 65-A à Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela inadmissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 521/06
– Do Sr. Ciro Nogueira e outros – que “dá nova redação ao art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”.
(Apensado: PEC nº 525/2006)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA.
PARECER: pela inadmissibilidade desta e da PEC nº
525/2006, apensada.
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-
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tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos
mil eleitores”.
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21-8-07.
(Avulso nº 30)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565/06
– Do Senado Federal-Antonio Carlos Magalhães –
(PEC nº 22/2000) – que “altera os arts. 57, 165, 166,
e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação
constante da lei orçamentária anual”. (Apensados: PEC
nº 169/2003 (Apensado: PEC nº 385/2005 (Apensados: PEC nº 46/2007 e PEC nº 96/2007)) e PEC nº
465/2005)
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC nº
385/2005, da PEC nº 46/2007, da PEC nº 96/2007, da
PEC nº 169/2003 e da PEC nº 465/2005, apensadas.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Colbert Martins e José Genoíno, em 18-3-08.
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Gerson
Peres, José Eduardo Cardozo e Felipe Maia. Mantidas
as inscrições dos Deputados Paulo Magalhães, Silvinho
Peccioli, Jorginho Maluly e Eduardo Valverde. Suspensa a discussão por acordo, em 26-3-08.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/07
– Do Sr. Jofran Frejat e outros – que “dá nova redação
ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 109/07
– Do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a
supressão do artigo 31, do ADCT , da Constituição
Federal, que trata da estatização das serventias do
foro judicial”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Eduardo Cunha e Silvinho Peccioli, em 18-3-08.
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em separado em 25-3-08.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07
– Do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo
ao art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao parágrafo 1º do art. 211”. (Apensado: PEC nº
141/2007)
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.
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PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº
141/2007, apensada.
Vista ao Deputado Colbert Martins, em 18-3-08.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 193/07
– Do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 96 às Disposições Constitucionais Transitórias”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada,
José Carlos Aleluia, José Genoíno e Silvinho Peccioli,
em 25-3-08.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.233/02
– Do Sr. Sarney Filho – que “susta a aplicação do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000”.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Aprovado requerimento de adiamento da discussão,
por 10 sessões, apresentado pelo Deputado Marcelo
Ortiz, em 4-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – Do Sr. Edson Duarte – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado:
PL nº 7063/2006)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com substitutivo, e do PL nº 7063/2006, apensado,
com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Edmar Moreira e José Eduardo Cardozo, em 6-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Campos e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o
controle judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
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, acrescentando inciso VIII em seu art. 1º”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo,
José Genoíno e Nelson Pellegrino, em 2-10-07.
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O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 6-11-07.
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento
de Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, em
24-10-07.
PROJETO DE LEI Nº 265/07 – Do Sr. Paulo Maluf –
que “altera as Leis nºs 4.717, de 29 de junho de 1965,
7347, de 24 de julho de 1985 e 8.429, de 2 junho de
1992, de modo a deixar expressa a responsabilidade
de quem ajuíza ação civil pública, popular e de improbidade temerárias, com má-fe, manifesta intenção de
promoção pessoal ou visando perseguição política”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 583/07 – Da Sra. Alice Portugal
– que “dispõe sobre a proibição de revista íntima de
funcionárias nos locais de trabalho”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Eduardo Cunha, em 6-3-08.
Discutiram a matéria os Deputados Paulo Maluf, Flávio Dino, Luciano Pizzatto e José Eduardo Cardozo.
Mantidas as inscrições dos Deputados José Genoíno,
Nelson Trad, Silvinho Peccioli e José Carlos Aleluia.
Suspensa a discussão em virtude da ausência do relator, em 25-3-08.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 1.530/99 – Do Sr. Luiz Bittencourt – que “acrescenta dois parágrafos ao art. 38 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
PROJETO DE LEI Nº 6.167/02 – Do Senado Federal
– LUIZ PONTES – que “autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cajucultura – Funcaju, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.265/02 – Do Sr. Lincoln Portela – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de
2001, excluindo os templos religiosos da exigência de
estudo de impacto de vizinhança”. (Apensados: PL nº
1905/2003, PL nº 2865/2004, PL nº 5901/2005 e PL
nº 6253/2005)
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PL nº 1905/2003, do PL nº
2865/2004, do PL nº 5901/2005 e do PL nº 6253/2005,
apensados, e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
PROJETO DE LEI Nº 3.787/04 – Do Sr. Fernando de
Fabinho – que “modifica a Lei nº 9.472, de16 de julho
de 1997, limitando o reajuste das tarifas aplicáveis
aos serviços de telecomunicações prestados em regime público”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – Do Senado Federal
– Maguito Vilela – (PLS nº 493/2003) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Sudoeste Goiano (UFSOG), por desmembramento do
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás
(UFG) em Jataí, e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 2611/2003 e PL nº 4663/2004)
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos Substitutivos das Comissões
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de
Educação e Cultura, do PL nº 2611/2003 e do PL nº
4663/2004, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 4.291/04 – Do Senado Federal
– Eduardo Suplicy – (PLS nº 189/2003) – que “define
os objetivos, métodos e modalidades da participação
do governo brasileiro em negociações comerciais multilaterais, regionais ou bilaterais”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade das Emendas 1/2006 e 3/2006 e pela má técnica
legislativa das Emendas nºs 2/2006 e 4/2006 todas
apresentadas na Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional.
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Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em
18-12-07.
Os Deputados Regis de Oliveira e Marcelo Itagiba
apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 5.604/05 – Do Senado Federal –
Sérgio Cabral – (PLS nº 62/2003) – que “altera a Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessão e
Permissão da Prestação de Serviços Públicos) e a Lei
nº 9.472, de 16 de julho 1997 (Lei Geral das Telecomunicações), para impedir que concessionárias e permissionárias de serviço público interrompam a prestação
de bens ou serviços sem prévio aviso ao consumidor,
disciplina a cobrança de diferenças relativas a débitos
anteriores, e dá outras providências”. (Apensado: PL
nº 4010/1997 (Apensados: PL nº 100/1999 (Apensado:
PL nº 1458/1999), PL nº 2083/1999, PL nº 2497/2000,
PL nº 4865/1998, PL nº 4070/2001, PL nº 4687/2001
(Apensado: PL nº 534/2003), PL nº 4418/2001, PL nº
5600/2001, PL nº 5737/2001, PL nº 6181/2002, PL nº
4640/1998, PL nº 2145/2003, PL nº 7202/2002, PL nº
3641/2004, PL nº 5149/2005, PL nº 5150/2005, PL nº
5151/2005, PL nº 5326/2005, PL nº 5921/2005 e PL
nº 5989/2005))
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor, da Subemenda da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, do PL nº
1458/1999, do PL nº 4640/1998, do PL nº 100/1999, do
PL nº 2083/1999, com emenda, do PL nº 2497/2000, do
PL nº 4418/2001, com emenda, do PL nº 4687/2001,
do PL nº 5600/2001, do PL nº 5737/2001, do PL nº
6181/2002, do PL nº 7202/2002, do PL nº 2145/2003,
do PL nº 3641/2004, do PL nº 5149/2005, do PL nº
5150/2005, do PL nº 5151/2005, do PL nº 5326/2005,
com emenda, do PL nº 5921/2005, do PL nº 5989/2005,
do PL nº 534/2003 e do PL nº 4010/1997, apensados;
e pela inconstitucionalidade do PL nº 4865/1998 e do
PL nº 4070/2001, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 6.102/05 – Do Senado Federal –
Delcídio Amaral – (PLS nº 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.
Vista ao Deputado José Genoíno, em 18-3-08.
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PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – Do Senado Federal
– Rodolpho Tourinho – (PLS nº 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 provisórios para fins de investigação criminal ou de instrução
processual penal”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 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 apresentaram votos em separado em 10-7-07.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso XI, do Regimento Interno, em 24-10-07.
PROJETO DE LEI Nº 7.376/06 – Do Senado Federal
– Rodolpho Tourinho – (PLS nº 62/2004) – que “disciplina o direito a alimentos gravídicos, a forma como
ele será exercido e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira, José
Eduardo Cardozo, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira, Sandra Rosado e Sérgio Barradas Carneiro, em
18-12-07.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 7-2-08.
Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba e
Regis de Oliveira, em 18-12-07.
PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – Do Senado Federal –
Paulo Paim – (PLS nº 170/2005) – que “modifica o art.
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, concedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”.
(Apensado: PL nº 7384/2006)
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do PL nº 7384/2006, apensado.
Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 4-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – Do Senado FederalCristovam Buarque – (PLS nº 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.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 12-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 240/07 – Do Senado FederalCesar Borges – (PLS nº 356/2004) – que “altera o
art. 1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em
cuja guarda não estejam os filhos, a executoriedade
do direito de visita”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 972/07 – TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação e transformação de cargos em comissão e funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.
Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 18-3-08.
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em separado em 26-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – Do Senado Federal –
Antonio Carlos Magalhães – (PLS nº 159/2007) – que
“acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir
prioridade de tramitação a processos de indenização
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições
em que especifica”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.139/01 – Do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para estabelecer que as bulas dos medicamentos devem ser escritas de forma compreensível
aos consumidores”. (Apensado: PL nº 5158/2001)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, do PL nº 5158/2001,
apensado, com emendas, e da Emenda da Comissão
de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 4.148/01 – Do Sr. Luiz Bittencourt
– que “acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL nº 4334/2001)
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RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL nº 4334/2001, apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação
e Transportes, com subemenda substitutiva.
PROJETO DE LEI Nº 4.931/01 – Do Sr. Alexandre
Cardoso – que “torna obrigatória a instalação de medidor de consumo de água em cada domicílio, inclusive nos edifícios de uso coletivo”. (Apensado: PL nº
5777/2001)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL nº 5777/2001, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor.
PROJETO DE LEI Nº 580/03 – Do Sr. Feu Rosa – que
“altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
“Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes””. (Apensado: PL nº
681/2003)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL nº 681/2003, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 1.779/03 – Do Sr. Giacobo – que
“acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 – Código Civil, dispondo sobre o estado
civil dos companheiros na união estável”. (Apensados:
PL nº 1839/2003 e PL nº 3005/2004 (Apensado: PL
nº 6149/2005))
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL nº 1839/2003 e do PL nº 6149/2005, apensados,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
nº 3005/2004, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.879/03 – Do Sr. Edson Duarte
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação
na Internet da relação de proprietários e diretores das
empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
e dá outras providências”
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e das Emendas
das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
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PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – Do Sr. Max Rosenmann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado:
PL nº 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 nº 3714/2004,
apensado.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, com emenda.

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 18-3-08.

PROJETO DE LEI Nº 6.112/05 – Do Sr. André de Paula – 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 Receitas Estaduais”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.720/03 – Do Sr. Eduardo Cunha
– que “altera o inciso III ao § 2º do art. 13 da Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem
como da contribuição social sobre lucro líquido e dá
outras providências, e acresce dispositivo ao art. 55,
Lei nº 4.506 de 30 de novembro de 1964, que dispõe
sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos
de qualquer natureza”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.956/04 – Do Sr. Inocêncio Oliveira – que “altera o inciso VI do art. 105 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre especificidades
dos veículos de duas rodas”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
Vista ao Deputado Edmilson Valentim, em 25-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – Da Sra. Iriny Lopes
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
relativos à perícia ad hoc”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Edmar
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William
Woo, em 4-9-07.
Os Deputados Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e
William Woo apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – Do Sr. Nelson Bornier
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12-9-07.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 18-9-07.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12-9-07.

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Felipe
Maia, Regis de Oliveira e Renato Amary, em 11-12-07.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 7-2-08.
Discutiram a matéria os Deputados João Dado, Flávio
Dino e Gerson Peres, em 11-12-07.
PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – Da Sra. Sandra Rosado – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu
quadro de pessoal”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18-12-07.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 7-2-08.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Edmar Moreira, em 18-12-07.
PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657,
de 4 de setembro de 1942”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – Da Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a dispensação de medicamentos contendo antimicrobianos”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
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Vista ao Deputado Gerson Peres, em 12-12-07.

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 25-3-08.

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, inciso XI, do Regimento Interno, em 5-3-08.

PROJETO DE LEI Nº 1.285/07 – Do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera o Decreto-Lei nº 116, de 25 de janeiro de
1967, para alterar o prazo prescricional das ações contra extravio de carga e das ações por falta de conteúdo,
diminuição, perdas e avarias ou danos à carga”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – Do Sr. Sandes Júnior – que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23-10-07.
PROJETO DE LEI Nº 210/07 – Do Sr. Jorginho Maluly
– que “proíbe, em todo território nacional, a cobrança
de taxas de cadastramento de clientela em busca de
emprego pelas agências de colocação de mão-de-obra
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 361/07 – Do Sr. João Campos –
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais
em caso de advogada que deu á luz”.
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 26-3-08.
PROJETO DE LEI Nº 578/07 – Do Sr. Valtenir Luiz Pereira – que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, e a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, para
determinar a intimação pessoal e a contagem em dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais”.
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.021/07 – Do Sr. Celso Russomanno – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que “Dispõe sobre os
registros públicos e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 1.281/07 – Do Sr. Carlos Brandão – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de
1974, que “dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá outras providências””. (Apensado: PL nº
1688/2007)
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do PL nº
1688/2007, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 2.006/07 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “dá nova redação ao art. 483 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código
de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.181/07 – Do Sr. Rogerio Lisboa – que “altera dispositivos da Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibilitando ao assistido da Defensoria Pública de posse de
documento particular elaborado por Defensor Público
a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-04-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.072/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre assistência em processos
de interesse da Administração Pública”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.829/97 – Do Sr. Arlindo Chinaglia – que “dispõe sobre a estabilidade provisória
no emprego do trabalhador cuja companheira estiver
grávida”.
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – Do Sr. Milton Monti
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá
outras providências”
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RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PROJETO DE LEI Nº 2.757/03 – Do Sr. Milton Monti – que “institui normas para cobrança de débitos de
qualquer natureza e dá outras providências”
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PROJETO DE LEI Nº 6.039/05 – Do Sr. Paulo Rubem
Santiago – que “institui o Dia Nacional do Engenheiro de
Pesca a ser comemorado na data de 14 de dezembro”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 6.120/05 – Do Sr. Júlio Redecker
– que “institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condições que especifica”
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE LEI Nº 6.171/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o exame do produto, pelo
consumidor, no ato da compra”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PROJETO DE LEI Nº 6.200/05 – Do Sr. Milton Monti
– que “inclui no anexo da Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que menciona”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 6.286/05 – Do Sr. Vander Loubet
– que “institui o Dia Nacional do Esteticista”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 6.327/05 – Do Sr. Gonzaga Patriota – que “denomina a nova Refinaria de petróleo de
Pernambuco de “Refinaria Abreu e Lima””.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 6.330/05 – Do Sr. Sandes Júnior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, para dispor sobre o arquivamento de auto de
infração”. (Apensado: PL nº 7159/2006)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 6.411/05 – Do Senado Federal
– Tião Viana – (PLS nº 71/2003) – que “altera a Lei
nº 8.689, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a
extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (Inamps) e dá outras providências, para que a prestação de contas dos gestores do
Sistema Único de Saúde (SUS) ao Poder Legislativo
estenda-se à esfera federal de governo”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.431/06 – Do Senado FederalCristovam Buarque – (PLS nº 59/2004) – que “autoriza
o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial Profissional dos Educadores Públicos, na forma prevista no
art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 619/2007)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
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PROJETO DE LEI Nº 623/07 – Do Sr. Eliene Lima –
que “dispõe sobre o florestamento de faixas de domínio de rodovias”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.842/07 – Da Sra. Bel Mesquita – que “cria o Cadastro Nacional de Crianças
Desaparecidas”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 7.163/02 – Da Sra. Vanessa Grazziotin – que “altera o artigo 495 da Lei nº 5.452 de 1º
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT), com introdução do Parágrafo Único”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 786/03 – Do Sr. Odair – que “dá
nova redação ao art. 1º da Lei nº 8.958, de 20 de janeiro de 1994 que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e as fundações de apoio, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – Do Sr. Carlos Alberto Rosado – que “institui o título “Capital Brasileira da
Cultura” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 4.050/04 – Do Senado Federal
– Tião Viana – (PLS nº 344/2003) – que “dispõe sobre
a obrigatoriedade de equipar com desfibriladores cardíacos os locais e veículos que especifica”. (Apensado:
PL nº 4443/2004)
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 4.516/04 – Do Sr. Bernardo
Ariston – que “dispõe sobre a duração da jornada de
trabalho dos Operadores de Telemarketing”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PROJETO DE LEI Nº 7.326/06 – Do Senado Federal
– Cristovam Buarque – (PLS nº 3/2006) – que “acrescenta inciso X ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar vaga na escola pública
de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir dos
4 (quatro) anos de idade”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PROJETO DE LEI Nº 630/07 – Do Sr. Fábio Souto –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, nas
faturas emitidas por concessionárias dos serviços
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públicos, de orientações sobre a racionalização do
consumo de água, energia elétrica e gás, e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 1135/2007)
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 815/07 – Do Sr. Sandes Júnior
– que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que institui o Código de Defesa do
Consumidor”. (Apensado: PL nº 1451/2007)
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 1.571/07 – Do Senado Federal
– Rodolpho Tourinho – (PLS nº 310/2005) – que “altera a Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, que
autoriza modalidade de concurso de prognósticos da
Loteria Federal regida pelo Decreto-Lei nº 204, de 27
de fevereiro de 1967, para tornar obrigatória a divulgação de informações que especifica”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.712/00 – Do Sr. Alberto
Fraga – que “veda a exigência de atestado de bons
antecedentes junto a órgãos policiais, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – Do Sr. Alberto Fraga – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 7.210, de 11
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando a
obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso”.
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 47/03 – Do Sr. Enio Bacci – que
“dispõe sobre o “abono” seguro de vida e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 1.885/03 – Do Sr. Walter Pinheiro
– que “altera a redação do inciso II do art. 129 da Lei
nº 8.213, de 24 de junho de 1991, que “Dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social” e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE.
PROJETO DE LEI Nº 3.548/04 – Do Sr. Edson Duarte
– que “dispõe sobre a proibição da derrubada do umbuzeiro em todo país, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.598/07 – Do Sr. Lincoln Portela – que “altera a redação do art. 72, da Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, determinando a incineração
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de drogas apreendidas, observados os procedimentos
que estabelece”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
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 providências””.
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE.
PROJETO DE LEI Nº 1.845/07 – Do Sr. Carlos Bezerra
– que “revoga os arts. 191 e 738, § 3°, e altera o art.
298 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 2.028/07 – Do Sr. Regis de Oliveira – que “fixa o domicílio processual das pessoas
físicas, como sendo o local declarado ao Tribunal Regional Eleitoral”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 2.633/07 – Do Sr. Gustavo Fruet
– que “revoga o § 4º do art. 600 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.351/91 – Do Sr. Hugo Biehl –
que “acrescenta parágrafo único ao artigo 21 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor” (Apensados: PL nº 388/2003
e PL nº 5060/2005)
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.321/95 – Do Sr. Remi Trinta –
que “estabelece normas para o processo de adoção e
utilização do livro didático nas escolas das redes pública e privada, do ensino fundamental e médio em todo
o país, e dá outras providências”. (Apensados: PL nº
1569/1996, PL nº 1573/1996 e PL nº 1699/1996)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.446/97 – Do Sr. Enio Bacci – que
“cria a Semana de Educação Para a Vida, nas escolas
públicas de todo o País, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.565/97 – Do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, acrescentando incisos aos arts. 21 e 23, e dá
outras providências”.
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RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.460/99 – Do Sr. Luiz Bittencourt – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei
nº 9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio
equipamento obrigatório de automóveis e veículos
mistos”. (Apensados: PL nº 1537/1999 (Apensados:
PL nº 2051/1999, PL nº 2149/1999, PL nº 2532/2000 e
PL nº 2540/2000), PL nº 1723/1999, PL nº 3092/2000,
PL nº 3123/2000, PL nº 3299/2000, PL nº 3370/2000
e PL nº 2034/2003)
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.275/99 – Do Sr. Paes Landim
– que “denomina o trecho da BR-324, compreendido
entre as cidades de Remanso-BA e São Raimundo
Nonato-PI”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 3.265/00 – Do Sr. Alberto Fraga – que “dá nova redação ao art. 71 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PROJETO DE LEI Nº 4.409/01 – Do Sr. Julio Semeghini – que “institui o Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do Surdo”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.688/01 – Do Sr. Luiz Bittencourt – que “proíbe a comercialização de produtos ou
serviços mortuários em hospitais públicos ou privados”.
(Apensado: PL nº 6376/2005)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.221/01 – dos Srs. Paulo Rocha
e Professor Luizinho – que “altera o § 1º do art. 48 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.685/01 – Do Sr. Valdemar
Costa Neto – que “modifica artigos na Consolidação
das Leis Trabalhistas, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, excluindo a possibilidade de Contrato
Tácito de Trabalho”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 5.896/01 – Do Sr. Félix Mendonça – que “dispõe sobre o pagamento de créditos
trabalhistas em juízo”.
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 74/03 – Do Sr. Maurício Rands
– que “acrescenta um parágrafo 5° ao art. 879 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para facultar a
elaboração de cálculos de liquidação complexos por
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perito em contabilidade e autoriza o arbitramento da
respectiva remuneração”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 435/03 – Do Sr. Paes Landim –
que “acrescenta os parágrafos 5º ao 8º ao art. 54 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 491/03 – Do Sr. Pastor Reinaldo
– que “acrescenta dispositivo ao art. 69 do Código de
Trânsito Brasileiro, com o intuito de dispor sobre a travessia de pedestres portadores de deficiência visual”.
(Apensado: PL nº 921/2003)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 726/03 – Do Sr. Fernando de Fabinho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.472, de 16
de julho de 1997, proibindo a prestação de informação
falsa a órgãos de segurança por meio de serviço de
telecomunicações”. (Apensado: PL nº 1420/2003)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 759/03 – Da Sra. Maria do Rosário – que “institui o Dia Nacional da Cultura de Paz
nas escolas públicas e privadas, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 774/03 – Do Sr. Marcelo Castro
– que “dispõe sobre o adiamento de feriados”. (Apensado: PL nº 847/2003)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.181/03 – Do Sr. Leonardo
Monteiro – que “estabelece diretrizes para verificação
da segurança de barragens de cursos de água para
quaisquer fins e para aterros de contenção de resíduos líquidos industriais”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – Da Sra. Lúcia Braga – que “estabelece para idosos a partir de sessenta
e cinco anos vantagem na compra de passagem em
transporte rodoviário intermunicipal e interestadual”.
(Apensados: PL nº 1758/2003, PL nº 2722/2003, PL
nº 2879/2004, PL nº 2907/2004, PL nº 3528/2004 e
PL nº 5132/2005)
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – Do Sr. Neucimar Fraga
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e
edificações e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 1.883/03 – dos Srs. Leonardo
Mattos e Deley – que “dispõe sobre critérios para ingresso em estabelecimentos federais de ensino médio
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e superior de pessoas portadoras de necessidades
especiais”. (Apensado: PL nº 3472/2004)
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.844/03 – Do Sr. Takayama
– que “dispõe a veiculação de mensagem educativa
relativa à disseminação de pornografia em sítios que
ofereçam recursos de intercâmbio de mensagens em
tempo real”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.117/04 – Do Sr. Ricardo Barros
– que “altera dispositivo da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências, alterada pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 23 agosto de 2001”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 3.216/04 – Do Sr. José Linhares
– que “institui o Dia Nacional do Motociclista”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 4.646/04 – Do Senado Federal
– José Jorge – (PLS nº 147/2004) – que “altera o art.
56 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. (Apensado: PL nº 3674/2004)
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE.
PROJETO DE LEI Nº 5.012/05 – Do Sr. Léo Alcântara – que “define prazo para a emissão de diplomas
pelas Instituições de Ensino Superior e dá outras
providências”
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
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 contrato firmado com a empresa prestadora desses serviços em caso de roubo, furto ou extravio do aparelho
telefônico, nos termos que especifica”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 5.095/05 – Do Sr. Betinho Rosado – que “inclui a ligação ferroviária EF – 410, prevista
no anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que instituiu o Plano Nacional de Viação, entre os trechos integrantes da Ferrovia Transnordestina”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.239/05 – Do Sr. Henrique Afonso – que “dispõe sobre obrigatoriedade de dispositivo
de identificação táctil em cartões plásticos para todos
os fins”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.351/05 – Do Senado Federal
– Antônio Carlos Valadares – (PLS nº 228/2004) – que
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“altera a Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 2001,
que denomina Rodovia Governador Mário Covas a
BR-101, para atribuir novas denominações a trechos
da rodovia situados no Estado de Sergipe”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 5.487/05 – Do Sr. Clóvis Fecury
– que “determina aos estabelecimentos de saúde privados a colocação de placas informativas sobre os
planos de saúde conveniados”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.686/05 – Do Sr. Marcondes
Gadelha – que “acrescenta o § 4º ao art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
registro de freqüência de empregados portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.802/05 – Do Sr. Edson Ezequiel – que “”Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional””.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 5.848/05 – Do Sr. Edson Duarte
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação
nas embalagens e rótulos de produtos que contenham
organismos geneticamente modificados em sua composição”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE LEI Nº 6.307/05 – Do Sr. Eduardo Sciarra – que “determina que a Administração Tributária
Federal comunique ao sujeito passivo a ocorrência de
pagamento indevido de tributo”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 6.679/06 – Do Senado Federal
– Jefferson Peres – (PLS nº 142/2001) – que “altera
o caput e acrescenta inciso IV ao art. 14, e altera o §
5º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea “c”,
da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
– FCO, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 7.033/06 – Do Sr. Arolde de Oliveira – que “acrescenta o artigo 19-A à Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
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PROJETO DE LEI Nº 7.474/06 – Do Sr. Arlindo Chinaglia – que “institui o Dia Nacional da Assistência
Farmacêutica”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE LEI Nº 7.541/06 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – (MSC nº 1/2006) – que “dispõe sobre a criação de funções de confiança no Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 302/07 – Do Sr. Paulo Piau – que
“dispõe sobre a não aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor às relações cooperativistas”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PROJETO DE LEI Nº 790/07 – Do Senado FederalPedro Simon – (PLS nº 61/2005) – que “altera o art.
55 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 821/07 – Do Sr. Clodovil Hernandes – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, assegurando direitos morais aos dubladores
de obras audiovisuais”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.050/07 – Do Sr. Otavio Leite
– que “dispõe sobre a utilização das áreas públicas
de unidades de conservação ambiental integrantes
do S.N.U.C. (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), de unidades militares e prédios públicos
em geral, particularmente os destinados às unidades
educacionais, por grupos oficiais de Escoteiros e Bandeirantes, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.246/07 – Do Sr. Márcio França – que “altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.477/07 – Do Senado Federal
– Gerson Camata – (PLS nº 314/2006) – que “inclui
dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para determinar
que conste, nos documentos de cobrança de dívida
encaminhados ao consumidor, o nome e o endereço
do fornecedor do produto ou serviço”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.979/07 – Do Sr. Sandro Matos
– que “dispõe sobre o nível de informações, ao con-
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sumidor, sobre impressoras colocadas à venda, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PROJETO DE LEI Nº 2.155/07 – Do Sr. Dr. Talmir – que
“institui o “Dia do Nascituro”, a ser festejado no dia 8
de outubro de 2007 de cada ano, e prescreve medidas
a serem adotadas pelos Poderes a que se refere, para
efeito da respectiva comemoração”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.162/07 – Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “dá nova redação ao § 1º do art.
25 da Lei nº 9.605, de 1998”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.187/07 – Do Sr. Manato – que
“institui a Semana de Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa para o Brasil”
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.612/04 – Do Sr. Gervásio Silva
– que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, que
dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. (Apensado: PL nº 553/2007)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.952/05 – Do Sr. Leonardo Monteiro – que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá
outras providências”. (Apensado: PL nº 6506/2006)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – Do Sr. Eduardo Cunha
– que “cria exceção à regra contida no artigo 475-J da
Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.875/08 – Do Sr. Antonio Bulhões
– que “acrescenta o art. 31-A à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
para obrigar estabelecimentos comerciais a informar a
data de validade dos produtos em promoção”.
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.899/08 – Do Sr. William Woo
– que “obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel
ao pagamento de multa em razão de danos decorrentes da ineficiência em garantir a privacidade de seus
usuários”.
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.926/08 – Do Sr. Osório Adriano – que “acrescenta parágrafos ao art. 14 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, para tornar solidária a responsabilidade por eventos e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ANA ARRAES.
PROJETO DE LEI Nº 3.011/08 – Do Sr. Edigar Mão
Branca – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, estabelecendo critérios para os preços cobrados
pela prestação do Serviço Móvel Pessoal”.
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – Do Senado FederalAlvaro Dias – (PLS nº 181/2005) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica
de Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.756/07 – Do Sr. Paulo Henrique Lustosa – que “altera dispositivos da Lei nº 4.886,
de 09 de dezembro de 1965, que regula as atividades
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dos representantes comerciais autônomos, dispondo
sobre fixação do valor das anuidades, taxas e emolumentos devidos pelos profissionais da categoria,
pelas pessoas naturais e jurídicas, aos Conselhos
Regionais dos Representantes Comerciais em que
estão registrados”.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA JR..
PROJETO DE LEI Nº 2.156/07 – Do Sr. Bilac Pinto –
que “estende as disposições do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD, aos transmissores
de rádio digital”.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA JR..
PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 – Do Sr. José Genoíno
– que “dispõe sobre a Atividade de Inteligência Privada
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.641/07 – Do Sr. Ricardo Barros
– que “altera os arts. 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.661/07 – Do Sr. Rodovalho –
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para obrigar as montadoras e importadoras de veículos
automotores a fornecerem uma garantia de no mínimo
6 (seis) meses aos compradores de veículos novos,
nos termos que especifica”.
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.691/07 – Do Sr. Bruno Araújo
e outros – que “dispõe sobre o parcelamento, isenção
de multas e renegociação de débitos da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS
de responsabilidade das sociedades de advogados
regularmente inscritas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES.
PROJETO DE LEI Nº 2.814/08 – Do Sr. Gilmar Machado – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para
dispor sobre a responsabilidade da multa de trânsito
cometida por locatário de veículo”.
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
PROJETO DE LEI Nº 2.830/08 – Do Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre a criação de Áreas de Livre
Comércio em municípios de fronteira e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 2.860/08 – Do Sr. José Carlos
Machado – que “estabelece política tarifária para o
setor elétrico nacional visando incentivar a indústria
têxtil e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.883/08 – Do Sr. Renato Molling
– que “altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007,
que “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 relacionados nos
Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002,
e de produtos classificados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de
2006; autoriza a concessão de subvenção econômica
nas operações de empréstimo e financiamento destinadas às empresas dos setores de pedras ornamentais,
beneficiamento de madeira, beneficiamento de couro,
calçados e artefatos de couro, têxtil, de confecção e
de móveis de madeira; altera as Leis nºs 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.865, de 30 de abril de
2004; e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA JR..
PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – Do Sr. Sabino Castelo Branco – que “determina a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI para ônibus produzidos ou adaptados a portadores de necessidades
especiais”.
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.922/08 – Da Sra. Rebecca Garcia – que “institui selo nacional para as empresas que
não cometam o crime de redução a condição análoga
à de escravo”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 748/07 – Do Sr. Rogerio Lisboa
– que “derroga o art. 9º da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004”.
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.
PROJETO DE LEI Nº 2.900/08 – Do Sr. Manato – que
“estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores
para os casais que quiserem casar ou divorciar, para
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os compradores de veículos zero-quilômetro e para as
construtoras de imóveis residenciais e/ou comerciais”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – Do Sr. Eduardo Valverde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, para estender às comunidades indígenas
o direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão
Comunitária”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.853/08 – Do Sr. Domingos Dutra
– que “institui isenção do Imposto Territorial Rural para
os imóveis rurais de propriedade de remanescentes
de comunidades quilombolas”.
RELATOR: Deputado VELOSO.
PROJETO DE LEI Nº 2.941/08 – Do Senado Federal
– Patrícia Saboya Gomes – que “dispõe sobre a difusão por órgãos públicos dos direitos fundamentais e
dos direitos humanos, especialmente os que tratam
de mulheres, crianças e adolescentes”.
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.130/07 – Da Sra. Sueli Vidigal
– que “altera o inciso II, do artigo 2º da Lei nº 10.836,
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 1579/2007, PL
nº 1685/2007 (Apensado: PL nº 2192/2007) e PL nº
1839/2007)
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.123/03 – Do Sr. Ricardo Izar
– que “dispõe que toda escola de ensino fundamental
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fonoaudiologia”. (Apensado: PL nº 3155/2004)
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RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 2.782/03 – Do Sr. Carlos Sampaio – que “cria o Prêmio Universitário de Políticas
Públicas e dá outras providência”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.821/06 – Do Sr. Alexandre Santos – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal do Petróleo de Itaboraí, no Estado do
Rio de Janeiro”. (Apensado: PL nº 7062/2006)
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 6.909/06 – Do Sr. João Paulo
Cunha – que “dispõe sobre a criação da Universidade
Federal da Região Oeste de São Paulo – UNFROESTE, com sede no município de Osasco, no Estado de
São Paulo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 6.964/06 – Da Sra. Professora
Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 27-A à Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo
sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios
de ciências e de informática nas escola públicas de
ensino fundamental e médio”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.428/06 – Do Sr. Paes Landim
– que “denomina “Milton Brandão” a rodovia BR-404
que liga as cidades de Piripiri – PI, a Icó – CE”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 50/07 – Do Sr. Neilton Mulim – que
“regulamenta as atividades dos profissionais de artes
marciais, capoeira, dança, surf, bodyboard, skate, e dá
outras providências”. (Apensado: PL nº 2858/2008)
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
PROJETO DE LEI Nº 339/07 – Do Sr. José Eduardo
Cardozo – que “institui a “Semana Nacional de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura
Lábio-Palatina”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PROJETO DE LEI Nº 1.292/07 – Do Senado FederalPaulo Paim – (PLS nº 1/2007) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Erechim,
no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
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Federal do Norte do Rio Grande do Sul – UNINORTE
com sede em Frederico Westphalen”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 1.435/07 – Do Sr. Professor Ruy
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o
Campus Universitário de Ciências Rurais em São José
do Norte – RS da Fundação Universidade Federal do
Rio Grande (FURG)”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 1.595/07 – Do Sr. João Oliveira –
que “denomina de “Prefeito Leôncio Miranda” a ponte na
BR-235, sobre o rio Tocantins, entre os Municípios de
Tupirama e Pedro Afonso, no Estado do Tocantins”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
PROJETO DE LEI Nº 1.622/07 – Do Sr. Carlos Brandão – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Colégio
Militar de São Luís, capital do Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PROJETO DE LEI Nº 1.663/07 – Do Sr. Carlos Alberto Leréia – que “denomina “Rodovia Senador Onofre
Quinan” o trecho da rodovia BR-060 que liga Goiânia,
capital do Estado de Goiás ao Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON.
PROJETO DE LEI Nº 1.832/07 – Do Senado Federal
– Geraldo Mesquita Junior – (PLS nº 27/2007) – que
“denomina “Euclides da Cunha” o trecho acreano da
rodovia BR-364 e altera a Lei nº 8.733, de 25 de novembro de 1993, que “dá a denominação de Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira à rodovia BR-364””.
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 1.835/07 – Do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS nº 256/2007) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 1.876/07 – Do Sr. Geraldo Resende – que “torna obrigatória construção de área
destinada à prática desportiva nos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, em todo o território nacional”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.

PROJETO DE LEI Nº 1.346/07 – Do Sr. Jurandy Loureiro – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal do Petróleo na Região Norte do Estado
do Espírito Santo, no Município de São Mateus”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.

PROJETO DE LEI Nº 1.953/07 – Do Sr. Luiz Fernando
Faria – que “denomina “Rodovia Historiador Osvaldo
Henrique Castello Branco” a BR-499, entre o entroncamento com a BR-040 e o Museu Casa de Cabangu, no Município de Santos Dumont, Estado de Minas
Gerais”.
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO.

PROJETO DE LEI Nº 1.392/07 – Do Sr. Vilson Covatti –
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade

PROJETO DE LEI Nº 1.954/07 – Do Sr. Waldir Maranhão – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
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Técnica Federal de Construção Naval, em São José
de Ribamar, no Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI.
PROJETO DE LEI Nº 1.974/07 – Do Sr. Fernando Coruja – que “altera a Lei nº 9.875, de 25 de novembro de
1999, para dispor sobre a denominação suplementar
“Trecho José Paschoal Baggio” do trecho que menciona da Rodovia BR-282”.
PROJETO DE LEI Nº 1.975/07 – Do Sr. Fernando Coruja – que “altera a Lei nº. 9.875, de 25 de novembro de
1999, para dispor sobre a denominação suplementar
“Trecho Carlos Joffre do Amaral” do trecho que menciona da Rodovia BR-282”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 2.013/07 – Do Sr. Dr. Ubiali –
que “dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal
presencial de Franca – SP”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 2.039/07 – Do Sr. Nelson Trad
– que “denomina “Aeroporto de Três Lagoas Ramez
Tebet” o Aeroporto de Três Lagoas, no Estado de Mato
Grosso do Sul”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI.
PROJETO DE LEI Nº 2.463/07 – Do Sr. Roberto Britto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição
de filmes educativos de curta-metragem nas salas de
cinema”.
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO.
PROJETO DE LEI Nº 2.475/07 – Do Sr. Walter Brito
Neto – que “dispõe sobre a garantia de cursos profissionalizantes e estágios a adolescentes residentes
em orfanatos”.
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PROJETO DE LEI Nº 2.479/07 – Do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a divulgação obrigatória, pela
União, do montante de tributos que deixou de ser recolhido aos cofres públicos a título de benefícios fiscais concedidos às instituições privadas, prestadoras
de serviços educacionais, na realização de atividades
de ensino”.
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
PROJETO DE LEI Nº 2.491/07 – Do Sr. Ivan Valente
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de informações aos estudantes pelas Instituições de
Educação Superior, a cada início de período letivo”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 2.499/07 – Do Sr. Mário Heringer – que “disciplina a relação consumerista no setor
de audiovisuais no território nacional e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.515/07 – Do Senado Federal –
Flávio Arns – (PLS nº 313/2007) – que “institui a data de
5 de junho como o “Dia Nacional da Reciclagem””.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.516/07 – Do Senado Federal
– Gerson Camata – (PLS nº 332/2007) – que “dispõe
sobre a instituição do “Dia Nacional do Imigrante Italiano” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 2.518/07 – Do Senado Federal
– Marconi Perillo – (PLS nº 343/2007) – que “institui
o “Dia do Movimento Pestalozziano no Brasil”, a ser
comemorado no dia 26 de outubro”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PROJETO DE LEI Nº 2.519/07 – Do Senado Federal
– Rosalba Ciarlini – (PLS nº 412/2007) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Seridó Potiguar, por desmembramento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 2.520/07 – Do Senado Federal
– Cristovam Buarque – (PLS nº 539/2007) – que “institui o “Dia Nacional da Leitura” e a “Semana Nacional
da Literatura””.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.551/07 – Do Sr. Antonio Palocci
– que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para
Todos – PROTEC, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 2.596/07 – Do Sr. Maurício Rands – que “inscreve o nome de Domingos Martins no
Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
PROJETO DE LEI Nº 2.606/07 – Do Sr. Pepe Vargas
– que “confere ao município de Ipê, no Estado do Rio
Grande do Sul, o título de “Capital Nacional da Agricultura Ecológica””.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PROJETO DE LEI Nº 2.623/07 – Do Sr. Professor Victorio Galli – que “altera a redação da Lei nº 6.802, de
30 de junho de 1980”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.632/07 – Do Sr. Professor Victorio Galli – que “altera o art. 32 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional”.
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
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PROJETO DE LEI Nº 2.650/07 – Do Sr. Walter Brito
Neto – que “dispõe sobre o reembolso de mensalidade escolar”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.655/07 – Da Sra. Jusmari Oliveira – que “fixa a data de 13 de Dezembro como o
“Dia Nacional da Vaquejada””.
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.669/07 – Do Sr. Dr. Talmir – que
“denomina o Beato Padre José de Anchieta, Patrono
dos Povos Indígenas”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI.
PROJETO DE LEI Nº 2.670/07 – Do Senado Federal
– Mário Couto – (PLS nº 99/2007) – que “institui o Dia
do Pescador Amador”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PROJETO DE LEI Nº 2.696/07 – Do Sr. Carlos Brandão
– que “institui o Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PROJETO DE LEI Nº 2.728/07 – Do Senado Federal – Cícero Lucena – (PLS nº 145/2007) – que “institui a obrigatoriedade de uso de uniforme estudantil
padronizado nas escolas públicas, altera o art. 70 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e autoriza
a criação, pela União, do Programa Nacional de Uniforme Escolar”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 2.729/07 – Do Senado Federal
– Inácio Arruda – (PLS nº 423/2007) – que “institui o
ano de 2007 como “Ano do Cinqüentenário dos painéis Guerra e Paz”, de Candido Portinari, instalados
na sede da Organização das Nações Unidas – ONU,
em 6 de setembro de 1957”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI.
PROJETO DE LEI Nº 2.730/07 – Do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS nº 241/2007) – que “inscreve o
nome de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da
Chibata, no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
PROJETO DE LEI Nº 2.732/08 – Do Senado Federal
– Roseana Sarney – (PLS nº 330/2006) – que “altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre
a obrigatoriedade do ensino da música na educação
básica”.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.757/08 – Da Sra. Sandra Rosado – que “dá nova redação ao inciso III do § 1º do
art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
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para incluir conhecimentos de Política como parte do
currículo do ensino médio”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.763/08 – Do Sr. Angelo Vanhoni – que “isenta as unidades museológicas no âmbito
do Poder Público Federal, do pagamento das taxas
referentes ao consumo de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 2.764/08 – Do Sr. Angelo Vanhoni – que “altera as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para
incluir as doações de obras de arte e bens de valor
histórico e cultural feitas pelo contribuinte a museus
públicos federais, até a data limite de entrega da declaração de ajuste, entre as hipóteses de dedução do
valor do Imposto de Renda devido”.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.768/08 – Do Sr. Lindomar Garçon – que “denomina “Usina Hidrelétrica Fernando
Fonseca” a Usina Hidréletrica Santo Antônio em construção no rio Madeira, Estado de Rondônia”.
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 2.780/08 – Do Sr. Walter Brito Neto
– que “dá às carteiras de identidade estudantil equivalência em relação à carteira de identidade nacional”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PROJETO DE LEI Nº 2.792/08 – Do Sr. Alex Canziani
– que “denomina “Campus Milton Geraldo Lampe” o
campus de Apucarana, da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.793/08 – Do Sr. Alex Canziani
– que “confere ao Município de Apucarana, no Estado
do Paraná, o titulo de “Capital Nacional do Boné””.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.846/08 – Do Sr. Wellington
Fagundes – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de
1949, para incluir a terça-feira de Carnaval, a sexta-feira
da Paixão e a quinta-feira de Corpus Christi entre os
feriados nacionais, e a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, para excluir a sexta-feira da Paixão dos
feriados religiosos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
PROJETO DE LEI Nº 2.852/08 – Do Sr. Eliene Lima –
que “acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional”.
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
PROJETO DE LEI Nº 2.857/08 – Do Sr. Rodovalho –
que “altera o art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
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bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional”.
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.865/08 – Do Sr. Filipe Pereira
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção
de exemplares da Bíblia Sagrada nos acervos das bibliotecas públicas”.
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO.
PROJETO DE LEI Nº 2.874/08 – Do Sr. Átila Lira – que
“altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.887/08 – Do Sr. Cristiano Matheus – que “altera o parágrafo único do art. 14 da Lei
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para dispor sobre
o hasteamento da Bandeira Nacional nas escolas”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.935/08 – Da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a destinação dos bens de
valor artístico, histórico e/ou cultural apreendidos,
abandonados ou disponíveis, administrados por órgãos e entidades da administração pública federal e
da justiça federal”.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE.
PROJETO DE LEI Nº 2.947/08 – Do Sr. Paulo Teixeira
– que “estende medidas de estímulo à inovação previstas na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, às
universidades comunitárias e confessionais”.
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
PROJETO DE LEI Nº 2.955/08 – Do Sr. Cristiano Matheus – que “obriga as instituições de ensino superior
a manterem consultório para atendimento de seus
alunos e professores”.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 2.966/08 – Do Sr. José Chaves
– que “estabelece prioridades de liberação de recursos orçamentários federais para as cidades consideradas Patrimônio Cultural da Humanidade e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.975/08 – Do Sr. Max Rosenmann – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de serem
subterrâneas as instalações de distribuição de energia elétrica, quando realizadas em ruas das cidades
que tenham setores de valor histórico, reconhecidos
por órgãos estatais, especialmente os tombados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN”.
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RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 2.979/08 – Da Sra. Luciana Costa – que “institui o “Dia do DeMolay””.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.981/08 – Do Sr. Arnaldo Jardim
– que “institui o Dia Nacional do Cerimonialista”.
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.231/07 – Do Sr. Henrique Afonso – que “insere o art. 26-B na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, dispondo sobre o ensino da História e da Cultura dos Povos Indígenas”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
LOCAL: Sala da Presidência da Comissão, Anexo II,
sala 136-C:
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO
A – Outros Eventos:
REUNIÃO RESERVADA COM VICE-PRESIDENTES
E DEMAIS MEMBROS PARA TRATAR DA SEGUINTE
PAUTA: SUBCOMISSÕES; SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; E PROJETOS AUTORIZATIVOS.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 324/07 – Do Sr. Augusto Carvalho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade
Ambiental e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.012/05 – Do Sr. Leonardo Picciani – que “dispõe sobre o regime previdenciário e tributário do trabalhador por conta própria de pequena
renda e dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO
DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFORMAL”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
PROJETO DE LEI Nº 6.876/06 – Do Sr. Luiz Couto –
que “altera o texto do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 7.126/06 – Da Sra. Perpétua Almeida – que “acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº
8.019, de 11 de abril de 1990, para estabelecer, como
requisito para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico a cargo do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a
manutenção ou expansão dos empregos”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 279/07 – Do Sr. Otavio Leite –
que “fixa limites para o valor das anuidades devidas
ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de
Educação Física”.
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS.
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RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
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 Sistema Único de
Saúde – SUS, para identificação do pai biológico”.
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
LOCAL: Anexo II Plenário 8
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A – Audiência Pública:
Tema: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA
(SIPAM)
(Requerimento nº 154, do Deputado Luciano Pizzatto)
EXPOSITORES:
ANDRÉ RODOLFO DE LIMA, Diretor do Departamento
de Articulação de Ações da Amazônia, da Secretaria
Executiva do Ministério do Meio Ambiente, representando o Senhor João Paulo Capobianco – Secretário
Executivo

PROJETO DE LEI Nº 1.703/07 – Do Sr. Rodovalho –
que “concede incentivo fiscal às empresas que firmarem convênios com presídios para emprego de mão
de obra carcerária”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – Do Sr. João Dado
– que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos industrializados (IPI) incidente sobre veículos
adquiridos por fiscais de administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais, nas condições
que estabelece”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA.

BRIGADEIRO-DO-AR CARLOS VUYK DE AQUINO,
representando o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito
– Comandante da Aeronáutica

PROJETO DE LEI Nº 2.825/08 – Do Sr. Moreira Mendes – que “revoga o art. 46 da Lei nº 11.457, de 16 de
março de 2007, “que dispõe sobre a Administração
Tributária Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003,
8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho
de 2004, o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972;
revoga dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de julho
de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910,
de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de
2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras
providências””

JOHANESS HECK, Coordenador do Plano de Combate ao Desmatamento – Ação de Governo, da Casa
Civil da Presidência da República

FLAVIO MONTIEL, Diretor de Proteção Ambiental
do IBAMA, – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, representando
o Senhor Bazileu Alves Margarido Neto, Presidente
do IBAMA
LUIZ CARLOS DE MIRANDA JOEL, Diretor do SFB –
Serviço Florestal Brasileiro, representando o Senhor
Tasso Azevedo, Diretor-Geral

MARCELO DE CARVALHO LOPES, Diretor-Geral do
CENSIPAM – Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.897/08 – Do Sr. Miguel Martini
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências” (Estatuto da Cidade), no
que diz respeito à arborização urbana”.
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES.
PROJETO DE LEI Nº 2.946/08 – Do Sr. Ciro Pedrosa
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, visando
condicionar a paralisação ou desativação de empreendimentos ou atividades licenciados a parecer favorável do órgão ambiental ou outras providências por
este julgadas pertinentes”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.545/07 – Do Sr. Valdir Colatto – que “dispõe sobre a destinação de moedas recolhidas em monumentos e locais públicos e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA.
PROJETO DE LEI Nº 2.602/07 – Do Sr. Duarte Nogueira – que “altera o art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente,
para dispor sobre requisitos de candidatura a membro
de Conselho Tutelar”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
PROJETO DE LEI Nº 2.638/07 – Do Sr. Chico Lopes
– que “dispõe sobre a criação da Semana Nacional
de Combate à Violência Contra a Mulher e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada JÔ MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 2.778/08 – Do Sr. Joaquim Beltrão
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
para dispor sobre a exigência de instalações sanitárias
de uso infantil em locais de uso público”.
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.
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PROJETO DE LEI Nº 2.921/08 – Da Sra. Rebecca
Garcia – que “altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, que institui o Programa Universidade para
Todos – PROUNI, para instituir hipótese de concessão
de bolsas de estudo para indivíduos com idade igual
ou superior a 60 anos”.
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 2.964/08 – Do Sr. Uldurico Pinto
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação
em cardápios e cartazes de bares, restaurantes, lanchonetes e similares sobre os valores calóricos dos
alimentos e refeições oferecidos ao consumidor”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.747/08 – Do Sr. Eduardo Valverde – que “cria mecanismos para coibir o abandono materno e dispõe sobre o instituto do parto anônimo e dá
outras providências”. (Apensado: PL nº 2834/2008)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.
PROJETO DE LEI Nº 2.776/08 – Do Sr. Neilton Mulim
– que “estabelece a obrigatoriedade da presença de
profissionais de odontologia nas unidades de terapia
intensiva e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.003/07 – Da Sra. Solange Almeida – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de sobremesas dietéticas nos cardápios de restaurantes e
estabelecimentos similares”.
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.583/07 – Do Sr. Walter Brito
Neto – que “dispõe sobre a internação de pacientes
em estado grave na rede privada de hospitais, quando solicitado por médico do SUS – Sistema Único de
Saúde, em caso de não haver vaga na rede pública”.
(Apensado: PL nº 2965/2008)
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 2.586/07 – Do Sr. Walter Brito
Neto – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro
de 2000”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 1

12061

PROJETO DE LEI Nº 2.591/07 – Do Sr. João Dado –
que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
determinando a gratuidade dos serviços de auxílio aos
usuários de telefonia portadores de deficiência”.
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ.

PROJETO DE LEI Nº 2.578/07 – Do Sr. Waldir Maranhão – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal de Construção Naval de Cururupu, no
Estado do Maranhão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI.

PROJETO DE LEI Nº 2.598/07 – Do Sr. Geraldo Resende – que “obriga os estudantes de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia,
Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, que
concluírem a graduação em instituições públicas de
ensino ou em qualquer instituição de ensino, desde que
custeados por recursos públicos, a prestarem serviços
remunerados em comunidades carentes de profissionais em suas respectivas áreas de formação”.
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO.

PROJETO DE LEI Nº 2.624/07 – Do Sr. Júlio Delgado
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11de janeiro de 1990,
para permitir o financiamento da contribuição previdenciária com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, na situação em que especifica”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO.

PROJETO DE LEI Nº 2.601/07 – Do Sr. Ernandes
Amorim – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, para acrescentar § 3º ao art. 21, dispondo sobre contribuição do garimpeiro para o Regime Geral
de Previdência Social”.
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO.
PROJETO DE LEI Nº 2.611/07 – Do Sr. Pepe Vargas
– que “regulamenta restritivamente o emprego da Eletroconvulsoterapia (ECT) e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
PROJETO DE LEI Nº 2.612/07 – Do Sr. Pepe Vargas
– que “introduz o Código de Ética da programação televisiva e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.666/07 – Do Senado Federal –
Marcelo Crivella – (PLS nº 148/2003) – que “proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas em condições
de consumo imediato em postos de gasolina”.
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.033/07 – Do Sr. Eduardo da
Fonte – que “assegura a ampla defesa e o contraditório, em processo administrativo, ao consumidor de
serviços de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY.

PROJETO DE LEI Nº 2.667/07 – Do Sr. Waldir Maranhão
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Magistério da Educação Básica e autoriza a criação
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais do
Magistério da Educação Básica”.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
PROJETO DE LEI Nº 2.689/07 – Do Sr. Marcelo Ortiz –
que “altera a Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998,
que dispõe sobre critérios especiais para alienação de
imóveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO.
PROJETO DE LEI Nº 2.818/08 – Do Sr. Renato Molling
– que “concede às empresas de saneamento básico
isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, nas condições que menciona”.
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.824/08 – Do Sr. Zequinha
Marinho – que “revoga a alínea “c “ do art. 2º da Lei
nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, para vedar o
exercício da profissão de Zootecnista aos agrônomos
e veterinários”.
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.827/08 – Do Sr. Vicentinho – que
“altera a ementa e os arts. 1º e 4º da Lei nº 4.950-A, de
22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração
de profissionais diplomados em Escolas de Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária”
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI.
PROJETO DE LEI Nº 2.932/08 – Do Senado Federal
– Eduardo Azeredo – que “acrescenta dispositivos ao
art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a extensão da licença-maternidade, nos casos em que especifica; acrescenta o
art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
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PROJETO DE LEI Nº 2.933/08 – Do Senado Federal –
Cícero Lucena – (PLS nº 485/2007) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Patos, no Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA.
PROJETO DE LEI Nº 2.936/08 – Do Senado Federal
– Marconi Perillo – (PLS nº 456/2007) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Uruaçu, no Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA.
PROJETO DE LEI Nº 2.938/08 – Do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS nº 609/2007) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Construção Naval do Município de Rio Grande, no Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MARCO MAIA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 218/07 – Do Sr. Clodovil Hernandes – que “condiciona a concessão de reajustes
nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras dos serviços públicos que especifica à prévia
realização de audiência pública”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.723/07 – Do Senado Federal
– Marconi Perillo – (PLS nº 450/2007) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da
Cidade de Goiás – GO, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás”.
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA.
PROJETO DE LEI Nº 7.574/06 – Do Sr. Enio Bacci
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as
agências de modelos, com sede no Brasil, manterem
médicos especialistas (endocrinologistas e psicólogos)
, para acompanhamento da saúde física e mental de
todas as jovens contratadas e dá outras providências”.
(Apensado: PL nº 1381/2007)
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
PROJETO DE LEI Nº 227/07 – Do Sr. Milton Monti –
que “dispõe sobre a movimentação e armazenagem
de mercadorias importadas ou despachadas para
exportação, o alfandegamento de locais e recintos,
a licença para explorar serviços de movimentação e
armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e

Abril de 2008

Industrial Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – Do Poder Executivo –
que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e funções
gratificadas no âmbito do Ministério da Educação”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.673/07 – dos Srs. Jorge Bittar
e Luiz Sérgio – que “altera a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para dispor sobre as condições
especiais sobre a duração e condições do trabalho em
teleatendimento (telemarketing)”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PROJETO DE LEI Nº 2.686/07 – Do Sr. Fernando Coruja – que “dispõe sobre a regulamentação de novas
profissões”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.695/07 – Do Sr. Barbosa Neto
– que “altera o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta
vinculada do trabalhador no FGTS para o pagamento
de plano de previdência privada”.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.706/07 – Do Sr. José Airton
Cirilo – que “dispõe sobre a criação da Universidade
Federal Jaguaribana – UFJA/CE e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PROJETO DE LEI Nº 2.708/07 – Do Sr. Luiz Carlos
Busato – que “altera a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas e da organização e custeio da
previdência social para desonerar a remuneração de
férias e o décimo terceiro salário”.
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO.
PROJETO DE LEI Nº 2.878/08 – Do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana – UNILA, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.879/08 – Do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Oeste do Pará – UFOPA, por desmembramento da
Universidade Federal do Pará – UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO.
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-4-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.878/03 – Do Sr. Edson Duarte – que “autoriza as emissoras educativas estatais a
transmitirem, sem custos, eventos esportivos de interesse nacional”. (Apensado: PL nº 825/2007)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-4-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
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HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A – Instalação e Eleição:
Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e
Vice-Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 62 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS”,
ESTABELECENDO QUE A MEDIDA PROVISÓRIA
SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO
CONGRESSO NACIONAL, SENDO O INÍCIO
DA APRECIAÇÃO ALTERNADO ENTRE A
CÂMARA E O SENADO
LOCAL: Plenário – 4 Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
Discussão do Parecer do Relator.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PROJETO DE LEI Nº 2.163/07 – Do Sr. Aelton Freitas –
que “denomina “Rodovia Manoel Ferreira Lago” o trecho
da rodovia BR-146, entre as cidades de Passos e Bom
Jesus da Penha, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
511/06 – Do Senado Federal – Antônio Carlos Magalhães – (PEC nº 72/2005) – que “altera o art.
62 da Constituição Federal para disciplinar a edição de medidas provisórias”. (Apensados: PEC nº
560/2002 (Apensados: PEC nº 158/2003, PEC nº
261/2004, PEC nº 368/2005, PEC nº 400/2005, PEC
nº 420/2005, PEC nº 431/2005, PEC nº 491/2005 e
PEC nº 514/2006), PEC nº 155/2003 (Apensado: PEC
nº 518/2006), PEC nº 213/2003 (Apensados: PEC
nº 305/2004 e PEC nº 371/2005), PEC nº 323/2004
(Apensados: PEC nº 328/2004, PEC nº 331/2004
e PEC nº 532/2006), PEC nº 477/2005, PEC nº
35/2003, PEC nº 219/2003, PEC nº 264/2004, PEC
nº 322/2004 (Apensados: PEC nº 336/2004 e PEC
nº 384/2005), PEC nº 54/2007 (Apensados: PEC nº
111/2007 e PEC nº 118/2007), PEC nº 156/2007 e
PEC nº 234/2008)
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: a proferir.

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA:
LEI Nº 8878/1994, QUE “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA”; LEI Nº 10.790/2003, QUE
“CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES
PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO”; LEI Nº 11.282/2006, QUE
“ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT
PUNIDOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA”; E LEI Nº 10.559/2002, QUE
“REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
LOCAL: Plenário 3 do Anexo II

ESPECIAL
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 2007, DO SENHOR
OTÁVIO LEITE, QUE “ACRESCENTA A ALÍNEA (E)
AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL”, INSTITUINDO IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA SOBRE OS FONOGRAMAS E
VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS PRODUZIDOS
NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS OU
LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS,
E/OU OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR
ARTISTAS BRASILEIROS, BEM COMO OS
SUPORTES MATERIAIS OU ARQUIVOS DIGITAIS
QUE OS CONTENHAM
LOCAL: Plenário 9 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
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REQUERIMENTO Nº 18/08 Do Sr. Dr. Rosinha – que
“solicita seja convidado o Reitor da Universidade de
Brasília, Professor Timothy Mulholland”.
REQUERIMENTO Nº 19/08 Do Sr. Antônio Roberto –
que “requer a realização de uma visita com integrantes
desta Comissão Especial à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais para participar de encontro com entidades e representantes do movimento negro”.
REQUERIMENTO Nº 20/08 Do Sr. Antônio Roberto – que “solicita seja convidada a Coordenadora do
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade
de Brasília – UNB, a Sra. Deborah Silva Santos para
falar sobre o Programa de Combate ao Racismo e à
Xenofobia lançado pela UNB”.

REUNIÃO ORDINÁRIA

REQUERIMENTO Nº 21/08 Da Sra. Janete Rocha Pietá
– que “solicita que seja convidado Frei David Santos,
ex-Secretário Executivo da Educafro”.

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID, Secretário-Geral
da Receita Federal do Brasil;

REQUERIMENTO Nº 22/08 Da Sra. Janete Rocha Pietá
– que “solicita que seja convidada a Senhora Jurema
Werneck, da ONG Criola”.

Convidados:

JOSÉ ALBERTO DA COSTA MACHADO, Coordenador-Geral de Estudos Econômicos e Empresariais –
SUFRAMA;
- ROBERTO DE CARVALHO, Presidente da Associação
Brasileira da Música Independente – ABMI;
TICO SANTA CRUZ, Vocalista do conjunto “Detonautas Roque Clube”; e
LUIZ CALDAS, Cantor.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO FEDERAL, QUE
“INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL”.
LOCAL: Plenário 5 do Anexo II
HORÁRIO: 15h
REUNIÃO ORDINÁRIA
Deliberação dos seguintes requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 15/08 Do Sr. Dr. Rosinha – que
“solicita seja convidado o Senhor Walter Claudius Rothemburg, Procurados Regional da República”.
REQUERIMENTO Nº 16/08 Do Sr. Dr. Rosinha – que
“solicita seja convidado o Senhor Mario Theodoro, diretor de Cooperação e Desenvolvimento Institucional
do IPEA”.
REQUERIMENTO Nº 17/08 Do Sr. Dr. Rosinha – que
“solicita seja convidado o Secretário de Promoção da
Igualdade Racial no Estado da Bahia, Senhor Luiz
Alberto”.

REQUERIMENTO Nº 23/08 Da Sra. Janete Rocha Pietá – que “solicita que seja convidado representante da
Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão”.
REQUERIMENTO Nº 24/08 Da Sra. Janete Rocha
Pietá – que “requer a realização de visitas com integrantes desta Comissão Especial à diferentes estados da federação para discutir com entidades e representantes do movimento negro o teor do Projeto
de Lei 6264”.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS
TELEFÔNICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS,
CONFORME DENÚNCIA PUBLICADA NA REVISTA
“VEJA”, EDIÇÃO 2022, Nº 33,
DE 22 DE AGOSTO DE 2007
LOCAL: Plenário 11 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A – Audiência Pública:
Tomada de depoimento dos Senhores:
ELENICE DE CÁSSIA CALIKOSKI – Sócia Responsável pela Empresa Federal Tecnologia Desenvolvimento
de Software Ltda. EPP; e,
VALDECIR JOSÉ BEDIN – Sócio Responsável pela
Empresa Federal Tecnologia Desenvolvimento de Software Ltda. EPP.
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III – COMISSÕES MISTAS
III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES
EM 31-3-08:
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática:
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO
Nº 366/2008
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
39/2008
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 2.988/2008
PROJETO DE LEI Nº 2.993/2008
PROJETO DE LEI Nº 3.028/2008
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 2.999/2008
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
MENSAGEM Nº 89/2008
PROJETO DE LEI Nº 3.017/2008
PROJETO DE LEI Nº 3.022/2008
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 271/2005
Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 2.989/2008
PROJETO DE LEI Nº 3.026/2008
PROJETO DE LEI Nº 3.039/2008
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 2.994/2008
Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 3.027/2008
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 3.054/2008
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 3.127/2008
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 274/2008
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 3.008/2008
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 273/2008
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(Encerra-se a sessão às 18 horas e 34
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS Nº 309, REALIZADA EM
5 DE NOVEMBRO DE 2007 – RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE.
Sem revisão do orador.) – Exmo. Deputado Manato,
que neste momento exerce a Presidência desta Casa,
nobres Sras. e Srs. Deputados, o Governo encaminhará
ao Congresso, brevemente, projeto de lei com a criação de novas bolsas, em razão de acordo de lideranças que excluiu tal proposta apresentada por medida
provisória. A primeira destina-se a amparar jovens que
derem baixa do serviço militar; a segunda, chamada
“mães da paz”, destina-se a preparar lideranças comunitárias, e, talvez, uma terceira, a “bolsa protejo”,
para beneficiar menores infratores, já apelidada de
“bolsa bandido”.
Se a bolsa aos recrutas visa treiná-los para militância comunitária, como constava na medida provisória, cabe indagar se tal militância não terá viés
político‑partidário. Quem conhece política sabe ser
muito difícil um líder comunitário sem filiação partidária. Melhor seria qualificá-los profissionalmente, o que
as Forças Armadas já praticam, independentemente
de propaganda oficial.
Será que as pessoas mais esclarecidas não se
apercebem que não nos podemos transformar no País
das bolsas e que um país se constrói com saúde, educação, trabalho e formação ética?
Não faltam brasileiros de visão que sabem que o
populismo de esquerda com viés autoritário se alastra
pela América Latina. A opinião pública percebe que o
“bolivarianismo” ditatorial de Hugo Chávez já exerce
clara ascendência sobre a Bolívia e Equador e alguma
influência em outros países do Continente.
O ingresso da Venezuela no MERCOSUL dará
ao sucessor de Fidel Castro, no continente, o que ele
mais deseja: a presença simultânea em 2 blocos de
países, o Andino e o do Sul.
As bolsas e outras formas de assistencialismo
têm revelado excepcional eficácia eleitoral em favor do
PT, aliados e adesistas, e, provavelmente, influenciará
o resultado de futuras eleições.
Mas agora parece estar em pauta uma nova estratégia: o terceiro mandato presidencial. A imprensa,
neste fim de semana, fez ampla cobertura da matéria,
em especial as revistas Veja e IstoÉ.
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A Oposição precisa se preparar, desde logo, para
combater provável campanha ostensiva pelo terceiro
mandato, que deverá assumir a forma de revisão restrita da Constituição.
Muitos se iludem imaginando que golpe contra a
Constituição somente se configura por intermédio de
militares, tanques e canhões. Ora, esse é um modelo
que pertence ao passado e está superado no Brasil.
Todas às vezes que um Presidente da República
usar a sua maioria ampla e submissa no Congresso
Nacional para adaptar a Constituição a suas ambições
políticas e em prejuízo da ordem democrática estará
cometendo um golpe, chame‑se ele Lula, José ou Joaquim. Esse é o modelo de golpe na atualidade, como
já demonstraram Hugo Chávez, da Venezuela; Rafael
Correa, do Equador, e Evo Morales, da Bolívia.
Minhas homenagens ao ilustre Presidente da
OAB nacional, Cezar Britto, que, em entrevista à ISTOÉ, de 30 de outubro, adverte: “Terceiro mandato é
golpe. Para nós não basta a palavra de Lula”.
Tenho ouvido de Deputados de partidos diversos,
nesta Casa, opinião contrária ao terceiro mandato,
todos firmes e peremptórios. Mas antevejo o cenário
de 2009/2010, do PT sem Lula candidato e sem um
candidato presidencial competitivo, e as pressões que
surgirão do petismo e aderentes que não querem perder o poder e as mordomias.
Só o tempo terá a resposta no decorrer dos anos
2008/2009. Por enquanto, o melhor será cuidarmos do
que é necessário e urgente, apontar a ilegitimidade
jurídica e política de uma possível reeleição para o
terceiro mandato presidencial.
Comecemos pelo texto da Carta Magna de 1988.
O art. 60, § 4º, estabelece que “não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa do Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.”
Poder-se-ia dizer que a partir de uma interpretação meramente literal, e não sistemática, a proposta de
um terceiro mandato seria admissível, atendendo aos
requisitos estabelecidos pelo legislador constituinte no
referido art. 60 da Constituição. Mas esta é uma visão
estreita dos conceitos de democracia e Estado de Direito, assim como distante da interpretação sistemática
dos diversos comandos da Carta Constitucional.
Na verdade, há cláusulas pétreas explícitas, aquelas referidas no art. 60, §4º, mas também existem
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cláusulas implícitas, que igualmente não são suscetíveis de restrição ou revogação pelo legislador ou pelo
reformador ou pelo constituinte derivado, como, por
exemplo, a República, já confirmada pelo plebiscito
de 1993; o Estado Democrático de Direito, que estabelece o caráter democrático do Estado e do Governo;
e o titular do poder constituinte, que é o povo; e não
pode ser substituído.
Essas 3 cláusulas estão compreendidas no art. 1º
da Constituição, que dispõe ser a República Federativa
do Brasil “formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal” e constituída “em
Estado Democrático de Direito”. E seu parágrafo único
diz que “todo poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição”.
Vejamos o que diz o mestre José Afonso da Silva,
emérito constitucionalista, em seu Comentário Contextual à Constituição, pág. 33, sobre o art. 1º da Carta.
“(...) O artigo definido ‘a’ na expressão ‘a República
Federativa do Brasil’, que inicia o articulado da Constituição, tem função sintática de referência histórica.
Exprime um juízo de preexistência, que denota que a
Constituição não instituiu a República Federativa, mas
a tem como um signo do passado, e como tal a recebe
e pereniza. Nela se descobrem 2 proposições: ‘o Brasil
é uma República’ e ‘o Brasil é uma Federação’ – e só
a esta última se refere a cláusula ‘formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal’, que denota um elemento essencial da Federação, forma do Estado, e não da República, forma
do governo. A cláusula, assim, insere-se no contexto
histórico. Seu valor normativo está no fato de que ela
significa que o Brasil mantém a República e a Federação, como enunciava a Constituição de 1946, que
foram proclamadas pelo Decreto nº 1, de 15.11.1889,
de Deodoro da Fonseca, na Proclamação da República, e adotadas, em definitivo, pela Constituição de
1891.” A primeira Constituição republicana.
Podemos afirmar que dos dispositivos constitucionais citados se alça um dos princípios fundamentais
da democracia, que é o da rotatividade ou alternância
do poder, o que não está lá no § 4º do art. 60, não está
lá naqueles incisos expressamente enunciados, mas
é cláusula pétrea.
Sem a alternância do poder entre Governo e
Oposição, estaria comprometido o Estado Democrático de Direito.
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O Prof. Augusto de Franco, em recente artigo, faz
oportuna observação ao dizer:
“As regras que decorrem do princípio
da rotatividade dizem respeito à efetiva possibilidade de alternância no poder entre Situação e Oposição. Essa questão é chave para
distinguir as democracias das autocracias e,
inclusive, dos arremedos de democracia, ou
seja, das democracias parasitadas por forças
autoritárias, aparentemente democráticas, mas
que na verdade querem restringi-la ou restringem-na objetivamente, seja por meio de um
processo claramente protoditatorial, seja por
meio de obscura manipulação política, em
geral de natureza populista. Assumir” – isso é
importante – “a rotatividade ou a alternância
num sentido mais ampliado significa também,
como assinalou Felipe González (2007)” – o
grande Primeiro Ministro da Espanha na fase
da transição entre a ditadura de Franco e a
democracia, que está fazendo da Espanha
uma potência econômica mundial –, “promover à categoria de princípio ‘a aceitabilidade
da derrota como elemento essencial do funcionamento democrático’.”
Não é possível ser democrata se se está no poder e se pretende sua perenização. O democrata está
sempre de olho na rotatividade e sabe que há prazo
para terminar sua missão.
Por tudo isso, acreditamos que a cláusula pétrea
impeditiva da admissibilidade de emendas constitucionais, assecuratória do voto direto, secreto, universal e
periódico – está no art. 60 – foi inspirada no princípio
da rotatividade ou alternância do poder. Exige-se que
esteja no art. 60 a norma que impeça uma proposta
de emenda constitucional que prolongue o mandato
do Presidente, além dos 2 com a reeleição, sem que
sequer aqui a apresentamos. Ela não está explícita,
mas está implícita. O que é a periodicidade do voto
senão função da periodicidade das eleições?
Afinal de contas, é pelo voto popular que se pode
democraticamente assegurar a mudança periódica de
governo.
Embora sejam as presentes considerações superficiais, ante tema tão complexo quanto relevante
em matéria constitucional e política, ousamos afirmar
que qualquer proposta de emenda constitucional que
pretenda tornar ilimitada, no tempo, a reeleição para
os cargos de Presidente, Governador ou Prefeito será
incompatível com a República e o Estado Democrático
de Direito que se constituem princípios fundamentais
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da Nação brasileira, nos termos do art. 1º da Carta
Constitucional de 1988.
Esta é a hora para reflexão e união de todos os
democratas, acima dos partidos, a fim de que não sejamos, no futuro, surpreendidos pelo pior.
É também o momento para reflexão do Presidente Lula, que tem a responsabilidade de decidir se
quer entrar para a História pela porta da frente, como
o primeiro operário do Brasil a tornar-se Presidente da
República, ou pela porta dos fundos, como mais um
caudilho desta estigmatizada América Latina.
Meus caros Parlamentares, o Deputado Alceni
Guerra que me antecedeu na tribuna falou na desvalia
desta Casa, naquilo que eu chamaria de humilhação
de estarmos aqui como subpoder ratificador da vontade do Planalto, pois só cuidamos de reformas por
meio de medidas provisórias.
Mas há outros fatos preocupantes. A base parlamentar do Governo tem jugulado a Oposição e diminuído a Minoria.
V.Exa., Deputado Alceni Guerra, falou que o Supremo está ocupando espaços que deveriam pertencer
ao Congresso. Se o está fazendo, age patrioticamente,
porque, não fora a decisão que ratificou a sentença
anterior do Tribunal Superior Eleitoral, estabelecendo
que o mandato pertence ao partido, que quem muda de
partido pode perder o mandato, o nosso partido estaria
menor. A expectativa é de que chegaríamos ao fim do
ano com 20 Deputados, quando elegemos 65.
E pergunto: o que querem os que estão no Governo com essa Maioria opressiva, que nos asfixia? São
de 360 a 380 Parlamentares contra 90, 100 – nunca
passamos de 115.
O Sr. João Oliveira – V.Exa. me concede um
aparte?
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Pois não.
O Sr. João Oliveira – Meu grande Deputado e
Governador Roberto Magalhães, o pronunciamento
de V.Exa. vem em tempo hábil, e é muito necessário
para a reflexão do povo brasileiro que hoje critica este
Congresso, mas também observa as ações dos Parlamentares que fazem alguma coisa. No entanto, V.Exa.
aborda uma situação que alguns Parlamentares deste
Congresso Nacional tentam cavar: o terceiro mandato para o Presidente Lula. Hugo Chávez fez o mesmo
na Venezuela e conseguiu apoio do Congresso para
realizar um plebiscito. E só assim será possível saber
se realmente o povo autorizará o terceiro mandato e o
consagrará para sempre. No entanto, pela inteligência
que tem Lula, penso que essa tentativa é mera ação
de seu olheiros, que querem agradar ao Presidente.
Porque não acredito que um homem da envergadura
de Lula, que lutou para chegar à Presidência, queira
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ligar o seu nome a uma situação ditatorial dessa natureza. Daí vem-me à cabeça a CPMF, que me parece
ser realmente um teste para que o Presidente se sinta forte e possa buscar o terceiro mandato. Estamos
passando por tantas crises, mas o povo brasileiro tem
até perdoado Ontem mesmo, caiu um learjet em São
Paulo; na semana passada, caíram 3 helicópteros. E,
há pouco, a televisão noticiou que um avião da TAM,
vindo de Palmas, quase se chocou com outro, e não
havia nada que indicasse que os controladores de
vôo soubessem o que estava acontecendo. São tantas coisas que acontecem no Brasil... Não creio eu
que o Presidente, por vontade própria, queira tentar
um terceiro mandato. É preciso que S.Exa. tenha um
momento de reflexão, porque, apesar de tudo o que
tem acontecido em seu Governo, ele ainda está dando
certo. Em alguns momentos, acho que o Presidente é
um homem sortudo; em outros, entendo que forças da
economia mundial fazem com que o Brasil vá dando
certo pelo menos na questão econômica. V.Exa. tem
razão quando faz esse alerta, assim como os próprios
jornais e revistas de maior circulação brasileira. Isso
significa que o povo tem apenas tolerado um segundo
mandato, que apresentou vários vícios. Mas alertam os
intelectuais para que as massas entendam: será um
caos para o Brasil o terceiro mandato de Lula, assim
como o de Hugo Chávez o será para a Venezuela. E
quero ainda dizer que no Painel do Leitor, do jornal
Folha de S.Paulo, está dito que parabenizam o Democrata pela ação firme e decisiva. Referem-se ao questionamento da CPMF e a outros questionamentos sem
trégua. Portanto V.Exa. tem sido parabenizado. Tenho
acompanhado, pela mídia, o que pensa o povo brasileiro de V.Exa. Parabenizo-o desta humilde tribuna, e
digo que V.Exa. é um homem de bem que pensa por
muitos daqueles que se acomodam.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Agradeço a
V.Exa. o aparte.
Fico feliz em V.Exa. concordar comigo quando eu
digo que o Presidente Lula terá de escolher se quer
deixar o Planalto e entrar para a história como o estadista que foi operário ou como meramente mais um
caudilho nessa sofrida América Latina.
O Sr. Vicentinho – Deputado Roberto Magalhães,
V.Exa. concede-me um aparte?
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Deputado Vicentinho, ouvirei com atenção o aparte de V.Exa.
O Sr. Vicentinho – Nesta Casa, Sr. Presidente,
aprendemos a ouvir aquilo de que nós gostamos e o
que não gostamos, aquilo com o que nós concordamos e com o que não concordamos. V.Exa. tem sido
um dos baluartes da Oposição, com críticas muito bem
sedimentadas, opiniões construtivas. Por isso, ouso
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aparteá-lo apenas para me referir a um dos pontos. Sou
amigo do Presidente Lula. Convivi com S.Exa. durante
muitos anos na vida sindical. Moramos na mesma cidade. Conheço S.Exa., como também conheço o meu
partido e a minha bancada. Asseguro a V.Exa. que eu
nunca ouvi, em momento algum, em nenhum desses
espaços, a expressão terceiro mandato. O Presidente
Lula rechaça isso. Nós rechaçamos. Nós não o aceitamos. Se tivermos de discutir reeleição um dia nesta
Casa, é para acabar com ela, ao invés de pensar em
terceiro, quarto ou em mandatos incididos. Por isso,
eu gostaria de, na condição de Deputado Federal do
Partido dos Trabalhadores, dizer que sou daqueles que
jamais aceitaria essa história de reeleição. Até porque
acreditamos que existe muita gente boa. O Presidente
Lula, como V.Exa. acaba de afirmar, vai passar para a
história como um grande estadista, inclusive por essas razões, por fortalecer a democracia e criar espaços para que todos cresçam e se desenvolvam. Quero dizer isso para assegurar a tranqüilidade de V.Exa.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Agradeço a
V.Exa. as palavras e acredito na sua sinceridade.
Vou além: vou dizer a V.Exa., nesse clima cordial
em que aqui estamos discutindo, que eu não estou mais
em idade de fazer oposição com desaforo. Eu falo pouco. Mas falo quando acho que não posso silenciar. É o
caso. Hoje nem o próprio Presidente Lula tem certeza
de que não será pressionado para aceitar uma possível
emenda que aqui seja aprovada à sua revelia.
Digo, em meu discurso, que só em 2009 e 2010
saberemos, sem Lula candidato e sem um candidato
competitivo, as pressões que o Presidente sofrerá para
aceitar um terceiro mandato.
V.Exa., homem experiente, com toda uma vida
voltada ao sindicalismo, onde se faz muita política –
não somente a política do País, mas a corporativa –,
sabe que as pessoas não querem deixar o poder, sobretudo aquelas que visam a seus interesses.
Peço a Deus e penso que, entre a inteligência
e a missão que tem todo Presidente, prevaleça para
Lula a inteligência.
Acho que o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso não foi bom. Ele teria saído melhor
se tivesse parado no primeiro. E somente depois, se
quisesse, disputaria um segundo. O Presidente Lula
poderá, se não houver modificação na Constituição,
tentar voltar em 2014.
O Sr. Mauro Benevides – Permita-me um aparte, Excelência?
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Com muito
prazer.
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O Sr. Mauro Benevides – Lembro a V.Exa. que
quando Fernando Henrique cumpria o segundo mandato isso também foi cogitado. Atribuiu-se ao saudoso
Sérgio Motta a tarefa de aglutinar forças com aquele
objetivo. Mas Fernando Henrique repudiou a idéia, da
mesma forma que, acredito, o Presidente Lula haverá
de fazê-lo para resguardar-se de toda e qualquer increpação que se possa irrogar à sua face, naturalmente
descaracterizando o seu compromisso com o povo, o
de cumprir o mandato, reeleito no outro, como prevê a
Constituição. Portanto, esse é o pensamento que externo a V.Exa. no momento em que profere discurso
atualizadíssimo sobre tema palpitante, objeto de discussão na mídia e aqui no próprio Parlamento.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Ouvi muito
feliz o seu aparte, nobre Deputado Mauro Benevides,
porque V.Exa. é parlamentar respeitado nesta Casa.
Quando cheguei a esta Casa, V.Exa. era Presidente do Senado Federal. E V.Exa. permanece aqui.
Aliás, V.Exa. é um dos Deputados mais assíduos, que
sempre participa dos debates, e será um homem importante dentro do seu partido. Porque o PMDB tem
ocupado grande espaço na administração e é o mais
influente partido no Governo do Presidente Lula.
Ouço, com satisfação, o nobre Deputado Alceni
Guerra.
O Sr. Alceni Guerra – Deputado Roberto Magalhães, embevecido, ouvi V.Exa. discorrer, com a inteligência e sabedoria de sempre, sobre assunto tão
importante quanto esse, que ocupou todas as páginas
de jornais e revistas no fim de semana. Gostei, e me
senti feliz em vê-lo abordar o tema da reeleição sob o
enfoque da diferença entre ser um estadista ou ser um
caudilho. Quero acrescentar um exemplo de caudilhismo na América do Sul. Nasci e morei no Rio Grande
do Sul. Depois me mudei para o Paraná. Durante muito
tempo, meio século, o Rio Grande do Sul foi governado
por caudilhos que permaneceram à frente do Governo
por várias e várias eleições.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Nos tempos
de Borges de Medeiros.
O Sr. Alceni Guerra – E de Júlio de Castilhos.
Nos tempos de Borges de Medeiros, disse bem V.Exa.,
o que era o Rio Grande do Sul em âmbito nacional?
Nada. Estabeleceu-se a democracia, a alternância de
poder que V.Exa. citou e elogiou. O que aconteceu com
o Rio Grande do Sul? Num determinado momento, em
âmbito nacional, décadas de 60 e 70, de 12 a 15 Ministros, chegou-se a ter 9 Ministros ocupando Ministérios
em Brasília. Uma geração de políticos surgiu no Rio
Grande do Sul quando se extinguiu a perenidade de
Júlio de Castilhos e outros. O caudilhismo não leva à
democracia forte. Não há renovação de instituições,
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não há renovação de poder, cai-se na mesmice, na
desgraça. E o grande Presidente Lula, que hoje é considerado no mundo inteiro um estadista – e temos que
respeitar esse conceito que S.Exa. adquiriu –, não pode
trocar esse sentimento, essa idéia, essa construção de
um estadista pelo caudilhismo de um mandato, como
quer Hugo Chávez, na Venezuela. Sabemos a diferença entre o Presidente Lula e o Presidente Chávez.
Sabemos hoje a diferença das instituições democráticas no Brasil e desses países na América do Sul que
tentam perpetuar um populismo barato de Esquerda.
Parabenizo V.Exa. porque abordou com muita inteligência esse tema.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Agradeço a
V.Exa., que valoriza sobremaneira este meu discurso.
É uma advertência para que eu não seja omisso.
O Sr. Vital do Rêgo Filho – V.Exa. me permite
um aparte?
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Pois não.
O Sr. Vital do Rêgo Filho – Gostaria de dizer,
Deputado Roberto Magalhães, que há alguns colegas
na Casa que fazem gosto, numa linguagem bem paraibana, se ouvir. Independentemente das condições
ideológicas ou políticas, aprendi com meu pai, Vital do
Rêgo, um dos seus grandes e fraternos amigos, a admirar V.Exa., que nos traz neste momento mais que uma
advertência, uma sugestão. Membro da Oposição, não
da Oposição sectária, odienta, vingativa, perseguidora,
não de uma Oposição apenas do discurso, V.Exa. faz
oposição partidária, mas consigo traz a experiência
de um homem público invejável em Pernambuco e no
Brasil. Entendo que o discurso de V.Exa. é importante. O Presidente já se manifestou sobre esse assunto
reiteradas vezes, por ter a consciência de que o Brasil
não se pode integrar a um novo ciclo de posturas ditatoriais maquiadas de democracia. Neste momento, a
oportuna manifestação de V.Exa. deve servir como o
anteparo de novos balizamentos que o Governo está
tomando. Ninguém há de conter manifestações parlamentares, proposituras, porque, efetivamente, isso
faz parte do Parlamento. A orientação do Governo e
do PMDB, partido que represento ao lado do nosso
eterno professor, Mauro Benevides, é o de uma postura muito clara, consonante com o entendimento de
V.Exa. Meus parabéns.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Sinto-me duplamente honrado com o seu aparte. Em primeiro lugar,
porque V.Exa. é um paraibano e Pernambuco e Paraíba
praticamente não têm fronteiras. Costumo dizer que,
nesse mosaico do Brasil, os 2 Estados que têm mais
afinidades são Paraíba e Pernambuco, pelo sotaque e
valores. Os irmãos da Paraíba pensam como eu.
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Em segundo lugar, porque V.Exa. é filho de um
Deputado que se tornou meu amigo, um brilhante Parlamentar. Mas eu não sei o que havia com a Paraíba,
que tinha 2 Deputados brilhantes, mas não os reelegeu:
seu pai, Vital do Rêgo, e José Luiz Clerot, ambos meus
amigos. Não voltaram mais. São coisas da política, é
a rotatividade, a rotatividade proporcional.
Sr. Presidente, sinto-me profundamente recompensado, porque vejo nos Deputados que aqui se encontram muito envolvimento neste problema. Os Deputados da Situação dizem que não haverá um terceiro
mandato, o que é muito bom, embora nós saibamos
o que é política. Já dizia Magalhães Pinto que a política é como uma nuvem: nós a olhamos, ela está de
uma forma; daqui a pouco, olhamos novamente, e ela
muda de forma.
Por isso, eu acho que o Presidente Lula, para
manter a vontade de não aceitar um terceiro mandato, precisará de muita força, de muita temperança, de
muita capacidade e resistência, porque será assediado e pressionado.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO VITAL DO RÊGO FILHO NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 309, REALIZADA EM 5 DE
NOVEMBRO DE 2007 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB
– PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho a esta
tribuna no dia de hoje registrar, com muita tristeza, a
quase total ausência do meu Estado, a Paraíba, no
Plano Nacional de Turismo, publicado pelo Governo
Federal há cerca de 4 meses com o objetivo de promover o desenvolvimento do turismo regionalizado e
de fortalecer a gestão descentralizada e participativa
da Política Nacional de Turismo até 2010. Trata-se de
uma idéia brilhante do Governo do Presidente Lula.
Porém, por força de uma política estadual inexistente,
a Paraíba praticamente vai ficar de fora desse plano
de ações.
Eu falo com muita propriedade em relação ao turismo da Paraíba porque esse é um assunto que tenho
estudado e debatido em várias instâncias, nos mais
variados segmentos ligados direta ou indiretamente
ao turismo. E nesses estudos, nesses debates, o que
mais lamentamos é a falta de uma política estadual
que promova nossos roteiros turísticos.
Para se ter uma idéia, senhoras e senhores jornalistas, brasileiros que nos ouvem e vêem através
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do sistema Câmara de comunicação, os Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará divulgam
os nossos roteiros turísticos no farto material promocional que cada um produz. Como o Governo da Paraíba não promove nossos roteiros, não desenvolve
ações em prol do nosso turismo, não estimula a atração de turistas, não trabalha em prol da melhoria da
infra-estrutura dos nossos pontos turísticos, nossos
vizinhos acabam ficando com os turistas que seriam
das nossas operadoras e que renderiam economicamente para o nosso Estado.
O Plano Nacional de Turismo foi elaborado justamente para promover a estruturação de roteiros turísticos intermunicipais nas regiões turísticas brasileiras,
com base nos princípios de cooperação, integração e
sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural
e político-institucional.
E sabem quantos roteiros a Paraíba teve inseridos
nesse plano, para receber os benefícios e incentivos
propostos? Um. Isso mesmo. Apenas um. João Pessoa,
a Capital. E sabem por quê? Porque nas diretrizes do
plano se afirma que, obrigatoriamente, todas as Capitais terão que ser beneficiadas. Se não fosse por esse
detalhe, estaríamos totalmente fora do Plano Nacional
de Turismo. Aliás, para que os senhores tenham uma
idéia, a Paraíba foi o único Estado do Nordeste que
teve apenas a Capital inserida.
E aqui eu posso citar inúmeros roteiros turísticos
paraibanos que deixarão de receber os incentivos, por
conta dessa paralisação promovida pelo Governo do
Estado da Paraíba em todas as áreas, em especial
a do turismo. Garanto que muitos dos colegas Parlamentares já viram ou talvez até conheçam alguns dos
nossos rios, matas, cachoeiras e engenhos de canade-açúcar da região do Brejo; o Teatro Minerva, de
Areia, um dos mais antigos do Brasil; a Cachoeira do
Roncador, em Pirpirituba, ideal também para a prática
de esportes radicais; os pontos turísticos de Campina Grande, com destaque para o turismo de eventos,
como o maior e melhor São João do mundo e tantos
outros que a cidade realiza; as Itacoatiaras do Ingá,
um rochedo com inscrições rupestres indecifráveis
até hoje pelo homem moderno; a natureza exótica do
lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, cidade com o
menor índice pluviométrico do País, cenário de produções cinematográficas e da TV brasileira, a exemplo
de O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna; as
marcas de pegadas de dinossauros deixadas no leito
seco e petrificado do Rio do Peixe, no Vale dos Dinossauros, em Sousa.
Pois é, meus amigos, a Paraíba tem também um
Vale dos Dinossauros... E tem muitos outros roteiros
fantásticos. Tudo isso está ficando de lado porque o
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Governo do Estado da Paraíba não tem visão focada
no turismo regional.
É de se perguntar: com tantas belezas naturais,
por que o Governo do Estado não fez gestões para
incluir os nossos inúmeros roteiros disponíveis e que
hoje são visitados diariamente por americanos e europeus? Por que cabe a Estados vizinhos esse papel,
forçando a nossa Paraíba a ficar de fora de todo esse
processo?
É nosso dever vir aqui, como representante do
povo paraibano, exigir do Governador do nosso Estado que adote uma política voltada para o turismo, que
eleja o turismo como uma de suas prioridades administrativas e, ao mesmo tempo, faça gestões junto ao
Ministério do Turismo para que seja refeita a proposta
do plano, beneficiando outros desses roteiros turísticos de grande beleza que citei. Em nome do turismo
regionalizado, a população paraibana agradece.
Essa, Sr. Presidente, era a manifestação que eu
queria trazer neste momento para dizer da nossa desilusão e da nossa desesperança com relação à Política
Nacional de Turismo, da qual, por inação, para não dizer incompetência de gestão, a Paraíba ficou de fora.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda no
tempo de Comunicação de Liderança, facultada pelo
meu partido neste momento, eu gostaria de prestar
minha solidariedade de homem público a outro homem
público afeito a outra tribuna popular, de igual valor,
com o mesmo relevo. Refiro-me, meu querido amigo e
fraternal companheiro Deputado Cleber Verde, a Juarez
Amaral de Medeiros, jornalista como V.Exa. Ao longo
dos últimos 22 anos, ininterruptamente, nos 365 dias
de cada ano, Juarez Amaral de Medeiros apresenta o
programa radiofônico Jornal de Verdade, exibido na
Rádio Cidade, em Campina Grande e Esperança, com
grande audiência no Estado.
Na minha cidade, Campina Grande, na Paraíba, no último dia 2, Dia de Finados, esse jornalista,
um dos mais conceituados da Paraíba, foi vítima de
agressão moral. Juarez é apresentador, como disse,
do programa radiofônico Jornal de Verdade, o mais
antigo jornal de rádio de Campina Grande.
Pois o Jornal de Verdade, que tem como slogan,
há exatos 22 anos, A informação sem censuras, só não
deixou de fazer jus ao seu título por conta da competência e da determinação de seu diretor, Juarez Amaral. No Dia de Finados, o empresário Roberto Cunha
Lima entrou no restaurante O Bananal, que fica numa
estrada, na saída de Campina para a cidade de Lagoa
Seca, e, visivelmente abalado, dirigiu-se à mesa onde
Juarez tomava café da manhã e passou a intimidá‑lo.
Roberto Cunha Lima, para quem achou o seu
sobrenome familiar, é irmão do ex‑Deputado Federal
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Ronaldo Cunha Lima, que na semana passada renunciou ao mandato que exercia nesta Casa, para escapar
do julgamento, no Supremo Tribunal Federal, do crime de que é acusado, tentativa de homicídio contra o
ex‑Governador da Paraíba Tarcísio de Miranda Burity,
já falecido, fato ocorrido no ano de 1993, no restaurante Gulliver, em João Pessoa. Ronaldo, 1 dia após a
renúncia ao seu mandato de Deputado, passou mal e
foi internado num hospital da Capital paraibana.
Roberto é tio do Governador da Paraíba, Cássio
Cunha Lima, cassado pelo TRE paraibano, acusado
de compra de votos e distribuição de cheques durante
a campanha. Ao se dirigir ao jornalista no restaurante
O Bananal – vejam que triste coincidência com o caso
Gulliver –, Roberto passou a criticar Juarez por ter divulgado notícia veiculada no jornal Correio da Paraíba
sobre a renúncia do ex‑Deputado Ronaldo. Segundo
testemunhas e segundo o próprio jornalista, o empresário gritava: “Quer matar Ronaldo? Mate logo”. Juarez
afirmou no dia seguinte que não esboçou reação, alegando que não esperava a atitude de Roberto.
O empresário já havia feito menção a uma exigência para que Juarez reduzisse os espaços destinados
a entrevistas com o Prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rego, do PMDB, que é meu irmão, e
a seus auxiliares na prefeitura campinense.
Essa história me fez voltar no tempo e lembrar da
época da ditadura militar, quando o poder comandava
a imprensa e determinava o que seria ou não divulgado. Devemos atentar para o seguinte aspecto: o ato
foi praticado por um empresário, de uma das famílias
políticas mais importantes e influentes da Paraíba,
irmão de um ex‑Deputado Federal, ex-Governador,
ex-Prefeito e ex‑Senador e tio do atual Governador.
Trata-se de agressão moral e tentativa de imprimir a
censura jornalística.
É simplesmente inadmissível que isso possa
ocorrer num Estado Democrático de Direito, em que
a liberdade de imprensa não é uma garantia, mas um
preceito da profissão do jornalista. É por isso que resolvi vir a esta tribuna, denunciar esse fato, declarar
minha total solidariedade ao jornalista agredido e, ao
mesmo tempo, cobrar das entidades representativas
da imprensa paraibana um posicionamento, para que
fatos dessa natureza não mais aconteçam, sob pena
de perdermos um valioso instrumento da democracia,
que fiscaliza as ações públicas e contribui para o desenvolvimento dos povos em todo o mundo: a imprensa livre e imparcial.
Não pode ser ceifado, amputado, amordaçado,
restrito o direito de informação, que é de todos nós.
Nenhum tipo de censura pode afrontar o Estado Democrático de Direito e também a nossa Constituição.
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Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação
Ocupei, portanto, o espaço da Liderança do meu
partido, aqui representado por mim, diante da presença
do meu professor Deputado Mauro Benevides.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DESTINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS Nº 324, REALIZADA EM
19 DE NOVEMBRO DE 2007 – RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
seguimos na direção de Parnaíba, Piauí, na companhia do Governador do Estado, Dr. Wellington Dias,
oportunidade em que S.Exa. inaugurou formalmente
naquele município o CEFET, que hoje também é um
grande instrumento de expansão do ensino profissional
no Brasil, tão abandonado pelos Governos anteriores.
Na atual gestão, do Ministro Fernando Haddad, já foram criados e instalados mais cursos técnicos federais
do que em toda a história republicana.
Ao mesmo tempo, formalizou a criação de 6 ou
7 novos cursos na Universidade Federal do Piauí, no
Campus Ministro Reis Veloso.
Ao ensejo dessa viagem, Sr. Presidente, aproveitei para reiterar ao Ministro Fernando Haddad o
pedido de criação da Universidade Federal de Parnaíba, tendo em vista que aquela cidade tem todas as
condições socioambientais para se transformar numa
cidade acadêmica por excelência. O Delta do Parnaíba,
ímpar nas Américas, é de uma beleza exuberante, e
a universidade federal seria ali a guardiã da proteção
daquela beleza antes que a depredação da mão do
homem possa distorcê-la.
Para o Ministro Fernando Haddad, é importante
que se amadureça mais, que o campus amplie seus
cursos, a fim de possibilitar sua transformação em universidade federal. Desde logo, rogo ao Ministro Fernando Haddad a possibilidade de serem instalados de
imediato os cursos de Enfermagem e Medicina. Poderíamos aproveitar a estrutura do curso de Enfermagem
da Santa Casa de Misericórdia, um dos prédios mais
bonitos construídos no início do século passado no
Brasil, num momento em que a elite parnaibana rica
e desprendida, com um comércio florescente com a
Europa, tinha condições de, por conta própria, edificar
uma instituição daquela natureza.
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Assim como a Universidade Federal do Ceará
tem na Santa Casa de Misericórdia de Sobral a sua
escola, a Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba seria revitalizada, com o funcionamento nas suas dependências da Faculdade de Enfermagem, no campus de
Parnaíba da Universidade Federal do Piauí.
Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar
minha admiração pelo Ministro Fernando Haddad pelo
excelente trabalho que esse jovem professor da Universidade de São Paulo vem imprimindo à frente do
Ministério da Educação. É o típico homem de Estado:
estudioso, com curso de pós-graduação na McGill University, de Montreal, no Canadá, professor de Ciência
Política que já se tinha revelado como Secretário de
Educação na gestão da Ministra Marta Suplicy, quando
foi um dos incentivadores da criação dos centros de
ensino integral para jovens e adolescentes da periferia
de São Paulo, onde as crianças e os jovens ficam o
dia inteiro. Esse era um dos objetivos delineados pelo
maior educador do Brasil de todos os tempos, o saudoso Anísio Teixeira.
Quanto à sua experiência no Ministério do Planejamento à época do Ministro Guido Mantega, como
professor no meio acadêmico, toda essa experiência
ele a trouxe para o MEC, e tem sido efetivamente deflagrador de novas idéias, tentando, por meio da universidade, criar uma mística nacional da importância
da educação como instrumento de formação da elite
brasileira, preocupada com o seu destino.
Eu não tenho a menor dúvida de que Fernando
Haddad é a grande revelação do Governo do Presidente Lula. Com seu espírito de visão, com seu equilíbrio, sua serenidade e lucidez, com certeza ele terá
neste País o destino de homem público importante
na nossa trajetória republicana, porque sabe ouvir, é
modesto e culto. Tem todas as qualidades para ser o
grande Ministro que efetivamente é, e o mais jovem da
República depois de Gustavo Capanema, uma vez que
Darcy Ribeiro lá apenas demorou 4 meses.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para reiterar ao Sr. Ministro, com o
apoio do próprio Governador, o estudo da minha região, São João do Piauí, para a criação de uma escola
técnica, um CEFET, ou de uma unidade federal de ensino agrícola, acoplada ao CEFET de São Raimundo
Nonato, a 100 quilômetros da minha cidade, uma vez
que o semi-árido, com o mais rico lençol freático talvez de todo o semi-árido nordestino, já produz frutas,
como uva, em pleno sertão.
Trata-se de uma região que tudo tem a ver com
as potencialidades de Petrolina, da qual está próximo
por meio de rodovias e, futuramente, de aeronaves, podendo ser grande instrumento de política de exportação
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de frutas tropicais do Brasil. Para isso, é importante a
criação de um mecanismo educacional que qualifique
a mão-de-obra jovem.
Estou certo de que o Ministro Haddad será sensível a essa nossa justa reivindicação e a outras mais
ligadas ao ensino técnico no Piauí. Eu me dirigirei a
S.Exa. também por meio de correspondência.
Muito obrigado.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 334, REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2007 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, é
um dos mais importantes, cresce muito rapidamente
por causa da proximidade com a Capital, mas ainda
apresenta muitos problemas de distribuição da sua
riqueza.
Entre as vocações desse município também está
o turismo. Quero fazer um elogio, de público, ao Ministério do Turismo, por ter conseguido resolver pendência antiga que afeta 2 grandes bairros populosos
daquela cidade, Vida Nova e Areia Branca. Refiro‑me
ao asfaltamento entre eles.
Parabenizo o nosso Vereador Lula Maciel, lutador incansável naquela cidade, por praticamente ter
conseguido 100% do Programa Luz para Todos para
aquele município.
Lauro de Freitas é uma das cidades mais beneficiadas por esse programa na Bahia.
Obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAULO RENATO SOUZA NO PERÍODO DESTINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 348, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2007 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Deputado Henrique Fontana poderia
ter-me citado porque eu concordava e discordava do
que S.Exa. dizia e porque eu iria ocupar a tribuna em
seguida, portanto não iria fazer uso do direito de resposta.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último
sábado o jornal O Estado S. Paulo publicou artigo de
nossa autoria, sob o título: A CPMF não é mais neces-
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sária. Em resumo, eu dizia que os tempos são outros,
que hoje, dada a melhoria na arrecadação do Governo
Federal, realmente a CPMF não é mais necessária. Eu
mostrava que o valor real da CPMF hoje representa a
metade do que cresceu a arrecadação federal desde
2002. Ora, Sr. Presidente, não vejo a essencialidade
da metade do aumento da arrecadação. Além disso,
alega o Governo que os recursos da CPMF são usados para a saúde, para maiores investimentos sociais.
Sabemos que os recursos são fungíveis, ou seja, o
dinheiro de uma fonte pode ser usado em outra fonte.
Portanto, temos de olhar o seu conjunto. A despesa do
Governo aumentou em custeio e em itens de pessoal,
e não devido a gastos sociais
Quando esses dados foram levantados, Deputado
Henrique Fontana, o Presidente Lula alegou que deveríamos gastar mais em saúde e educação, contratar
mais professores. Pois no mesmo artigo demonstro, com
dados oficiais do Governo, que os itens de pessoal em
que menos se aumentou a despesa foram justamente
educação e saúde. Se tomarmos apenas esses 2 setores, veremos que o aumento da despesa com pessoal
foi menor do que a média. Sendo assim, em que itens
aumentou o gasto com pessoal? Especialmente nas
áreas de administração, segurança e justiça, mas não
em educação e saúde, como alega o Governo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos aqui em um embate obviamente político.
Nunca antes na história deste País a Maioria
fez obstrução nesta Casa. A obstrução é recurso da
Minoria, e a Maioria sempre consegue vencê-la, com
pouco mais de trabalho, mas finalmente a vence. Aqui
a Minoria não tem qualquer possibilidade de vencer
a obstrução da Maioria. É uma situação difícil de explicar até para quem não é Parlamentar. Na verdade,
o Governo emite medidas provisórias supostamente
urgentes e relevantes. Depois, obstrui a sua votação.
Portanto, não eram tão urgentes e relevantes.
Estamos vivendo uma situação nesta Casa de
submissão da nossa pauta ao Executivo.
Permito-me ler o art. 49, inciso XI, da Constituição Federal, que determina:
“Art. 49 É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
...............................................................
XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes.”
Ou seja, a responsabilidade é nossa. Por isso, Sr.
Presidente, faço um apelo a V.Exa. para que, usando o
cargo que ocupa, lidere esta Casa na defesa das nos-
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sas prerrogativas constitucionais que estão sendo neste
momento violadas por essa atitude do Governo.
Na verdade, quem está se submetendo é esta
Casa, porque, ao votarmos a admissibilidade de medidas provisórias obviamente inconstitucionais, acabamos contribuindo para essa situação.
Muito obrigado.
PARECERES
PROJETO DE LEI Nº 3.706-B, DE 2000
(Do Senado Federal)
PLS nº 140/1999
Ofício (SF) nº 1.540/2000
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
conceder o benefício da justiça gratuita, nas
hipóteses que especifica; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (relator:
DEP. LUCIANO CASTRO); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela injuridicidade (relator: DEP. VICENTE
ARRUDA).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
O presente projeto de lei, oriundo do Senado
Federal, propõe a alteração da redação do § 9º do
art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
para atribuir aos juízes do trabalho e aos juízes de
direito investidos da jurisdição trabalhista a faculdade de concederem, de ofício, “o benefício da justiça
gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos,
àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao
dobro do mínimo legal, ou provarem o seu estado de
miserabilidade”.
Pela atual redação do dispositivo que se pretende alterar, essa faculdade é privativa dos presidentes
dos tribunais do trabalho.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, competente para a análise de mérito, o
projeto recebeu parecer unânime por sua aprovação.
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Nesta Comissão, não foram apresentadas emendas à proposição.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Regimentalmente, cabe-nos examinar o presente projeto segundo os critérios da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
A Constituição Federal, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 48, caput, determina que a lei ordinária
é feita pelo Congresso Nacional, com posterior sanção
do Presidente da República. Quanto à legitimidade de
iniciativa e a competência legislativa da União foram
observadas as prescrições dos arts. 61, caput, e 22,
inciso I, respectivamente.
Somos, pois, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº
3.706, de 2000.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2003. – Deputado Vicente Arruda, Relator.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
A edição da Lei nº 10.537, de 27 de agosto de
2002, que acresceu dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho entre os quais um que contemplou a
exata hipótese do presente projeto (§3.º do art. 790),
esvaziou de objeto esta proposição.
Uma vez que esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania não possui competência para
opinar sobre o mérito da proposição, rejeitando-a, o
que seria, inclusive, prejudicial à economicidade do
processo legislativo, eis que geraria pareceres divergentes das Comissões de mérito, devemos avaliá-la
sob o prisma da juridicidade.
Dúvidas não restam de que nosso sistema jurídico não comporta uma norma que verse o mesmo que
outra já existente.
A matéria encontra-se, ademais, prejudicada,
nos termos do artigo 163, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Feitas essas considerações, nosso voto é reformulado, pela injuridicidade do Projeto de Lei nº 3.706,
de 2000.
Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado Vicente Arruda, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela injuridicidade do Projeto de
Lei nº 3.706-A/2000, nos termos do Parecer, com
complementação,do Relator, Deputado Vicente Arruda. O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou
voto em separado.

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Maurício Quintella
Lessa – Vice-Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Ayrton Xerez, Benedito de Lira, Bruno Rodrigues, Cândido
Vaccarezza, Carlos Bezerra, Colbert Martins, Edson
Aparecido, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia,
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, José
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Joseph Bandeira, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides,
Mendonça Prado, Michel Temer, Nelson Pellegrino,
Neucimar Fraga, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo
Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Silvinho
Peccioli, Solange Amaral, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago,
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Carlos
Pannunzio, Arnaldo Faria de Sá, Beto Albuquerque,
Carlos Alberto Leréia, Carlos Willian, Edmilson Valentim, Fernando Coruja, João Carlos Bacelar, José
Pimentel, Leo Alcântara, Luiz Couto, Márcio França,
Mendes Ribeiro Filho, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo
Barros, Vital do Rêgo Filho e Waldir Neves.
Sala da Comissão, 18 de março de 2008. – Deputado Eduardo Cunha, Presidente.
VOTO EM SEPARADO
(Do Sr. Deputado José Eduardo Cardozo)
I – Relatório
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les que perceberem salário igual ou inferior ao
dobro do mínimo legal, ou declararem, sob as
penas da lei, que não estão em condições de
pagar as custas do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou de sua família. (Redação
dada pela Lei nº 10.537, de 27-8-02)”
Dessa forma, o dispositivo mencionado acolheu
a proposta inserida no projeto em análise, fazendo perecer seu objeto, situação que nos levar a opinar pela
rejeição da proposta em comento.
Ante ao exposto, meu parecer é pela constitucionalidade e juridicidade da proposição e, quanto ao
mérito, pela sua rejeição.
Sala da Comissão, 11 de março de 2008. – Deputado José Eduardo Cardozo.
PROJETO DE LEI Nº 4.205-D, DE 2001
(Do Poder Executivo)
Ofício nº 1.993/2007 – SF
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI Nº 4205-B, de 2001, que
“Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos à prova, e dá outras
providências”; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
das de nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; e pela rejeição das de nºs 1 e 2, mantendo-se a redação dada pela Câmara ao artigo 155 e § 4º,
do art. 157 do Projeto de Lei nº 4.205/2001
(relator: DEP. FLÁVIO DINO).
Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.

O projeto tem como objetivo a alteração do §9º
do art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho para
estender aos Presidentes das Varas do Trabalho e aos
juízes de direito a faculdade de conceder o benefício
da justiça gratuita.
A proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e encontra-se
na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara Federal com parecer pela sua
aprovação.
É o breve relatório, passamos à análise da proposição.

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

II – Voto em Separado

I – Relatório

Em que pese à relevância da proposta em comento, entendemos que ela perdeu seu objeto, uma
vez que a Lei 10.537/02, conferiu ao §3º do art. 790,
da Consolidação das Leis do Trabalho, a seguinte redação:

Retorna a esta Casa, com Emendas do Senado
Federal, o Projeto de Lei nº 4205, de 2001, de autoria
do Poder Executivo, que modifica dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prova.
O Senado Federal aprovou as seguintes emendas
ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados:
Emenda nº 1: retira do artigo 155 do CPP proposto pela Câmara a expressão “exclusivamente”,
sob o argumento de que as informações colhidas na
investigação não são provas produzidas de acordo

“§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de
qualquer instância conceder, a requerimento ou
de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àque-
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com o contraditório, não devendo sequer ser levadas
em consideração pelo juiz criminal.
Emenda nº 2: suprime o §4º do art. 157 do CPP,
que estabelece o impedimento para proferir sentença
ou acórdão de juiz que tiver conhecimento do conteúdo de prova declarada inadmissível.
Emenda nº 3: modifica o §1º do artigo 159 do
CPP para incluir a expressão “preferencialmente” no
dispositivo.
Emenda nº 4: por questão de técnica legislativa,
substitui, no §3º do art. 159 do CPP, a expressão “à
vítima” pelo termo “ao ofendido”.
Emenda nº 5: altera a redação do §4º do artigo
159 do CPP para tornar claro que o assistente técnico
atuará “após a conclusão dos exames e elaboração do
laudo pelos peritos oficiais”.
Emenda nº 6: modifica o §5º do artigo 159 e seu
inciso I para estabelecer a antecedência mínima de 10
dias para o encaminhamento de mandado de intimação e de quesitos ou questões a serem esclarecidas
no que se refere à perícia.
Emenda nº 7: dá nova redação ao §6º do artigo
159 para estabelecer que o material probatório que
serviu de base à perícia será disponibilizado somente
em “ambiente do órgão oficial, que manterá sempre
sua guarda, e na presença de perito oficial”.
Emenda nº 8: altera o § 7º do artigo 159 para
aprimorar sua redação.
Emenda nº 9: suprime do Projeto a alteração ao
artigo 222 do CPP, aprovada pela Câmara dos Deputados.
Emenda nº 10: modifica o inciso VI do artigo 386
do CPP para incluir remissão ao artigo 21 do Código
Penal.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos regimentais, apreciar
as Emendas elaboradas pelo Senado Federal ao Projeto de Lei em exame acerca de sua constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e quanto ao seu
mérito. Quanto aos requisitos formais, nada obsta as
alterações efetuadas pelo Senado.
Quanto ao mérito, parecem-me corretas as Emendas do Senado de nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, razão pela
qual as acolho. Quando às demais alterações, cabe
análise mais atenta.
A Emenda nº 1 não merece ser acolhida. A supressão pretendida pelo Senado faria com que o órgão
jurisdicional fosse impedido de considerar qualquer
elemento informativo da fase de inquérito. Ora, por determinação constitucional, todas as decisões judiciais
devem ser fundamentadas, de tal forma que o julgador só deve levar em consideração informações contidas em inquérito policial se o fizer de forma razoável.
Deve, portanto, o magistrado explicitar os motivos que
o levaram a utilizar o elemento informativo colhido no
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inquérito policial. Este, por sua vez, não segue mais o
antigo paradigma de investigação inquisitória, havendo,
atualmente, observância às garantias do acusado no
que tange à ampla defesa, sendo, inclusive, assegurado
o acesso do advogado aos autos do inquérito.
Parece-me, então, razoável o texto aprovado pela
Câmara. Este, ao impedir que o juiz fundamente sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, tanto resguarda o princípio
da motivação, insculpido no inciso IX do artigo 93 da
Constituição, como também preserva o contraditório, uma vez que a fundamentação do juiz deverá ser
formulada também com base em outros elementos.
Tais elementos jamais poderão ser exclusivamente
os colhidos quando do inquérito, consoante consagra
a atual orientação jurisprudencial dominante. O que
não é razoável é simplesmente dizer-se que o contido no inquérito policial de nada vale para a formação
da convicção do julgador. Por esse motivo, rejeito a
Emenda nº 1 do Senado, mantendo, assim, o texto
aprovado pela Câmara para o artigo 155 do Código
de Processo Penal.
A Emenda nº 2 também não merece ser acolhida.
O dispositivo que ela objetiva suprimir é de grande importância, pois visa a afastar do julgamento o juiz que
tiver sido “contaminado” pelo conhecimento de prova
declarada ilícita, de forma a proteger as garantias do
acusado e assegurar a imparcialidade do julgador.
Ora, o simples fato de impedir que o juiz se valha de
provas declaradas inadmissíveis para fundamentar
sua decisão não basta para preservar os mencionados
princípios norteadores do processo se o magistrado
tiver conhecimento de tais provas. Esse mecanismo é
insuficiente para garantir que o magistrado não tenha
sua convicção – e, portanto, sua decisão – influenciada
pelo conhecimento de provas inadmissíveis.
Ademais, acredito que o referido dispositivo, com a
redação dada por esta Casa, atende melhor a vontade
constitucional de impedir que provas ilícitas ou obtidas
por meios ilícitos possam contaminar a subjetividade
do julgador. Por esse motivo, rejeito a supressão contida na Emenda nº 2 do Senado, mantendo, portanto,
o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para o
§4º do artigo 157 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, meu parecer é:
I – Pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emendas
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
II – Pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição das Emendas 1
e 2, com a finalidade de manter o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados para o artigo 155 e para o §4º
do artigo 157.
Para melhor entendimento da matéria, apresento,
em anexo, texto consolidado que retrata como ficará
o Projeto com as alterações aprovadas pelo Senado
aqui acolhidas e com o texto aprovado pela Câmara
onde couber.
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Sala da Comissão, 13 de março de 2008. – Deputado Flávio Dino.
RELATOR TEXTO CONSOLIDADO DO
PROJETO DE LEI Nº 4.205, DE 2001
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, relativos à prova, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 155, 156, 157, 159, 201, 210, 212,
217, 222 e 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas.
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”(NR)
“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao
juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a
ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;
II – determinar, no curso da instrução,
ou antes de proferir sentença, a realização
de diligências para dirimir dúvida sobre ponto
relevante.”(NR)
“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação
a normas constitucionais ou legais.
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§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas
e outras, ou quando as derivadas puderem
ser obtidas por uma fonte independente das
primeiras.
§ 2º Considera-se fonte independente
aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou
instrução criminal, seria capaz de conduzir ao
fato objeto da prova.
§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta
será inutilizada por decisão judicial, facultado
às partes acompanhar o incidente.
§ 4º O juiz que conhecer do conteúdo
da prova declarada inadmissível não poderá
proferir a sentença ou acórdão.”(NR)
“Art. 159. O exame de corpo de delito e
outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
§ 1º Na falta de perito oficial, o exame
será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas,
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as
que tiverem habilitação técnica relacionada
com a natureza do exame.
§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.
§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido,
ao querelante e ao acusado a formulação de
quesitos e indicação de assistente técnico.
§ 4º O assistente técnico atuará a partir
de sua admissão pelo juiz e após a conclusão
dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta
decisão.
§ 5º Durante o curso do processo judicial,
é permitido às partes, quanto à perícia:
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I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a
quesitos, desde que o mandado de intimação
e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar
as respostas em laudo complementar;
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado
pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.
§ 6º Havendo requerimento das partes,
o material probatório que serviu de base à
perícia será disponibilizado no ambiente do
órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível
a sua conservação.
§ 7º Tratando-se de perícia complexa que
abranja mais de uma área de conhecimento
especializado, poder-se-á designar a atuação
de mais de um perito oficial e a parte indicar
mais de um assistente técnico”(NR)
CAPÍTULO V
Do Ofendido
Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma
ser o seu autor, as provas que possa indicar,
tomando-se por termo as suas declarações.
§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de
comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade.
§ 2º O ofendido será comunicado dos atos
processuais relativos ao ingresso e à saída do
acusado da prisão, à designação de data para
audiência e à sentença e respectivos acórdãos
que a mantenham ou modifiquem.
§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado,
admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de
meio eletrônico.
§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço
separado para o ofendido.
§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento
multidisciplinar, especialmente nas áreas psi-
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cossocial, de assistência jurídica e de saúde,
a expensas do ofensor ou do Estado.
§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida
privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça
em relação aos dados, depoimentos e outras
informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de
comunicação.”(NR)
“Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas
não saibam nem ouçam os depoimentos das
outras, devendo o juiz adverti-las das penas
cominadas ao falso testemunho.
Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da
incomunicabilidade das testemunhas.”(NR)
“Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha,
não admitindo o juiz aquelas que puderem
induzir a resposta, não tiverem relação com
a causa ou importarem na repetição de outra
já respondida.
Parágrafo único. Sobre os pontos não
esclarecidos, o juiz poderá complementar a
inquirição.”(NR)
“Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor,
ou sério constrangimento à testemunha ou ao
ofendido, de modo que prejudique a verdade
do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa
forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu
defensor.
Parágrafo único. A adoção de qualquer
das medidas previstas no caput deste artigo
deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.”(NR)
“Art. 386. ...............................................
IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
VI – existir circunstâncias que exclua o
crime ou isente o réu de pena (arts. 20, 21,
22, 23, 26 e 28, § 1º, do Código Penal), ou
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mesmo se houver fundada dúvida sobre sua
existência;
VII – não existir prova suficiente para a
condenação.
Parágrafo único. ....................................
II – ordenará a cessação das medidas
cautelares e provisoriamente aplicadas;
..................................................... ”(NR)
Art. 2º Aqueles peritos que ingressaram sem
exigência do diploma de curso superior até a data de
entrada em vigor desta Lei continuarão a atuar exclusivamente nas respectivas áreas para as quais se habilitaram, ressalvados os peritos médicos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após a data de sua publicação.
Sala da Comissão, 13 de março de 2008. – Deputado Flávio Dino, Relator.
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 aprovação das
Emendas do Senado de nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição das de nºs 1 e 2,
mantendo-se a redação dada pela Câmara ao artigo
155 e § 4º, do art. 157 do projeto do Projeto de Lei nº
4.205-C/2001, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Flávio Dino.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Maurício Quintella
Lessa – Vice-Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Ayrton Xerez, Benedito de Lira, Bonifácio
de Andrada, Bruno Rodrigues, Cândido Vaccarezza,
Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim,
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, José Carlos Aleluia,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor,
Joseph Bandeira, Jutahy Junior, Leonardo Picciani,
Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba,
Mauro Benevides, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Sandra Rosado, Silvinho Peccioli, Solange Amaral, Urzeni Rocha,
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Antonio Carlos Pannunzio, Chico Lopes,
Edmilson Valentim, Eduardo Lopes, Eduardo Valverde,
Fernando Coruja, Leo Alcântara, Luiz Couto, Márcio
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França, Mendes Ribeiro Filho, Pastor Manoel Ferreira,
Ricardo Tripoli, Vital do Rêgo Filho e William Woo.
Sala da Comissão, 25 de março de 2008. – Deputado Eduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.729-A, DE 2003
(Do Sr. Leonardo Picciani)
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal; do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal; da
Lei nº 9.279, de 1996 – Código de Propriedade Industrial; da Lei nº 9.610, de 1998 – Lei
de Direitos Autorais e Lei nº 9.609, de 1998
– Lei de Proteção da Propriedade Intelectual
de Programa de Computador; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição do de nº 1.807/07, apensado
(relator: Dep. Edmilson Valentim).
Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Cuida, o presente projeto, de introduzir modificações nos diplomas legais citados na ementa. Essas
modificações ampliam os tipos de delito contra a propriedade imaterial, aumentam as penas cominadas,
de sorte a impedir a concessão de sursis aos agentes,
e autorizam a destruição do material apreendido, ou
a sua utilização por entidades e programas sociais,
mesmo antes da sentença. Na hipótese de associação
criminosa, a pena pode ser aumentada de 2/3 (dois
terços). Diz, o ilustre Autor do projeto, que diante dos
fatos apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito
da Pirataria, há necessidade de adequar a legislação
penal e processual em vigor.
A divulgação da venda de matérias-primas, dos
produtos falsificados, dos métodos didáticos para essa
ilegal produção, bem como, a aquisição de mercadorias
contrafeitas, foram tipificadas como crime. Atribuiu-se,
em sintonia com a moderna doutrina, legitimidade ao
Ministério Público para a ação penal, quando ferido o
interesse público pelo viés da arrecadação tributária ou
da qualidade dos produtos para consumo. Nesse caso,
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a ação penal será pública incondicionada. O projeto
procura harmonizar a legislação material (Código Penal,
Código de Propriedade Industrial, Lei de Proteção da
Propriedade Intelectual de Programas de Computador)
com o Código de Processo Penal. O Poder Judiciário
fica autorizado a destinar a mercadoria falsificada,
desde que não seja nociva à saúde e à integridade
física das pessoas, a entidades de amparo à infância,
à juventude e à velhice, preservada a prova para o
processo penal e destruída a marca que a identifica.
O material nocivo ao uso e consumo humano poderá
ser destruído antes de terminar a instrução criminal,
desde que preservada a prova da materialidade do
delito. Por ser desconhecido o autor de um crime antecedente, não será excluída a culpabilidade do autor
do crime subseqüente.
O projeto vem apoiado nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada com a finalidade de investigar fatos relacionados à pirataria de
produtos industrializados e sonegação fiscal. Vem,
inclusive, instruído com o relatório resumido desses
trabalhos, através do qual se verifica a enorme extensão dos crimes contra a propriedade imaterial e
os seus nefastos efeitos sobre a receita pública. Do
ponto de vista tributário, a ilícita produção, reprodução e circulação de obras intelectuais, fonogramas e
videofonogramas importa prejuízo ao erário, que deixa
de recolher os impostos sobre a produção industrial,
a circulação de mercadorias e a prestação de serviços, bem como, as contribuições previdenciárias que
essas atividades, se lícitas, poderiam proporcionar. A
informalidade, nesse campo, atrai os prestadores de
serviços que estavam na formalidade e que perderam
seus empregos. Há uma concorrência desleal com os
comerciantes que estão na legalidade, proveniente da
ilícita produção, reprodução e circulação desses bens.
Essas atividades ilícitas prejudicam a indústria têxtil,
de calçados, ótica, do tabaco, de gravação audiovisual, farmacêutica, de material de informática, cirúrgico,
higiene, esportivo, elétrico, hidráulico, e de peças de
automóveis. A contrafação abrange, ainda, as obras
de arte, pilhas e baterias, isqueiros, canetas, bolsas,
carteiras, brinquedos, aparelhos de telefone, carregadores, entre outros produtos.
À proposição principal, foi apensado o Projeto de
Lei nº 1.807, de 2007, de autoria do dep. Willian Woo,
modificando o artigo 189, da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Submetido à tramitação ordinária e despachado
pela Mesa, os projetos vieram a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, sendo a competência final do plenário da Casa.
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É o relatório.
II – Voto do Relator
A proposição atende aos pressupostos de constitucionalidade e de juridicidade.
No que concerne à técnica legislativa, alguns
defeitos técnicos que apresenta, inclusive de redação,
serão corrigidos no Substitutivo a ser apresentado, a
final. A ementa do PL nº 2.729, de 2003, contém um
lapso, quando menciona a Lei nº 9.610, de 1988 – Lei
de Direitos Autorais, que não foi alvo de qualquer alteração pelo projeto de lei. Não há artigo inaugural com
o objeto da lei.
Passa-se ao mérito.
O projeto está plenamente justificado e demonstra a sensibilidade social do autor que incorporou em
sua proposta o excelente trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse trabalho possibilitou a
persecutio criminis relativa aos fatos apurados e aos
agentes dos delitos. Além disso, inspirou as medidas
legislativas ora propostas. A tipificação penal das novas condutas formulada no projeto responde a uma
necessidade social e econômica, e corresponde aos
fatos apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
As penas cominadas a essa forma de criminalidade,
no vigente Código Penal, atendem perfeitamente aos
fins da política criminal.
Por outro lado, o agravamento das penas, proposto pelo projeto, é dispensável e mostra-se desproporcional às penas cominadas aos demais delitos contra
o patrimônio ou contra a pessoa humana. A sanção
penal em abstrato dos crimes não está relacionada
com a impunidade. Esta resulta da frouxidão do aparelho estatal na prevenção e na repressão dos delitos.
Da falta de empenho na investigação e na produção
de provas, resulta a falta de amparo à acusação e ao
decreto condenatório. A sanção está lá, no texto legal.
Mas, o juiz não consegue aplicá-la por falta ou insuficiência de provas. A situação apurada pela Comissão
Parlamentar de Inquérito deve-se, muito mais, à incúria das autoridades públicas, e muito menos, à falta de
legislação ou de penas mais severas. Mais importante
que novas leis é o Executivo desenvolver uma política
eficaz e permanente, de repressão e prevenção, sem
tréguas, a esse e a outros tipos de delinqüência.
Cabe lembrar, que as penas atuais, no que tange ao art. 184 do Código Penal, foram estabelecidas
recentemente, conforme a Lei nº 10.695, de 1º de
julho de 2003. A Comissão Parlamentar de Inquérito revelou a extensão dessa tipo de criminalidade. E
apesar de importante a preocupação com a proteção
da propriedade, não podemos colocá-la acima da
proteção à pessoa humana. Tendo em vista o princí-
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pio fundamental da dignidade da pessoa humana, as
penas cominadas aos delitos contra o patrimônio não
devem ser mais graves do que as cominadas aos crimes contra a pessoa (vida, integridade física, honra,
liberdade individual, inviolabilidade do domicílio, da
correspondência e dos segredos).
Nesse mesmo sentido, não se afigura razoável
excluir, do benefício do sursis, os agentes desse tipo
de crime, quando preencherem os requisitos do art. 77
do Código Penal, exigidos para os agentes de qualquer
outro delito. Vê-se, aí, uma incompatibilidade com a
regra de isonomia. A suspensão condicional da pena,
ademais, resulta de uma política criminal adotada pelos países civilizados. No caso do Brasil, essa política é de extrema utilidade, tendo em vista o fato real
e dramático do excesso de população carcerária. Há
falta de vagas nas cadeias e nos presídios brasileiros.
Há falta de cadeias, de presídios e de colônias penais.
De um modo geral, a condição dos presos é subumana. Parcos são os recursos públicos disponíveis para
a segurança pública e para o sistema penitenciário. O
despreparo e a brutalidade dos carcereiros e agentes
penitenciários agrava o horror desse quadro dantesco.
A pena pecuniária severa para o crime contra a propriedade imaterial apresenta-se mais recomendável
e eficaz do que a pena privativa de liberdade, salvo a
hipótese de reincidência.
Não há necessidade de fixar o valor da multa. A
Parte Geral do Código Penal, em seu art. 49, já fornece
ao magistrado as diretrizes para essa fixação.
A reincidência não se confunde com a especial
causa de aumento de pena. Trata-se de circunstância
agravante aplicável a qualquer pena, prevista de modo
genérico sob o art. 61 do Código Penal. Cabe ao juiz
da condenação quantificar essa agravante. Por isso
mesmo, a reincidência não consta de qualquer artigo
do Substitutivo, embora conste do projeto de lei.
Não se vislumbra motivo para reservar a cautela do laudo prévio à ação penal de iniciativa privada.
A redação atual do art. 527 do Código de Processo
Penal atende melhor aos objetivos do processo,
pois abrange tanto a ação penal pública como a
ação penal de iniciativa privada. No que tange ao
auto de apreensão e ao laudo pericial, referidos
nos arts. 530-C e 530-D, do Código de Processo
Penal, são peças técnicas assinadas pelos agentes da autoridade pública. Mencionar, portanto, no
texto legal, que tais peças farão parte integrante
do inquérito ou do processo penal é desnecessário.
O acréscimo de parágrafo único ao art. 530-F, do
Código de Processo Penal, pretendido pelo projeto
sub examen, constitui um bis in idem, porquanto
a matéria já consta do §5º, que se pretende acres-
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centar ao art. 184, do Código Penal, contemplado
no Substitutivo que se apresenta.
A pretendida inserção dos arts. 183-A, 187-A
e 189-A, na Lei nº 9.279/1996 (Código de Propriedade Industrial), não se afigura oportuna. Reproduz
a definição dos dispositivos sem letras, em vigor,
acrescentando, apenas, o intuito de lucro. Ora, o intuito de lucro está implícito no crime contra patente
de invenção ou contra patente de modelo de utilidade. Trata-se de proteger atividade econômica do
sistema capitalista. A hipótese, pois, não é de novo
dispositivo, nem de circunstância agravante ou de
causa especial de aumento de pena. O projeto reproduz, ipsis literis, o art. 196, da referida lei. Não
há motivo para incluí-lo no Substitutivo. Quanto à
inserção de um art. 196-A, prevendo causa especial
de aumento de pena (associação criminosa ou pluralidade de sujeitos passivos), ficará melhor situado
como parágrafo único do art. 196, como consta do
Substitutivo. Parece, também, haver algum equívoco
na nova redação proposta para o art. 207, da citada
Lei nº 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial),
porquanto a redação atual é bem superior. Intentar
ações cíveis é um direito do lesado, quer o delito
seja de ação penal pública, quer seja de ação penal
privada. Por essa razão, o Substitutivo deixou intocado esse dispositivo legal.
Pelos motivos já apontados acima, devem ser
mantidas as penas atualmente cominadas aos delitos contra a propriedade intelectual previstos na Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, ao contrário
do proposto no PL nº em análise, bem como no PL
nº 1.807/2007, apensado. Apenas, a redação dada
aos dispositivos mencionados no projeto deve ser
aperfeiçoada, tarefa realizada pelo Substitutivo. O
art. 12-A, que o projeto pretende inserir nessa lei,
veio com a redação truncada e sem a cominação de
pena. O Substitutivo aperfeiçoa a redação e estabelece pena idêntica à prevista no § 1º, do art. 12,
tendo em vista que não há diferença de potencial
ofensivo entre os tipos neles definidos.
A cláusula de revogação contida no projeto está
equivocada, data vênia. O art. 199 da Lei nº 9.279/96
(Código de Propriedade Industrial) recebe nova redação
no projeto e no Substitutivo. Logo, não será revogado.
Quanto ao parágrafo único, do art. 529, do Código de
Processo Penal, a sua finalidade não se esgota diante
das alterações que o projeto e seu Substitutivo pretendem introduzir na legislação. O referido parágrafo
deve permanecer em vigor.
Por fim, é importante registrarmos a contribuição que a proposição dá no combate aos crimes de
falsificação de produtos originais, contribuindo com
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o trabalho de investigação desenvolvido pela CPI da
Pirataria. Esta Lei reforça o papel do Estado em prevenir e elaborar políticas públicas de combate à falsificação de produtos que vem se intensificando a cada
ano no Brasil.
Pelas razões expostas, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa dos
Projetos de Lei de nºs 2.729, de 2003 e 1.807, de 2007
e, no mérito, pela aprovação do PL nº 2.729, de 2003,
na forma do Substitutivo ora apresentado e pela rejeição do PL nº 1.807, de 2007.
Sala da Comissão, 18 de Outubro de 2007. – Deputado Edmilson Valentim, Relator.
1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
No 2.729, DE 2003
Altera dispositivos do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal; do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 1996
– Código de Propriedade Industrial e da
Lei nº 9.609, de 1998 – Lei de Proteção
da Propriedade Intelectual de Programa
de Computador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei objetiva aperfeiçoar a legislação
relativa à violação de direito autoral, ao processo dos
crimes contra a propriedade imaterial, ao combate aos
crimes contra a propriedade industrial e à proteção da
propriedade intelectual de programa de computador.
Art. 2º O art. 184 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 184. ...............................................
“§1º Se a violação consistir em reprodução, total ou parcial, por qualquer meio
ou processo, fixada em qualquer suporte,
tangível ou intangível, com o intuito de lucro direto ou indireto, de obra intelectual,
fonograma, videofonograma, interpretação
ou execução, sem autorização expressa do
autor, intérprete, executante, produtor ou de
quem os represente
Pena – ...................................................
§2º Incorre na mesma pena do §1º,
quem adquire, distribui, vende, expõe à
venda, aluga, introduz no País, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com intuito
de lucro, direto ou indireto, original ou cópia
de obra intelectual e audiovisual expressa
por qualquer meio ou fixada em qualquer
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suporte, tangível ou intangível, produzidos
ou reproduzidos sem autorização expressa
do titular dos respectivos direitos ou do seu
representante.
...............................................................
§5º Em caso de ser constatada, através
de laudo pericial, a contrafação da obra intelectual ou de produtos industriais, o juiz poderá,
independentemente da condenação do autor
do delito, determinar a destruição das coisas
produzidas ou reproduzidas ilicitamente, objeto do auto de apreensão, ou encaminhá-las,
de ofício, ou mediante provocação do Ministério Público ou do titular do direito violado, a
entidades de abrigo de menores ou idosos,
desde que não sejam nocivas à saúde ou à
incolumidade física (NR).”
Art. 3º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o seguinte
art. 184A:
“Art. 184A. Publicar, ofertar o serviço
de publicidade, fazer veicular por qualquer
meio, convencional ou eletrônico, sem a expressa autorização do titular do direito ou de
seu representante, ou mediante qualquer outra modalidade de violação de direito autoral,
anúncio ou informação destinada à compra,
venda, locação, importação, exportação, de
original ou cópia de obra intelectual, fonograma, videofonograma, ou de qualquer outro
produto industrializado registrado nos termos
da legislação em vigor:
Pena – reclusão de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos e multa.
§1º Na mesma pena incorre quem faz
divulgação do processo de produção ou do
meio de obtenção da matéria-prima destinada
à contrafação dos produtos mencionados no
caput deste artigo, ainda que não apurada a
autoria da contrafação.
§2º A responsabilidade criminal do autor
da divulgação independe da responsabilidade
criminal do autor da contrafação.”
Art. 4º O inciso II do art. 186, do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 186 ................................................
...............................................................
II – ação penal pública incondicionada,
nos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184
e no art. 184-A;
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...............................................................
IV – ..............................................(NR).”
Art. 5º Os arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F
e 530-H, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 530-B. Nas hipóteses previstas
nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 184, e no art.
184-A, do Código Penal, a autoridade policial
procederá à apreensão, em sua totalidade,
dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que se destinem
à prática do ilícito ou à comercialização do
seu produto (NR).”;
“Art. 530-C. No auto de apreensão, assinado pela autoridade pública e subscrito
por duas testemunhas, serão descritos todos os bens apreendidos e o local da apreensão, e dele constarão a qualificação das
pessoas que os detinham ou os dados que
possibilitem a sua identificação e localização (NR).”;
“Art. 530-D. Os bens apreendidos serão
submetidos a exame pericial (NR).”;
“Art. 530-E. Após o exame pericial, os
titulares dos direitos autorais e dos direitos
que lhes são conexos poderão ser designados
fiéis depositários dos bens apreendidos e que
serão colocados à disposição do juiz quando
for proposta a ação judicial (NR).”;
“Art. 530-F. Preservado o corpo de delito, o juiz, durante os trâmites do inquérito
policial ou do processo penal, a requerimento do lesado ou do Ministério Público,
poderá determinar a destruição dos bens
apreendidos, salvo se houver impugnação
à ilicitude do fato ou impedimento à propositura da ação penal por indeterminação da
autoria do crime (NR).”;
“Art. 530-H. As associações dos titulares
de direitos autorais ou de direitos que lhes
são conexos, poderão funcionar, em nome
próprio, como assistentes da acusação nos
crimes previstos nos artigos 184 e 184-A, do
Código Penal, quando os lesados forem seus
associados (NR).”
Art. 6º O art. 196 da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 196. ...............................................
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Parágrafo único. As penas de detenção
a que se refere este artigo serão aumentadas
de 2/3 (dois terços), se o crime for cometido
em associação criminosa, ou atingir dois ou
mais sujeitos passivos (NR).”
Art. 7º Os arts. 199, 202 e 204, da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 199. A ação penal será pública incondicionada nos crimes previstos neste Título, salvo os definidos nos arts. 183, 187, 189
e 195, em que a ação penal será de iniciativa
privada (NR).”;
“Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o Ministério Público,
ou o interessado, poderá requerer:
...............................................................
II – ..............................................(NR).”;
“Art. 204. Na ação penal de iniciativa privada, responderá por perdas e danos a parte que, de má-fé, por emulação, capricho ou
erro grosseiro, pleitear a diligência de busca
e apreensão (NR).”
Art. 8º Os §§ 1º e 2º do art. 12 e o art. 13 da Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.12. ..................................................
§1º Se a violação consistir na parcial ou
total reprodução, com o intuito de lucro, por
qualquer meio ou processo, de programa de
computador, emulador, ambiente ou aplicativo,
sem autorização expressa do autor ou do seu
representante: “(NR)
Pena – ..................................................
§2º Incorre na mesma pena do §1º quem
adquire a qualquer título, tem em depósito, oculta, troca, aluga, distribui, expõe à venda, vende,
introduz no País, visando a comercialização,
original ou cópia de programa de computador
produzido com violação do direito autoral.
§ 3º ........................................................
III – nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste
artigo e do artigo 12-A.
§ 4º .............................................(NR).”;
“Art.13. A ação penal de iniciativa privada e as diligências preliminares de busca e
apreensão nos casos de violação de direito
do autor de programa de computador, serão
precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar
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a apreensão das cópias ilicitamente produzidas, suas versões e derivações, encontradas
em poder do infrator (NR).”
Art. 9º A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
fica acrescida do seguinte art. 12A:
“Art. 12A. Publicar, ofertar o serviço de
publicidade ou fazer veicular por qualquer meio,
convencional ou eletrônico, sem expressa autorização do titular do direito ou de seu representante, anúncio ou informação destinados
à compra, venda, aluguel, importação ou exportação, de original ou cópia de programa
de computador produzido com violação do
direito autoral:
Pena – Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos e multa.”
Art. 10. Esta lei entrará em vigor trinta dias após
a data de sua publicação oficial.
Sala da Comissão, 18 de Outubro de 2007. – Deputado Edmilson Valentim, Relator.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Durante a discussão da matéria, vários Deputados, capitaneados pelo Deputado Fernando Coruja,
expressaram preocupação, quanto ao texto do substitutivo, no que tange ao verbo “adquirir”, que consta no
tipo penal do art. 184, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Argumentaram os ilustres Pares que a redação, tal como posta no substitutivo, daria margem à
interpretação de que o mero adquirente de original
ou cópia de obra intelectual e audiovisual expressa
por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte,
tangível ou intangível, produzidos ou reproduzidos
sem autorização expressa do titular dos respectivos
direitos ou do seu representante, estaria sujeito à
sanção penal prevista no § 2º do art. 184 do diploma repressor, qual seja, reclusão, de dois a quatro
anos, e multa.
O eminente Deputado Flávio Dino, então, sugeriu a esta relatoria que se procedesse, no substitutivo, a uma inversão na redação do dispositivo
em questão (art. 184, § 2º, do Código Penal), a
fim de esclarecer e deixar estreme de dúvida que
o ato de “adquirir” somente será reprimido penalmente quando estiver presente o intuito de lucro
direto ou indireto.
Acolho, então, a sugestão do eminente Deputado, e, assim, altero a redação do § 2º do art. 184 do
Código Penal no substitutivo ofertado.
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Outro ponto polêmico durante a discussão da
matéria, assinalado pelo eminente Deputado Fernando
Coruja, foi a redação, no substitutivo, do art. 530-F do
Código de Processo Penal, segundo o qual “preservado o corpo de delito, o juiz, durante os trâmites do
inquérito policial ou do processo penal, a requerimento
do lesado ou do Ministério Público, poderá determinar
a destruição dos bens apreendidos, salvo se houver
impugnação à ilicitude do fato ou impedimento à propositura da ação penal por indeterminação da autoria
do crime.”
Assinalou o Deputado Fernando Coruja que este
artigo poderia malferir a garantia constitucional no tocante à perda de bens. A esse respeito, contudo, ponderou o ilustre Deputado Flávio Dino que não haveria
maiores problemas na aprovação do dispositivo, em
virtude da ressalva constante de sua parte final: “salvo
se houver impugnação à ilicitude do fato ou impedimento à propositura da ação penal por indeterminação da
autoria do crime.”
Na mesma linha de raciocínio, e também por
sugestão do Deputado Flávio Dino, esta ressalva
deveria constar, igualmente, no substitutivo, da redação do § 5º do art. 184 do Código Penal, a fim
de que sua redação fosse compatibilizada com a
redação proposta para o art. 530-F do Código de
Processo Penal, com o que se estaria deixando a
legislação mais uniforme.
Em outras palavras, a destruição das coisas
produzidas ou reproduzidas ilicitamente, ou o seu
encaminhamento a entidades de abrigo de menores
ou idosos, desde que não sejam nocivas à saúde
ou à incolumidade física, dependerá de haver ou
não impugnação à ilicitude do fato ou impedimento
à propositura da ação penal por indeterminação da
autoria do crime.
Acolho, da mesma forma, esta sugestão, complementando a redação do § 5º do art. 184 do Código
Penal no substitutivo ofertado.
Pelas razões expostas, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação do PL nº 2.729, de 2003,
na forma do substitutivo ora apresentado, o qual já
incorpora as alterações acima mencionadas, e pela
constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 1.807,
de 2007.
Sala da Comissão, 12 de março de 2008. – Deputado Edmilson Valentim, Relator.
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2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 2.729, DE 2003
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal; do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal;
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 –
Código de Propriedade Industrial e da Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – Lei
de Proteção da Propriedade Intelectual de
Programa de Computador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei objetiva aperfeiçoar a legislação
relativa à violação de direito autoral, ao processo
dos crimes contra a propriedade imaterial, ao combate aos crimes contra a propriedade industrial e
à proteção da propriedade intelectual de programa
de computador.
Art. 2º O art. 184 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 184. ...............................................
“§1º Se a violação consistir em reprodução, total ou parcial, por qualquer meio
ou processo, fixada em qualquer suporte,
tangível ou intangível, com o intuito de lucro direto ou indireto, de obra intelectual,
fonograma, videofonograma, interpretação
ou execução, sem autorização expressa do
autor, intérprete, executante, produtor ou de
quem os represente:
Pena – ...................................................
2º Na mesma pena do §1º incorre quem,
com o intuito de lucro direto ou indireto, adquire, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, oculta, empresta, troca ou tem em depósito original ou cópia
de obra intelectual e audiovisual expressa
por qualquer meio ou fixada em qualquer
suporte, tangível ou intangível, produzidos
ou reproduzidos sem autorização expressa
do titular dos respectivos direitos ou do seu
representante.
...............................................................
§5º Em caso de ser constatada, através
de laudo pericial, a contrafação da obra intelectual ou de produtos industriais, o juiz poderá,
independentemente da condenação do autor
do delito, determinar a destruição das coisas
produzidas ou reproduzidas ilicitamente, objeto
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do auto de apreensão, ou encaminhá-las, de
ofício, ou mediante provocação do Ministério
Público ou do titular do direito violado, a entidades de abrigo de menores ou idosos, desde
que não sejam nocivas à saúde ou à incolumidade física, salvo se houver impugnação à
ilicitude do fato ou impedimento à propositura
da ação penal por indeterminação da autoria
do crime (NR).”
Art. 3º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o seguinte
art. 184A:
“Art. 184A. Publicar, ofertar o serviço de
publicidade, fazer veicular por qualquer meio,
convencional ou eletrônico, sem a expressa
autorização do titular do direito ou de seu
representante, ou mediante qualquer outra
modalidade de violação de direito autoral,
anúncio ou informação destinada à compra,
venda, locação, importação, exportação, de
original ou cópia de obra intelectual, fonograma, videofonograma, ou de qualquer outro
produto industrializado registrado nos termos
da legislação em vigor:
Pena – reclusão de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos e multa.
§1º Na mesma pena incorre quem faz
divulgação do processo de produção ou do
meio de obtenção da matéria-prima destinada
à contrafação dos produtos mencionados no
caput deste artigo, ainda que não apurada a
autoria da contrafação.
§2º A responsabilidade criminal do autor
da divulgação independe da responsabilidade
criminal do autor da contrafação.”
Art. 4º O inciso II do art. 186, do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 186 ................................................
...............................................................
II – ação penal pública incondicionada,
nos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184
e no art. 184-A;
...............................................................
IV – ..............................................(NR).”
Art. 5º Os arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F
e 530-H, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 530-B. Nas hipóteses previstas
nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 184, e no art.
184-A, do Código Penal, a autoridade policial
procederá à apreensão, em sua totalidade,
dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que se destinem
à prática do ilícito ou à comercialização do
seu produto (NR).”;
“Art. 530-C. No auto de apreensão,
assinado pela autoridade pública e subscrito por duas testemunhas, serão descritos todos os bens apreendidos e o local da
apreensão, e dele constarão a qualificação
das pessoas que os detinham ou os dados
que possibilitem a sua identificação e localização (NR).”;
“Art. 530-D. Os bens apreendidos serão
submetidos a exame pericial (NR).”;
“Art. 530-E. Após o exame pericial, os
titulares dos direitos autorais e dos direitos
que lhes são conexos poderão ser designados
fiéis depositários dos bens apreendidos e que
serão colocados à disposição do juiz quando
for proposta a ação judicial (NR).”;
“Art. 530-F. Preservado o corpo de delito, o juiz, durante os trâmites do inquérito
policial ou do processo penal, a requerimento do lesado ou do Ministério Público,
poderá determinar a destruição dos bens
apreendidos, salvo se houver impugnação
à ilicitude do fato ou impedimento à propositura da ação penal por indeterminação da
autoria do crime (NR).”;
“Art. 530-H. As associações dos titulares
de direitos autorais ou de direitos que lhes
são conexos, poderão funcionar, em nome
próprio, como assistentes da acusação nos
crimes previstos nos artigos 184 e 184-A, do
Código Penal, quando os lesados forem seus
associados (NR).”
Art. 6º O art. 196 da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 196. ...............................................
Parágrafo único. As penas de detenção
a que se refere este artigo serão aumentadas
de 2/3 (dois terços), se o crime for cometido
em associação criminosa, ou atingir dois ou
mais sujeitos passivos (NR).”
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Art. 7º Os arts. 199, 202 e 204, da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 199. A ação penal será pública incondicionada nos crimes previstos neste Título, salvo os definidos nos arts. 183, 187, 189
e 195, em que a ação penal será de iniciativa
privada (NR).”;
“Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o Ministério Público,
ou o interessado, poderá requerer:
...............................................................
II – ..............................................(NR).”;
“Art. 204. Na ação penal de iniciativa privada, responderá por perdas e danos a parte que, de má-fé, por emulação, capricho ou
erro grosseiro, pleitear a diligência de busca
e apreensão (NR).”
Art. 8º Os §§ 1º e 2º do art. 12 e o art. 13 da Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.12. ..................................................
§1º Se a violação consistir na parcial ou
total reprodução, com o intuito de lucro, por
qualquer meio ou processo, de programa de
computador, emulador, ambiente ou aplicativo,
sem autorização expressa do autor ou do seu
representante: “(NR)
Pena – ...................................................
§2º Incorre na mesma pena do §1º quem
adquire a qualquer título, tem em depósito, oculta, troca, aluga, distribui, expõe à venda, vende,
introduz no País, visando a comercialização,
original ou cópia de programa de computador
produzido com violação do direito autoral.
§ 3º ........................................................
III – nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste
artigo e do artigo 12-A.
§ 4º .............................................(NR).”;
“Art.13. A ação penal de iniciativa privada e as diligências preliminares de busca e
apreensão nos casos de violação de direito
do autor de programa de computador, serão
precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar
a apreensão das cópias ilicitamente produzidas, suas versões e derivações, encontradas
em poder do infrator (NR).”
Art. 9º A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
fica acrescida do seguinte art. 12A:
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“Art. 12A. Publicar, ofertar o serviço de
publicidade ou fazer veicular por qualquer meio,
convencional ou eletrônico, sem expressa autorização do titular do direito ou de seu representante, anúncio ou informação destinados
à compra, venda, aluguel, importação ou exportação, de original ou cópia de programa
de computador produzido com violação do
direito autoral:
Pena – Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos e multa.”
Art. 10. Esta lei entrará em vigor trinta dias após
a data de sua publicação oficial.
Sala da Comissão, 12 de março de 2008. – Deputado Edmilson Valentim, Relator.
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 aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei nº 2.729/2003e pela rejeição do de nº1.807/2007, apensado, nos termos do
Parecer, com complementação, do Relator, Deputado Edmilson Valentim. O Deputado Regis de Oliveira
apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Maurício Quintella Lessa – Vice-Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Ayrton Xerez, Benedito de Lira,
Bonifácio de Andrada, Bruno Rodrigues, Cândido
Vaccarezza, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson
Aparecido, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio Dino,
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota,
José Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José
Genoíno, José Mentor, Joseph Bandeira, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Magela, Marcelo Guimarães
Filho, Marcelo Itagiba, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Paulo Maluf, Sandra Rosado, Silvinho Peccioli, Solange Amaral, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Antonio
Carlos Pannunzio, Chico Lopes, Edmilson Valentim,
Eduardo Lopes, Eduardo Valverde, Fernando Coruja,
Leo Alcântara, Luiz Couto, Márcio França, Mendes
Ribeiro Filho, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli,
Vital do Rêgo Filho e William Woo.
Sala da Comissão, 25 de março de 2008. – Deputado Eduardo Cunha, Presidente.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal; do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal;
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 –
Código de Propriedade Industrial e da Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – Lei
de Proteção da Propriedade Intelectual de
Programa de Computador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei objetiva aperfeiçoar a legislação
relativa à violação de direito autoral, ao processo
dos crimes contra a propriedade imaterial, ao combate aos crimes contra a propriedade industrial e
à proteção da propriedade intelectual de programa
de computador.
Art. 2º O art. 184 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 184. ...............................................
“§1º Se a violação consistir em reprodução, total ou parcial, por qualquer meio
ou processo, fixada em qualquer suporte,
tangível ou intangível, com o intuito de lucro direto ou indireto, de obra intelectual,
fonograma, videofonograma, interpretação
ou execução, sem autorização expressa do
autor, intérprete, executante, produtor ou de
quem os represente:
Pena – ...................................................
2º Na mesma pena do §1º incorre
quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, adquire, distribui, vende, expõe à venda,
aluga, introduz no País, oculta, empresta,
troca ou tem em depósito original ou cópia
de obra intelectual e audiovisual expressa
por qualquer meio ou fixada em qualquer
suporte, tangível ou intangível, produzidos
ou reproduzidos sem autorização expressa
do titular dos respectivos direitos ou do seu
representante.
...............................................................
§5º Em caso de ser constatada, através
de laudo pericial, a contrafação da obra intelectual ou de produtos industriais, o juiz poderá,
independentemente da condenação do autor
do delito, determinar a destruição das coisas
produzidas ou reproduzidas ilicitamente, objeto
do auto de apreensão, ou encaminhá-las, de
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ofício, ou mediante provocação do Ministério
Público ou do titular do direito violado, a entidades de abrigo de menores ou idosos, desde
que não sejam nocivas à saúde ou à incolumidade física, salvo se houver impugnação à
ilicitude do fato ou impedimento à propositura
da ação penal por indeterminação da autoria
do crime (NR).”
Art. 3º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o seguinte
art. 184A:
“Art. 184A. Publicar, ofertar o serviço
de publicidade, fazer veicular por qualquer
meio, convencional ou eletrônico, sem a
expressa autorização do titular do direito ou de seu representante, ou mediante
qualquer outra modalidade de violação
de direito autoral, anúncio ou informação
destinada à compra, venda, locação, importação, exportação, de original ou cópia
de obra intelectual, fonograma, videofonograma, ou de qualquer outro produto
industrializado registrado nos termos da
legislação em vigor:
Pena – reclusão de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos e multa.
§1º Na mesma pena incorre quem faz
divulgação do processo de produção ou do
meio de obtenção da matéria-prima destinada
à contrafação dos produtos mencionados no
caput deste artigo, ainda que não apurada a
autoria da contrafação.
§2º A responsabilidade criminal do autor
da divulgação independe da responsabilidade
criminal do autor da contrafação.”
Art. 4º O inciso II do art. 186, do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 186 ................................................
...............................................................
II – ação penal pública incondicionada,
nos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184
e no art. 184-A;
...............................................................
IV – ..............................................(NR).”
Art. 5º Os arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F
e 530-H, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 530-B. Nas hipóteses previstas nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 184, e no art. 184-A,
do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão, em sua totalidade, dos
bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que se destinem à prática do ilícito ou à comercialização do seu
produto (NR).”;
“Art. 530-C. No auto de apreensão,
assinado pela autoridade pública e subscrito por duas testemunhas, serão descritos todos os bens apreendidos e o local da
apreensão, e dele constarão a qualificação
das pessoas que os detinham ou os dados
que possibilitem a sua identificação e localização (NR).”;
“Art. 530-D. Os bens apreendidos serão
submetidos a exame pericial (NR).”;
“Art. 530-E. Após o exame pericial, os
titulares dos direitos autorais e dos direitos
que lhes são conexos poderão ser designados
fiéis depositários dos bens apreendidos e que
serão colocados à disposição do juiz quando
for proposta a ação judicial (NR).”;
“Art. 530-F. Preservado o corpo de delito, o juiz, durante os trâmites do inquérito
policial ou do processo penal, a requerimento do lesado ou do Ministério Público,
poderá determinar a destruição dos bens
apreendidos, salvo se houver impugnação
à ilicitude do fato ou impedimento à propositura da ação penal por indeterminação da
autoria do crime (NR).”;
“Art. 530-H. As associações dos titulares
de direitos autorais ou de direitos que lhes
são conexos, poderão funcionar, em nome
próprio, como assistentes da acusação nos
crimes previstos nos artigos 184 e 184-A, do
Código Penal, quando os lesados forem seus
associados (NR).”
Art. 6º O art. 196 da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 196. ...............................................
Parágrafo único. As penas de detenção
a que se refere este artigo serão aumentadas
de 2/3 (dois terços), se o crime for cometido
em associação criminosa, ou atingir dois ou
mais sujeitos passivos (NR).”
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Art. 7º Os arts. 199, 202 e 204, da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 199. A ação penal será pública incondicionada nos crimes previstos neste Título, salvo os definidos nos arts. 183, 187, 189
e 195, em que a ação penal será de iniciativa
privada (NR).”;
“Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o Ministério Público,
ou o interessado, poderá requerer:
...............................................................
II – ..............................................(NR).”;
“Art. 204. Na ação penal de iniciativa privada, responderá por perdas e danos a parte que, de má-fé, por emulação, capricho ou
erro grosseiro, pleitear a diligência de busca
e apreensão (NR).”
Art. 8º Os §§ 1º e 2º do art. 12 e o art. 13 da Lei
nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.12. ..................................................
§1º Se a violação consistir na parcial ou
total reprodução, com o intuito de lucro, por
qualquer meio ou processo, de programa de
computador, emulador, ambiente ou aplicativo,
sem autorização expressa do autor ou do seu
representante: “(NR)
Pena – ...................................................
§2º Incorre na mesma pena do §1º
quem adquire a qualquer título, tem em depósito, oculta, troca, aluga, distribui, expõe
à venda, vende, introduz no País, visando a
comercialização, original ou cópia de programa de computador produzido com violação
do direito autoral.
§ 3º ........................................................
III – nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste
artigo e do artigo 12-A.
§ 4º .............................................(NR).”;
“Art.13. A ação penal de iniciativa privada e as diligências preliminares de busca e
apreensão nos casos de violação de direito
do autor de programa de computador, serão
precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar
a apreensão das cópias ilicitamente produzidas, suas versões e derivações, encontradas
em poder do infrator (NR).”
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Art. 9º A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
fica acrescida do seguinte art. 12A:
“Art. 12A. Publicar, ofertar o serviço de
publicidade ou fazer veicular por qualquer meio,
convencional ou eletrônico, sem expressa autorização do titular do direito ou de seu representante, anúncio ou informação destinados
à compra, venda, aluguel, importação ou exportação, de original ou cópia de programa
de computador produzido com violação do
direito autoral:
Pena – Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos e multa.”
Art. 10. Esta lei entrará em vigor trinta dias após
a data de sua publicação oficial.
Sala da Comissão, 25 de março de 2008. – Deputado Eduardo Cunha, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
REGIS DE OLIVEIRA
I – Relatório
O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Leonardo Picciani, pretende alterar dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal; do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 1996 – Código de Propriedade Industrial; da Lei nº 9.610, de 1988 – Lei de
Direitos Autorais e Lei nº 9.609, de 1998 – Lei de
Proteção de Propriedade Intelectual de Programa
de Computador.
Com a finalidade de recrudescer a repressão
aos delitos praticados contra a propriedade imaterial,
o nobre autor do presente Projeto propõe, entre outras
providências, a ampliação e o aumento da punição com
relação a este tipo penal, de modo a impedir que os
autores destas infrações se beneficiem da suspensão
condicional da pena.
A propositura em tela pretende, ainda, autorizar
a destruição do material apreendido ou a sua utilização por entidades e programas sociais, mesmo antes
da sentença.
É importante salientar que este Projeto tem
como base o magnífico trabalho realizado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria, que demonstrou a necessidade de adequar e
aperfeiçoar a legislação que disciplina a matéria
em discussão.
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Foi apensado à proposta inicial o Projeto de Lei
nº 1.807/2007, de autoria do nobre Deputado William
Woo, referente ao mesmo tema, contudo, menos abrangente, que apenas majora a pena do art. 189, da Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
O insigne Deputado Relator Edmilson Valentim
se posicionou favorável à aprovação do Projeto de Lei
nº 2.729/2003, nos termos do Substitutivo apresentado, que mantém as atuais penas aplicadas a estes
delitos e a possibilidade da concessão de sursis aos
seus autores.
É o relatório.
II – Voto
Em primeiro lugar, é preciso louvar a iniciativa do
ilustre Deputado Leonardo Picciani que, preocupado
com o aumento de crimes praticados contra a propriedade imaterial, propõe medidas no sentido coibir as
infrações dessa natureza.
Efetivamente, providências precisam ser adotadas no sentido de intensificar o combate à falsificação
de produtos no Brasil.
Entretanto, as medidas apresentadas, principalmente, as punições propostas são desproporcionais
à gravidade da conduta praticada.
É inaceitável que crimes que violam direito autoral, embora relevantes, sejam punidos com sanções
mais severas que as aplicadas aos delitos que lesam
a integridade física das pessoas.
Como bem salientou o eminente Deputado
Relator Edmilson Valentim, “apesar de importante
a preocupação com a proteção da propriedade, não
podemos colocá-la acima da proteção à pessoa
humana. Tendo em vista o princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana, as penas cominadas aos delitos contra o patrimônio não devem
ser mais graves do que as cominadas aos crimes
contra a pessoa (vida, integridade física, honra, liberdade individual, inviolabilidade do domicílio, da
correspondência e dos segredos)”.
Além disso, a impossibilidade da concessão de
sursis aos autores dos delitos em discussão, s.m.j.,
representa um retrocesso, porquanto a moderna
doutrina preconiza a aplicação de penas alternativas, notadamente, as restritivas de direito, como
forma de ressocializar o indivíduo que transgrediu
a norma penal.
Neste sentido, o Substitutivo apresentado pelo
nobre Deputado Relator Edmilson Valentim é mais
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consentâneo com a realidade de nossa sociedade,
pois estabelece o equilíbrio entre a reação do Estado
e a dimensão da falta praticada.
É importante esclarecer que nada justifica o cometimento de tais delitos, mas não podemos deixar
de considerar, como enfatizou o Deputado Willian
Woo, que “a sociedade vem se transformando em
nível vertiginoso nos últimos tempos. A técnica disponível nos meios de comunicação, o aumento do
número desempregados em todo o mundo e a facilidade de produção de determinados bens de consumo de massa ensejaram nas pessoas a busca por
novas situações que lhes possibilitem maior desfrute
de bens e serviços”.
Concluí-se, portanto, que a diminuição do crime
contra a propriedade imaterial não depende exclusivamente da majoração excessiva da punição prevista
para esta infração.
Na realidade, o controle deste comportamento
ilícito está condicionado à certeza da punição, que
se concretiza por intermédio de investimentos nos
órgãos responsáveis pela segurança e defesa da sociedade – Polícia Civil e Militar, Ministério Público e
Poder Judiciário.
À luz de todo o exposto, revendo posição anteriormente adotada, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa dos Projetos
de Lei de nºs 2.729, de 2003 e 1.807, de 2007 e, no
mérito, pela aprovação do PL nº 2.729, de 2003, na
forma do Substitutivo apresentado e pela rejeição do
PL nº 1.807, de 2007.
Sala da Comissão, 6 de fevereiro de 2008. – Deputado Regis de Oliveira.
PROJETO DE LEI Nº 824-B, DE 2007
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)
Autoriza a criação de Distritos Agropecuários nos Municípios de Porto Grande
e Amapá, do Estado do Amapá, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e
de Desenvolvimento Regional, pela aprovação, com emendas (relator: Dep. Urzeni
Rocha). e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, pela aprovação deste e das emendas
aprovadas na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional (relator: Dep. Davi Alcolumbre).
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Despacho: Às Comissões de da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural
I – Relatório
O ilustre Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA
intenta, com o presente projeto de lei, autorizar a
criação de Distritos Agropecuários nos Municípios
de Porto Grande e Amapá, do Estado do Amapá,
cujo objetivo principal é a instituição de pólo de
desenvolvimento agropecuário auto-sustentável,
visando a geração de emprego e renda por intermédio da produção e da comercialização de produtos agropecuários e extrativos, da preservação
do meio ambiente, da promoção da pesquisa, da
mineração e do turismo ecológico.
De acordo com a proposição, ao Ministério
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através da Superintendência da Zona Franca
de Manaus (SUFRAMA), compete determinar as
normas técnicas e financeiras para o estabelecimento dos Distritos Agropecuários referidos no
art. 1º do projeto.
Justificando, o autor salienta que “desde o início
da existência da Zona Franca de Manaus, houve o
propósito de implantação de um Distrito Agropecuário que chegou a ser criado, abrigando 160 projetos
agrícolas.”
O autor afirma, ainda, que o “potencial agropecuário da Amazônia Ocidental e a implantação de Distritos
Agropecuários no Amapá contribuirá significativamente
para o desenvolvimento do setor”.
O projeto foi distribuído para apreciação às Comissões da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
O primeiro desses órgãos técnicos pronunciou-se
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 824,
de 2007, nos termos do parecer do Relator, Deputado
URZENI ROCHA, que apresentou complementação
de voto, acatando as modificações propostas pelo
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Deputado MARCELO SERAFIM, autor de um voto
em separado.
Inicialmente, o Relator manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto nos termos
das emendas de sua autoria, sugerindo a inclusão
de dois distritos agropecuários em Roraima, o de
Amajari e o da região sul do Estado, abrangendo
os municípios de São Luiz, São João da Baliza,
Caroebe e Rorainópolis.
Posteriormente, concordando com o voto em separado, o supracitado relator propôs a criação de mais
dois distritos agropecuários na Amazônia Ocidental:
o de Parintins e o de Manicoré, ambos no Estado do
Amazonas.
Apresentou então uma complementação de voto,
incluindo no texto do projeto de lei os municípios amazonenses.
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o Presidente da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões de prazo
para recebimento de emendas. Findo esse, não foram
apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Concordamos inteiramente com o nobre autor
do projeto, quanto ao cabimento e oportunidade da
proposição.
Na verdade, os distritos agropecuários que
se intenta criar, integram uma estratégica já usada com muito êxito em outras localidades da Amazônia, que é a da concentração de investimentos
públicos e ações governamentais em determinada
área, com o escopo de estimular inversões privadas na região.
Diversos projetos desenvolvidos simultaneamente
em uma mesma área são viáveis e quando são considerados isoladamente são inviáveis, do ponto de vista
econômico.
Estamos certos de que a criação de Distritos Agropecuários nos Municípios de Porto Grande e Amapá,
no Estado do Amapá, nos Municípios de Amajari, São
Luiz, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis, no
Estado de Roraima, e nos Municípios de Parintins e
Manicará, no Estado do Amazonas, promoverá o melhor
aproveitamento dos recursos naturais das regiões, contribuirá para o incremento da produção agropecuária,
para a criação de novos canais de comercialização e
para o estímulo do turismo e da mineração propician-
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do, assim, a criação de tradição agrícola e a geração
de emprego e renda.
Diante, do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 824, de 2007, com as emendas, aprovadas na Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2007. –
Deputado Davi Alcolumbre, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 824/2007
e as emendas aprovadas na Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional,
contra o voto do Deputado Anselmo de Jesus, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Davi Alcolumbre.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Onyx Lorenzoni – Presidente, Luiz Carlos Setim, Paulo Piau e Afonso Hamm – Vice-Presidentes,
Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, Assis do Couto, B. Sá, Beto Faro, Celso Maldaner, Cezar Silvestri, Dagoberto, Davi Alcolumbre,
Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Fernando Coelho Filho, Fernando Melo, Flávio Bezerra, Homero
Pereira, Humberto Souto, Jairo Ataide, Jerônimo
Reis, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Luis Carlos
Heinze, Moacir Micheletto, Odílio Balbinotti, Pedro
Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldir
Neves, Wandenkolk Gonçalves, Zé Gerardo, Zonta, Betinho Rosado, Lázaro Botelho, Marcelo Melo
e Nelson Meurer.
Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado Onyx Lorenzoni, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.384-B, DE 2007
(Do Sr. José Santana de Vasconcellos)
Denomina “Viaduto Márcio Rocha Martins” o viaduto localizado na BR-040 entre
os Municípios de Ouro Preto e Itabirito,
Estado de Minas Gerais. ; tendo pareceres
da Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Dep. Mauro Lopes) e da
Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação (relator: Dep. Elismar Prado).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; Educação e Cultura e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
Submete-se à apreciação conclusiva desta Comissão de Educação e Cultura, conforme o art. 24,
II, do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.384,
de 2007, cujo autor é o Deputado José Santana de
Vasconcellos. A proposta atribui a denominação de
“Viaduto Márcio Rocha Martins” ao viaduto localizado na BR-040, entre os Municípios de Ouro Preto e
Itabirito BR-163.
A matéria foi aprovada na Comissão de Viação e
Transportes, onde recebeu parecer favorável do nobre
Deputado Mauro Lopes.
Esgotados os prazos regimentais, não foram apresentadas emendas nesta Comissão, à qual compete
analisar o mérito da homenagem cívica, conforme o
art. 32, inciso IX, alínea “f”, do Regimento Interno.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Deputado José Santana de Vasconcellos presta homenagem ao compatriota mineiro Márcio Rocha
Martins dando seu nome a viaduto localizado na BR040, entre os Municípios de Ouro Preto e Itabirinto, no
Estado de Minas Gerais.
Em tempos de renovação dos investimentos públicos na melhoria da infra-estrutura brasileira, de modo
que nosso país acelere o crescimento do PIB nacional
de forma sustentável e duradoura, devemos reconhecer o valor daqueles que atuam de forma competente
e dedicada no setor.
O relator da matéria na Comissão de Viação e
Transportes, o ilustre Deputado Mauro Lopes, atesta a
importância do engenheiro civil Márcio Rocha Martins
na construção de inúmeras obras em vários estados
brasileiros durante 45 anos da sua vida. Destaca, em
especial, seu trabalho em projetos de construção de
pontes e viadutos, facilitando a ligação entre as localidades.
A despeito da Súmula nº 1, de 2001, recomendar
o voto favorável do Relator apenas para aqueles projetos de lei de denominação ou redenominação de bem
público que venham instruídos com uma prova clara
de concordância da comunidade local ou regional – o
que não foi juntado à proposição -, entendemos que
a relevância pública nacional do homenageado foi
suficientemente contextualizada pelo autor da proposição. No mérito, portanto, consideramos a matéria
adequada.
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Isto posto, votamos favoravelmente ao Projeto de
Lei nº 1.384, de 2007.
Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2007. –
Deputado Elismar Prado, 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 1.384-A/07, nos termos
do parecer do relator, Deputado Elismar Prado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Matos, Presidente; Rogério Marinho e Alex
Canziani, Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo
Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão Vieira,
Iran Barbosa, Ivan Valente, Lelo Coimbra, Lira Maia,
Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neilton Mulim, Nilmar
Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora Raquel Teixeira, Raul Henry, Reginaldo Lopes,
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Angela Portela,
Dr. Talmir, Eduardo Gomes, Elismar Prado, Jorginho
Maluly e Pedro Wilson.
Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado João Matos, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.478-B, DE 2007
(Do Senado Federal – Valter Pereira)
Denomina “Rodovia Ramez Tebet” o
trecho da rodovia BR-158, situado entre as
cidades de Três Lagoas e de Cassilândia, no
Estado de Mato Grosso do Sul; tendo pareceres da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação (relator: Dep. Edinho Bez) e
da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação (Relator: Dep. Elismar Prado).
Despacho: Às Comissões de: Viação e
Transportes; Educação e Cultura e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação 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 Ramez Tebet”, trecho
da Rodovia BR-158, entre as cidades de Cassilândia e
Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Terça-feira 1

12093

A proposição já foi aprovada pela Comissão de
Viação e Transportes, em reunião realizada em outubro do corrente ano.
A tramitação dá-se conforme o disposto no
art.24,II e 151,II,”a” do Regimento Interno das Câmara dos Deputados.
A apreciação é conclusiva por parte desta Comissão de Educação e Cultura.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os prazos, não foram apresentadas emendas à proposição.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
A proposição em análise visa homenagear um
grande homem público do Estado do Mato Grosso
do Sul e do Brasil. Ramez Tebet exerceu com brilho funções em diferentes esferas : foi prefeito de
sua cidade natal, Três Lagoas, deputado estadual,
vice-governador, ministro e senador. Foi presidente
do Senado e do Congresso Nacional, notabilizandose pela atuação reta, pelo equilíbrio e pelo espírito
conciliador.
Pela credenciais de homenageado, qualquer
estrada de qualquer local do País poderia receber
seu nome. Com mais razão, parece-nos adequada
a denominação de via que liga cidades de seu estado, uma delas sua cidade natal, da qual iniciou
sua consistente trajetória política, que honrou o
Congresso Nacional.
Diante do exposto votamos favoravelmente ao
PL nº 1.478, de 2007.
Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2007. –
Deputado Elismar Prado, 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 1.478-A/07, nos termos
do parecer do relator, Deputado Elismar Prado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Matos, Presidente; Rogério Marinho e
Alex Canziani, Vice-Presidentes; Alice Portugal,
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão
Vieira, Iran Barbosa, Ivan Valente, Lelo Coimbra,
Lira Maia, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neilton
Mulim, Nilmar Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora Raquel Teixeira, Raul Henry, Reginaldo Lopes, Severiano Alves, Waldir Maranhão,
Angela Portela, Dr. Talmir, Eduardo Gomes, Elismar
Prado, Jorginho Maluly e Pedro Wilson.
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Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado João Matos, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.054-A, DE 2007
(Do Sr. Homero Pereira)
Institui incentivo fiscal para a agricultura irrigada; tendo parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela
aprovação (relator: Dep. Fernando Coelho Filho).
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 Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural
I – Relatório
Por meio do Projeto de Lei nº 2.054, de 2007,
o Nobre Deputado Homero Pereira propõe a redução para zero das alíquotas da Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, incidentes sobre bens destinados à irrigação.
Em sua Justificação, o autor da proposição ressalta que um dos principais entraves para a ampliação
de áreas irrigadas é a pesada tributação que incide
sobre o setor, onerando seus custos.
Nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Projeto de Lei nº 2.054, de 2007, foi
distribuído para apreciação conclusiva das comissões,
com tramitação inicial nesta Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(mérito) e posterior manifestação das Comissões de
Finanças e Tributação (mérito e art. 54 RICD); e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).
Decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas, nesta Comissão.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A proposição do ilustre Deputado Homero Pereira reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
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os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, incidentes sobre a importação e sobre
a receita bruta de venda no mercado interno de máquinas, equipamentos e outros materiais empregados
em irrigação.
A providência é de interesse do setor agropecuário, pois concorre para a redução dos custos da
agricultura irrigada, funcionando como estímulo à
ampliação de sua área, bem como à renovação do
atual parque de máquinas e equipamentos destinados à irrigação.
Vale lembrar que parcela considerável dos perímetros irrigados implantados pelo DNOCS e pela
CODEVASF encontra-se com seus métodos e equipamentos de irrigação tecnologicamente defasados,
quando não deteriorados, gerando elevados desperdícios. Com o uso de máquinas e equipamentos mais
modernos, e por isso mais eficientes no uso de água
e energia elétrica, beneficiar-se-ão não somente os
agricultores irrigantes, mas também o meio ambiente
e a sociedade.
Em razão do exposto, voto pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.054, de 2007.
Sala da Comissão, 5 de março de 2007. – Deputado Fernando Coelho Filho, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de
Lei nº 2.054/2007, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Fernando Coelho Filho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Onyx Lorenzoni – Presidente, Luiz Carlos Setim, Paulo Piau e Afonso Hamm – Vice-Presidentes,
Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, Assis do Couto, B. Sá, Beto Faro, Celso Maldaner, Cezar Silvestri, Dagoberto, Davi Alcolumbre,
Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Fernando Coelho Filho, Fernando Melo, Flávio Bezerra, Homero
Pereira, Humberto Souto, Jairo Ataide, Jerônimo
Reis, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Luis Carlos
Heinze, Moacir Micheletto, Odílio Balbinotti, Pedro
Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldir
Neves, Wandenkolk Gonçalves, Zé Gerardo, Zonta, Betinho Rosado, Lázaro Botelho, Marcelo Melo
e Nelson Meurer.
Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado Onyx Lorenzoni, Presidente.

Abril de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 2.087-A, DE 2007
(Do Sr. Eliene Lima)
Acresce inciso ao artigo 44 e dá nova
redação ao art. 44-C, ambos da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965 e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela rejeição (relator:
DEP. ZONTA).
Despacho: Às Comissões de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural
I – Relatório
Incumbiu-nos o Senhor Presidente da análise do
Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do nobre Deputado Eliene Lima, que propõe acrescentar o inciso
IV ao artigo 44, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela MP n° 2.166-67,
de 2001.
Pela proposta apresentada, poderia haver uma
compensação financeira da área de reserva legal,
quando em extensão inferior ao legalmente estabelecido, com depósito em favor do Instituto Chico
Mendes, para uso na regulamentação fundiária de
unidades de conservação ou criação de novas áreas protegidas.
Argumenta o Autor do Projeto, que essa medida tem por objetivo viabilizar e agilizar o processo
de regularização ambiental das propriedades rurais com passivo ambiental. Para não estimular novos desmatamentos essa opção somente poderia
ser utilizada para propriedades cujo desmatamento
ocorreu antes da expedição da MP nº 2.166-67, de
24 de agosto de 2001.
No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Trata a presente proposição, da criação de mais
uma alternativa para flexibilizar a regularização das

Terça-feira 1

12095

áreas de reserva legal, cuja extensão seja inferior ao
estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, do
Código Florestal. O autor do projeto, Deputado Eliene
Lima, argumenta em sua justificação que o proprietário rural deveria recompor, regenerar ou compensar
essas áreas utilizadas indevidamente, entretanto,
“os incentivos ao uso desses instrumentos não têm
se mostrado eficientes, resultando na permanência
e, em muitos casos, aumento desse passivo ambiental”. Defende, então, a compensação financeira
da reserva legal em extensão inferior ao legalmente
estabelecido.
Ocorre que as regras para a reserva legal já
estão bastante flexibilizadas pelo Código Florestal,
com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001. Primeiramente, são
previstas no seu art. 44 as seguintes alternativas:
recomposição da área, num prazo de até 30 anos,
regeneração natural, compensação com outra área
equivalente em importância ecológica e extensão,
na mesma microbacia, e doação de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público.
Além disso, na pequena propriedade ou posse
rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos
por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar
ou em consórcio com espécies nativas (art. 16, § 3°).
Também se admite, para a recomposição da reserva
legal, o plantio temporário de espécies exóticas como
pioneiras, visando a restauração do ecossistema original (art. 44, § 2°).
Como visto, são inúmeras as alternativas apresentadas pela legislação atual para a regularização
das áreas de reserva legal. Por outro lado, não se
pode perder de vista as características e as funções
inerentes à Reserva Legal. Segundo o próprio conceito
de Reserva Legal (Art. 1º, § 2º, III), esta área é “necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e realização dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção
de fauna e flora nativas”.
Os ecossistemas naturais são de importância fundamental para a manutenção dos serviços ambientais
locais e globais. Esses serviços incluem a conservação e proteção dos recursos hídricos, a manutenção
do clima, a fixação de carbono, a conservação do solo
e a manutenção e preservação da biodiversidade, entre outros.
Portanto, a nosso ver, a compensação financeira,
das áreas de reserva legal desmatadas além do per-
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mitido, desvirtua totalmente a finalidade para o qual
foi criado este instrumento de proteção ambiental. A
questão da preservação da Reserva Legal transcende aos aspectos econômicos envolvidos, e, portanto,
no nosso entender, não deve ser resolvida com um
simples pagamento pela área utilizada indevidamente.
Acreditamos que o melhor caminho será aumentar os
incentivos para que o proprietário rural possa utilizar
as alternativas, já existentes, para a regularização ambiental de seu imóvel.
Pelo exposto, nosso voto é pela rejeição do PL
nº n° 2.087, de 2007.
Sala da Comissão, 27 de fevereiro de 2008. –
Deputado Zonta, Relator.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura

III – Parecer da Comissão

Nesta Comissão foi aberto o prazo para recebimento de emendas, no período de 22/11/2007 a
05/12/2007. Encerrado o prazo, não foram apresentadas emendas.
É o Relatório.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de
Lei nº 2.087/2007, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Zonta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Onyx Lorenzoni – Presidente, Luiz Carlos Setim,
Paulo Piau e Afonso Hamm – Vice-Presidentes, Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, Assis
do Couto, B. Sá, Beto Faro, Celso Maldaner, Cezar Silvestri, Dagoberto, Davi Alcolumbre, Dilceu Sperafico,
Duarte Nogueira, Fernando Coelho Filho, Fernando
Melo, Flávio Bezerra, Homero Pereira, Humberto Souto, Jairo Ataide, Jerônimo Reis, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Luis Carlos Heinze, Moacir Micheletto,
Odílio Balbinotti, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto,
Vitor Penido, Waldir Neves, Wandenkolk Gonçalves,
Zé Gerardo, Zonta, Betinho Rosado, Lázaro Botelho,
Marcelo Melo e Nelson Meurer.
Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado Onyx Lorenzoni, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.274-A, DE 2007
(Do Sr. Dr. Talmir)
Declara Dr. Enéas Carneiro Ferreira
patrono da Eletrocardiografia no Brasil;
tendo parecer da Comissão de Educação e
Cultura, pela aprovação (relator: Dep. Lelo
Coimbra).
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.

I – Relatório
O presente projeto de autoria do Deputado Dr.
Talmir declara Dr. Enéas Carneiro Ferreira patrono da
Eletrocardiografia no Brasil.
Na Justificação do projeto o Autor afirma:
“Seu livro sobre o eletrocardiograma
transformou-se em obra de consulta obrigatória nas escolas de Medicina... exerceu o
magistério da medicina por quatro décadas,
ministrando cursos de eletrocardiografia para
cerca de 30 mil médicos”.

II – Voto do Relator
Homenagear o Dr. Enéas Ferreira Carneiro como
patrono da eletrocardiografia no Brasil é reconhecer
sua valiosa contribuição para a formação do médico
brasileiro, em especial, para os cardiologistas.
É autor do livro “O Eletrocardiograma”, editado
em 1977, e reeditado como “O Eletrocardiograma
dez anos depois”, em 1987, com diversas atualizações, hoje adotado na maioria das escolas de medicina do País. Conhecido como a bíblia do Enéas,
este livro trata do Eletrocardiograma, que se constitui num dos elementos primordiais da análise de
uma emergência. A interpretação pronta e correta
de um traçado eletrocardiográfico pode salvar, numa
questão de segundos, a vida de um paciente. Por
isso o estudo deste exame torna-se primordial aos
profissionais da saúde.
O eletrocardiograma registra o ritmo do coração, através da captação de correntes elétricas
das aurículas e dos ventrículos, podendo detectar
anomalias como as alterações de ritmo, a isquemia, as hipertrofias das cavidades e dos músculos,
a necrose miocárdica, a insuficiência coronariana,
e outras discrepâncias que podem, ao ser constatadas, permitir um correto encaminhamento, seja
de urgência, seja de rotina.
O Eletrocardiograma é o instrumento de exame mais antigo, barato e fácil de fazer, funcionando
como um “retrato” do coração. Este exame tem limitações porque não revela todas as anormalidades
e nem a predisposição para doenças. Em geral, é
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complementado com o Ecocardiograma, que avalia
a anatomia e o funcionamento do coração, e com o
Teste de Esforço.
Desde a descoberta de Willen Eithoven, pai da
eletrocardiografia, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina (1924) pela descoberta do mecanismo do eletrocardiograma, nascido na cidade de
Semarang, capital da província de Java Central, na
ilha de Java, naquela época incluída nas Índias Orientais Holandesas, até os dias de hoje, com a evolução
científico-tecnológica, foram ampliadas as formas de
investigação através de aparelhos. Entretanto, a convenção estabelecida por Eithoven quanto à disposição
dos eletródios permanece.
O brasileiro, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, nascido no atual Estado do Acre, de origem humilde,
formou-se na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, em 1965; em Física e Matemática, na
UERJ, em 1968; especializou-se em Cardiologia, na
6ª Enfermaria da. Santa Casa de Misericórdia, no
Rio de Janeiro, em 1969 e concluiu seu Mestrado
em Cardiologia, na UFRJ, em 1976. Foi Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio
de Janeiro, no biênio 1986-1988. Paralelamente a
sua vida profissional como médico, atuou na política criando o PRONA, pelo qual candidatou-se
três vezes à Presidência da República, e foi eleito,
por duas vezes, deputado federal, sendo até hoje
o Deputado Federal com maior votação.
Sua mente curiosa, e seus conhecimentos
científicos o habilitaram ao exercício pleno da cardiologia com investigação na área da eletrocardiografia. Afirmava que por maior que tenha sido o
afastamento da Física, o eletrocardiograma ainda
representa a atividade elétrica do coração. Não a
representa fielmente, mas dela fornece, de forma
codificada, uma boa aproximação. Aproximação
que é razoável do ponto de vista físico, mas que é
considerável, do ponto de vista clínico.
Na edição do seu livro, de 1987, compilou 1202
referências bibliográficas, trazendo as opiniões das
maiores autoridades do mundo em interpretações
eletrocardiográficas, desde a escola mexicana, aos
autores americanos e, outros, como Ashman, Bayley, Cabrera, Lepeschkin, Grant, Mobitz e Lewis,
para citar os mais conhecidos. Apresentou, em cada
tópico, as morfologias mais habituais do traçado,
exemplificou os “padrões de infarto” ao afirmar que
infarto do miocárdio é classicamente representado
pela onda Q da necrose, mas infarto pode-se revelar pela diminuição de uma onda R, pelo aumento
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de uma onda r, pela presença de uma onda S e até
pela ausência de uma onda q. Tratou das hipertrofias, dos bloqueios, das síndromes isquêmicas,
dos distúrbios do ritmo, do eletrocardiograma em
condições diversas.
Sua contribuição é incontestável e, reconhecidamente valiosa. Sendo assim aprovamos a feliz e
oportuna iniciativa do Deputado Dr. Talmir, objeto do
PL nº 2.274, de 2007.
Sala da Comissão, 19 de dezembro de 2007. –
Deputado Lelo Coimbra, 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 2.274/07, nos termos
do parecer do relator, Deputado Lelo Coimbra.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Matos, Presidente; Rogério Marinho e Alex
Canziani, Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil,
Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Ivan Valente, Lelo Coimbra, Lira Maia, Lobbe Neto,
Maria do Rosário, Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora Raquel Teixeira,
Raul Henry, Reginaldo Lopes, Severiano Alves, Waldir
Maranhão, Angela Portela, Dr. Talmir, Eduardo Gomes,
Elismar Prado, Jorginho Maluly e Pedro Wilson.
Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Deputado João Matos, Presidente.
COMISSÕES
DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado Francisco Rodrigues
MENSAGEM Nº 135/08 – Do Poder Executivo
– (AV nº 173/2008) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional, a Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Defesa e das Relações
Exteriores, relativa ao aumento do efetivo do contingente brasileiro na Missão de Estabilização das Nações
Unidas no Haiti (MINUSTAH)”.
Sala da Comissão, 31 de março de 2008. – Marcondes Gadelha, Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado Antonio Bulhões
PROJETO DE LEI Nº 957/07 – Do Sr. Jilmar Tatto
– que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e a
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, para dispor sobre
a desoneração da folha de pagamento das empresas
de transporte urbano de passageiros”.
À Deputada Cida Diogo
PROJETO DE LEI Nº 6.350/02 – Do Sr. Tilden
Santiago – que “define a Guarda Compartilhada. NOVA
EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Dispõe sobre a guarda compartilhada”.
Ao Deputado Dr. Rosinha
PROJETO DE LEI Nº 2.700/07 – Do Sr. Ricardo
Berzoini – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, as Leis nºs 4.886, de 9 de dezembro de
1965, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de
julho de 1991, 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para substituir o termo
“auxílio-doença” por “auxílio-incapacidade””.
Ao Deputado Geraldo Resende
PROJETO DE LEI Nº 2.483/07 – Do Sr. Cristiano
Matheus – que “altera os arts. 16 e 74 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para assegurar aos filhos de
vinte e um anos ou mais, com dependência econômica
comprovada, o direito à pensão por morte pelo período
de seis meses”.
Ao Deputado Leandro Sampaio
PROJETO DE LEI Nº 2.786/08 – Do Sr. Vinicius
Carvalho – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, o Estatuto do Idoso, para proibir a cobrança
de estacionamento a condutores idosos”.
Ao Deputado Manato
PROJETO DE LEI Nº 786/07 – Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “estabelece a obrigatoriedade do
Poder Público oferecer exame de acuidade auditiva e
visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental”.
Ao Deputado Mário Heringer
PROJETO DE LEI Nº 2.783/08 – Do Sr. Max
Rosenmann – que “esta lei acrescenta inciso ao art.
23 do Código Penal para excluir a ilicitude quando
o agente pratica o fato em atendimento médico de
emergência”.
Ao Deputado Rafael Guerra
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PROJETO DE LEI Nº 2.634/07 – Do Sr. Valtenir
Pereira – que “dispõe sobre a implantação do Sistema
Nacional de Cadastro da Saúde a ser utilizado no armazenamento e gerenciamento, on line, dos registros
clínicos dos pacientes”.
À Deputada Rita Camata
PROJETO DE LEI Nº 2.847/00 – Do Sr. Darcísio
Perondi – que “altera o parágrafo único do art. 2º, os §§
3º e 5º do art. 121, o inciso I do art. 122 e acrescenta
o § 2º ao art. 123, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente”. (Apensados: PL nº 3362/2000 (Apensado: PL nº 3444/2004),
PL nº 3700/2000, PL nº 5035/2001, PL nº 5036/2001,
PL nº 5037/2001, PL nº 6923/2002, PL nº 852/2003,
PL nº 904/2003, PL nº 2523/2003, PL nº 2588/2003,
PL nº 2628/2003, PL nº 102/2007, PL nº 109/2007,
PL nº 114/2007, PL nº 120/2007, PL nº 165/2007,
PL nº 177/2007, PL nº 179/2007, PL nº 184/2007,
PL nº 241/2007, PL nº 322/2007, PL nº 395/2007,
PL nº 565/2007, PL nº 719/2007, PL nº 820/2007, PL
nº 934/2007, PL nº 941/2007, PL nº 978/2007, PL nº
2215/2007 e PL nº 2754/2008)
PROJETO DE LEI Nº 2.513/07 – Do Senado Federal- Patrícia Saboya – (PLS 281/2005) – que “cria
o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de
incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991”.
Ao Deputado Valtenir Pereira
PROJETO DE LEI Nº 2.881/08 – Do Sr. Márcio
França – que “dispõe sobre instalações de banheiros
públicos em edificações não residenciais de uso coletivo e dá outras providências”.
Sala da Comissão, 31 de março de 2008. – Jofran Frejat, Presidente.
SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANAMÉLIA LIMA ROCHA MOREIRA FERNANDES, ponto
nº 4922, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05,
do Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da
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Câmara dos Deputados, a partir de 07 de março de
2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CLÁUDIA MARIA BORGES MATIAS, ponto nº 4485,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo,
Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada de Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 24
de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÁUDIO RIBEIRO PAES, ponto nº 5424, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
42, da função comissionada de Chefe do Serviço de
Administração, FC-06, da Comissão de Legislação
Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 24
de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FRANCISCA DE FÁTIMA MOURA CAMPOS, ponto
nº 4421, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa,
Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada
de Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão de
Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 24 de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GASPAR DOS REIS SILVA, ponto nº 4324, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, da Secretaria-Geral da Mesa,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 01 de abril de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JORGE
PEREIRA ROSA, ponto nº 2308, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada de Assistente
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de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01 de
abril de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LEILA TRAVERSO, ponto nº 4524, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe
Especial, Padrão 30, da função comissionada de
Assistente de Finanças, FC-05, do Departamento
de Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir
de 31 de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, LIN ISRAEL COSTA DOS SANTOS, ponto
nº 5443, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de
Máquinas, Classe Especial, Padrão 30, da função
comissionada de Secretário de Comissão, FC-07,
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 07 de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LUCIMAR ALVES DOS SANTOS DAMANTI, ponto
nº 5727, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, da função
comissionada de Assistente de Comissão, FC-05, da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de
01 de abril de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MIRIAM CRISTINA GONÇALVES QUINTAS, ponto nº 5292, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 30, da
função comissionada de Secretário de Comissão,
FC-07, da Comissão de Legislação Participativa,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 18 de
março de 2008.
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DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NATHALIE HÉLÈNE BELLO GUÉRIOT, ponto nº
5296, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo – atribuição Contador, Classe
Especial, Padrão 45, da função comissionada de
Chefe do Serviço de Controle do Fundo Rotativo da
Câmara dos Deputados, FC-06, do Departamento
de Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir
de 31 de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RÓGERES DA SILVA MARQUES, ponto nº 5405,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo,
Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada de Chefe de Seção, FC-05, do Departamento de
Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de
31 de março de 2008.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WALLACE DE SOUZA OLIVEIRA, ponto nº 5973, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Encadernação e Douração,
Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada
de Chefe da Seção de Informática, FC-05, do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 26 de
março de 2008.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
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:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANAMÉLIA
LIMA ROCHA MOREIRA FERNANDES, ponto nº
4922, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 30,
para exercer, a partir de 07 de março de 2008, a
função comissionada de Secretário de Comissão,
FC-07, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CAROLINA PADI-
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LHA SANTOS, ponto nº 6914, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 38, para exercer,
a partir de 24 de março de 2008, a função comissionada
de Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLÁUDIA MARIA
BORGES MATIAS, ponto nº 4485, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão
30, para exercer, a partir de 24 de março de 2008, a
função comissionada de Assistente de Comissão, FC05, da Coordenação de Comissões Temporárias, do
Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLÁUDIO
RIBEIRO PAES, ponto nº 5424, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
Padrão 42, para exercer, a partir de 24 de março
de 2008, a função comissionada de Assistente de
Comissão, FC-05, da Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ELIZETE ALVES
DE OLIVEIRA, ponto nº 5225, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão
30, para exercer, a partir de 31 de março de 2008,
a função comissionada de Assistente de Finanças,
FC-05, do Departamento de Finanças, Orçamento e
Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, GISELE
VILLAS BOAS, ponto nº 5606, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de 01 de abril de
2008, a função comissionada de Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
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Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, LIN ISRAEL
COSTA DOS SANTOS, ponto nº 5443, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe
Especial, Padrão 30, para exercer, a partir de 7 de
março de 2008, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder
do Democratas, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MIRIAM CRISTINA
GONÇALVES QUINTAS, ponto nº 5292, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de 18 de março de
2008, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, NATHALIE
HÉLÈNE BELLO GUÉRIOT, ponto nº 5296, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Contador, Classe Especial,
Padrão 45, para exercer, a partir de 31 de março de
2008, a função comissionada de Chefe de Seção,
FC-05, do Departamento de Finanças, Orçamento
e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, PATRÍCIA
CARVALHO RIBEIRO, ponto nº 6801, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnica Legislativa, Classe B, Padrão
39, para exercer, a partir de 18 de março de 2008,
a função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-05, do Gabinete do Líder do Partido Popular
Socialista, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, RODOLFO FRANCA STUCKERT, ponto nº 2380, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de
Comunicação e Informação, Classe Especial, Padrão
30, para exercer, a partir de 01 de abril de 2008, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05,
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do Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, RÓGERES DA
SILVA MARQUES, ponto nº 5405, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de 31 de março de
2008, a função comissionada de Chefe do Serviço de
Controle do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados,
FC-06, do Departamento de Finanças, Orçamento e
Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, WALLACE
DE SOUZA OLIVEIRA, ponto nº 5973, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Agente de Encadernação e Douração,
Classe Especial, Padrão 30, para exercer, a partir
de 26 de março de 2008, a função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ACACIO FERNANDES
DOS SANTOS FILHO, ponto nº 4061, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 30, 2º substituto do Chefe da Seção
de Ocorrências Policiais, FC-05, da Coordenação de
Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 19
de março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALENCAR
GARCIA DOS SANTOS, ponto nº 3421, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 30, substituto do Diretor da Coordenação de Apoio Logístico, FC-07, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, no período de 28 a 31
de março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CACIO FERNANDO ORNELAS ARAUJO, ponto nº 2477, ocu-
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pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 30, 2º substituto do Supervisor de
Almoxarifado, FC-05, da Coordenação de Almoxarifados, do Departamento de Material e Patrimônio,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 31 de
março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CRISTIANE DE
SOUZA MORAIS SANTOS, ponto nº 6047, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Fonoaudiólogo, Classe Especial,
Padrão 45, 1ª substituta do Diretor da Coordenação
de Rádio-Imagem, FC-07, do Departamento Médico,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 18 de
março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, HÉLIA D’ARC SILVA DE
ARAUJO, ponto nº 3616, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 30, substituta do
Chefe da Seção de Cotas e Controle Editorial, FC-05,
do Departamento de Apoio Parlamentar, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de
13 a 17 de março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, KÁTIA RODRIGUES BACH, ponto nº 6370, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Médico, Classe Especial, Padrão 45, 1ª substituta do
Chefe da Seção de Radiologia, FC-05, da Coordenação de Rádio-Imagem, do Departamento Médico, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 14 de março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÁRCIO LUIZ
FIRMINO, ponto nº 3547, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de
Atendimento, Classe Especial, Padrão 30, substituto
do Chefe da Seção de Acervo Documental, FC-05,
da Coordenação de Apoio Técnico-Legislativo, da
Consultoria Legislativa, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, no período de 07 a 14 de
abril de 2008.
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DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA DÓRIS
DE ALMEIDA RAPÔSO, ponto nº 1854, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Documentação e
Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
substituta do Secretário de Comissão, FC-07, da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, do
Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 29
de fevereiro a 02 de março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA, ponto nº 3412, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 30, substituto do Chefe
da Seção de Policiamento Noturno – Turma C, FC05, da Coordenação de Segurança Orgânica, do
Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período
de 22 a 31 de março de 2008.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSIMEIRE
BORGES NASCENTES, ponto nº 6051, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Nutricionista, Classe Especial,
Padrão 45, 2ª substituta do Diretor da Coordenação
de Rádio-Imagem, FC-07, do Departamento Médico,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 18 de
março de 2008.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, resolve:
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADAIL
RIBEIRO DE CARVALHO, ponto nº 116.857, do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
CRISTINA ALMEIDA SANTANA, ponto nº 119.249,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão de Legis-
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lação Participativa, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
MARIA RIBEIRO PORTES, ponto nº 114.816, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Defesa do Consumidor, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ÂNGELA MARIA DE ARAÚJO, ponto nº 119.087, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, a partir de 31 de
março de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ÂNGELA MARIA DOS SANTOS, ponto nº 119.215, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Primeiro-Secretário, a partir de 31 de março de
2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA FILHO,
ponto nº 119.304, do cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, a partir
de 19 de março de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS
VICTOR FERNANDES VITÓRIO, ponto nº 118.790, 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 nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÉIA
CARVALHO DE FREITAS, ponto nº 118.361, do cargo
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DÉBORA SACRAMENTO TEIXEIRA, ponto nº 118.656,
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 Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDIVALDO PEREIRA BARROS, ponto nº 119.363, 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
Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ÉRICA PIMENTEL DE SANT’ANA DOURADO,
ponto nº 118.348, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce
na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
EROS ROMÃO PEREIRA, ponto nº 118.832, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, a partir de 1º de
abril de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ESSY
SILVA DE SOUSA, ponto nº 119.140, 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
dos Trabalhadores.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FERNANDO RUFFONI GUEDES, ponto nº 119.061,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
da Social Democracia Brasileira, a partir de 1º de
abril de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO, ponto nº
117.304, do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da
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Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido Popular Socialista, a partir de
26 de março de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HAROLDO SIQUEIRA LEONETTI, ponto nº 113.732, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HORÁCIO DE AVELAR MENDES CARVALHO, ponto nº
119.125, do cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
IJALMAR MAIA NOGUEIRA, ponto nº 117.912, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a partir de 25 de março
de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOÃO BATISTA TAVARES, ponto nº 118.989, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, a partir de 17 de
março de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOÃO BATISTA VIEIRA BARROS, ponto nº 119.011,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOCELIN
AZAMBUJA, ponto nº 119.377, do cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KÁTIA
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DE SOUZA RODRIGUES, ponto nº 115.997, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEONARDO SINCLAIR GLÓRIA DE OLIVEIRA, ponto
nº 119.390, 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 do Movimento Democrático Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LÍVIA MARIA PONTES VIEIRA, ponto nº 117.225, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35,
inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LIZANE CARNEIRO DE SOUZA, ponto nº 119.203,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Líder do Partido dos Trabalhadores, a partir de 29 de
fevereiro de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ
FERNANDO CONCON LINARES, ponto nº 113.559,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, LUNAS SOUZA SANTOS JUNIOR, ponto
nº 118.861, 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 do Movimento
Democrático Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MANOEL AMARAL DO NASCIMENTO, ponto nº
118.983, do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Co-
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ordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA BERENICE OLIVEIRA DRUMMOND, ponto nº
118.724, do cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira,
a partir de 1º de abril de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35,
inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, MARISTELA GHENO, ponto nº 110.838, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do QuartoSecretário.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MICHELLE MAIA MELLO, ponto nº 117.640, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido da Social Democracia Brasileira, a partir de 1º
de abril de 2008.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NEWTON AUGUSTO ALBUQUERQUE CHIANCA,
ponto nº 118.664, 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 do Movimento Democrático Brasileiro.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, OTÁVIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, ponto
nº 119.360, do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULA CRISTINA SANTOS LEÃO, ponto nº 119.067, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAL-
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CILENE SANTIAGO DA FROTA, ponto nº 119.238, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, REGINALDO DA LUZ PUJOL, ponto nº 119.266, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RITA
MARIA PEREIRA COELHO, ponto nº 115.724, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RODRIGO GONÇALVES PONTES, ponto nº 119.003,
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35,
inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ROSALINA MARIA GALIZA DA SILVA CAVALCANTE, ponto nº 117.943, do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSANA MARA GARCIA REMUSSI, ponto nº 119.359,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SAULO DE TARSO PRADO QUEIROZ, ponto nº 114.146,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
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Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SHIRLEY MESQUITA LOIOLA, ponto nº 119.303, 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
Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SYNARA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ponto nº 119.410,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THIAGO
DE CARVALHO DE FREITAS, ponto nº 114.612, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VANESSA ALBUQUERQUE DE AGUIAR NEGREIROS,
ponto nº 116.253, do cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VERA
LUCIA LEITE SOUSA SHIBA, ponto nº 116.483, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WESKA
LUIZA GOMES GUERREIRO, ponto nº 118.851, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Líder do Partido Social
Cristão.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
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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
nº 8.112, de 1990, ADAIL RIBEIRO DE CARVALHO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores, 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 nº 8.112, de 1990, ANA BEATRIZ GONÇALVES
para exercer, na Comissão de Defesa do Consumidor,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, ANA CRISTINA ALMEIDA SANTANA para exercer, na Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, 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
nº 8.112, de 1990, ANA PAULA BARBOSA PIMENTA
para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, AUGUSTINO PEDRO VEIT para
exercer, na Comissão de Legislação Participativa, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei nº 8.112, de 1990, BRENO AUGUSTO PINTO DE
MIRANDA para exercer, na Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, 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 nº 8.112, de 1990, DÉBORA SACRAMENTO TEIXEIRA para exercer, na Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO
para exercer, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, 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 nº 8.112, de 1990, ELCY DE FATIMA CAMPOS
PORTELA DE CAMARGOS para exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei nº 8.112, de 1990, ESSY SILVA DE SOUSA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, 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
nº 8.112, de 1990, HAROLDO SIQUEIRA LEONETTI
para exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, 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
nº 8.112, de 1990, HORÁCIO DE AVELAR MENDES
CARVALHO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 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 nº 8.112, de 1990, JACQUELINE SARMENTO
RIBEIRO DE ANDRADE para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 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
nº 8.112, de 1990, JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES para exercer, no Gabinete do QuartoSecretário, 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
nº 8.112, de 1990, JOÃO BATISTA VIEIRA BARROS
para exercer, na Comissão de Agricultura, Pecuária,
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Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, JULIANA TAVARES NUNES para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão,
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
nº 8.112, de 1990, JULIO BONO NETO para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 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
nº 8.112, de 1990, KÁTIA DE SOUZA RODRIGUES
para exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, 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 nº 8.112, de 1990, KENZO JUCA FERREIRA
para exercer, na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, 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
nº 8.112, de 1990, LÍVIA MARIA PONTES VIEIRA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, 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
nº 8.112, de 1990, LUÍS ALBERTO MATIAS SOLTAU
para exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, 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 nº 8.112, de 1990, LUIZ FERNANDO CONCON
LINARES para exercer, na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, LUIZ GONZAGA LEITE CHAVES
NETO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores, 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
nº 8.112, de 1990, LUZIANE SOUZA DA SILVA para
exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, 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
nº 8.112, de 1990, MATEUS ACHILES GOMES para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, MATTEO ROTA CHIARELLI para
exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, 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
nº 8.112, de 1990, MAURÍCIO SANTANA DE LIMA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 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
nº 8.112, de 1990, MYRIAN LUIZ ALVES para exercer,
na Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, 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
nº 8.112, de 1990, NELSON VIEIRA FRAGA FILHO
para exercer, na Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, 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 nº 8.112, de 1990, OLAVO DALCANALE RIGON
NETO para exercer, na Comissão de Desenvolvimento
Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei nº 8.112, de 1990, OTÁVIO GONDIM PEREIRA
DA COSTA para exercer, na Comissão de Viação e
Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, 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
nº 8.112, de 1990, PAULA CRISTINA SANTOS LEÃO
para exercer, na Comissão de Defesa do Consumidor,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, 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 nº 8.112, de 1990, POLLYANA SPINOSA TIUSSI
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Cristão, 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
nº 8.112, de 1990, RAYLA MARIA FARIAS MARTINS
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, 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 nº 8.112, de 1990, RINALDO SOBRAL ACCIOLY
para exercer, na Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, ROSANA CELIA LOPES BEZERRA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 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
nº 8.112, de 1990, ROSÂNGELA MARIA DA SILVA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 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
nº 8.112, de 1990, SHIRLEY MESQUITA LOIOLA para
exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
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junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, SILVANA ROSA para exercer, no
Gabinete do Líder do Democratas, 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
nº 8.112, de 1990, SYNARA DE OLIVEIRA RODRIGUES para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro, 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 nº 8.112, de 1990, THIAGO DE CARVALHO DE
FREITAS para exercer, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei nº 8.112, de 1990, VANESSA ALBUQUERQUE
DE AGUIAR NEGREIROS para exercer, no Gabinete
do Líder do Democratas, o cargo em comissão de As-
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sistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei nº 8.112, de 1990, VERA LÚCIA LEITE SOUSA
SHIBA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Progressista, o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
nº 8.112, de 1990, WESKA LUIZA GOMES GUERREIRO 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
nº 8.112, de 1990, WILTON CASTRO DE ARAÚJO
para exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, em 31 de março de 2008.
– Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.
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Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT

Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM
Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
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
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
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
Sandro Matos - PR
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
Saturnino Masson - 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
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
Luciano Pizzatto - DEM
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
Rodrigo 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
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
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

Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto
Airton Roveda
Afonso Hamm
Armando Abílio vaga do PV
Anselmo de Jesus
Benedito de Lira
Antônio Andrade
Carlos Bezerra
Assis do Couto
Ernandes Amorim
Beto Faro
José Guimarães
Celso Maldaner
Lázaro Botelho
Dilceu Sperafico
Marcelo Melo
Domingos Dutra
Maurício Rands
Fernando Melo
Nelson Meurer
Flávio Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS
Nilson Mourão
Paulo Pimenta
Homero Pereira
Jusmari Oliveira
Rose de Freitas
Leandro Vilela vaga do PV
Sérgio Moraes
Luis Carlos Heinze
Suely
Moacir Micheletto
Vadão Gomes
Odílio Balbinotti
Vander Loubet
Paulo Piau
Veloso
Pedro Chaves
Vignatti
Tatico
3 vagas
Valdir Colatto
Zé Gerardo
Zonta
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri
Antonio Carlos Mendes Thame
Davi Alcolumbre
Arnaldo Jardim
Betinho Rosado vaga do
Duarte Nogueira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Humberto Souto
Jairo Ataide

Carlos Melles
Claudio Diaz
Eduardo Sciarra vaga do

Jerônimo Reis

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Leonardo Vilela
Luiz Carlos Setim vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Félix Mendonça
Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni
Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Waldir Neves
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lira Maia
Marcos Montes
Moreira Mendes
Ronaldo Caiado
Saturnino Masson

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
1º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
3º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes
Átila Lins
Carlos Souza
Elcione Barbalho
Dalva Figueiredo
Gladson Cameli
Francisco Praciano
Lucenira Pimentel
Luciano Castro
Lúcio Vale
Marcelo Castro
Paulo Rocha
Marinha Raupp
Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS
Natan Donadon
Zé Geraldo
Neudo Campos
Zequinha Marinho
Wellington Fagundes vaga do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PSDB/DEM/PPS
a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PV ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
(Dep. do
Ilderlei Cordeiro vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Lira Maia
C/PTdoB ocupa a vaga)
4 vagas
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Nilmar Ruiz
Urzeni Rocha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe
Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do
Perpétua Almeida
PSDB/DEM/PPS
Sebastião Bala Rocha vaga do

Maria Helena

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão

Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

Silvio Lopes
PSB/PDT/PCdoB/PMN
B. Sá
Dagoberto
Fernando Coelho Filho
Osmar Júnior
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Giovanni Queiroz
Mário Heringer
Sandra Rosado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur
Angela Amin
Bilac Pinto
Angelo Vanhoni
Cristiano Matheus vaga do
Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS
PSDB/DEM/PPS
Dr. Adilson Soares
Elismar Prado
Iriny Lopes
Jader Barbalho

Cida Diogo
Colbert Martins
Fernando Ferro
Gerson Peres

Jorge Bittar
José Chaves
José Rocha
Jurandy Loureiro
Maria do Carmo Lara
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Meurer
Paulo Henrique Lustosa
Paulo Roberto
Ratinho Junior
Sandes Júnior
Silas Câmara
Walter Pinheiro
Wladimir Costa
Zequinha Marinho

Ibsen Pinheiro
Jilmar Tatto
José Carlos Araújo
Joseph Bandeira
Luiz Carlos Busato
Nazareno Fonteles
Olavo Calheiros
Paulo Piau
Rebecca Garcia
Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS
Sabino Castelo Branco
Tadeu Filippelli
Veloso
Waldir Maranhão
Wilson Braga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes
Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet
Carlos Brandão
Jorge Tadeu Mudalen
Clóvis Fecury (Licenciado)
Jorginho Maluly
Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra
Júlio Cesar
Julio Semeghini
Lobbe Neto
Manoel Salviano
Professora Raquel Teixeira
Nelson Proença
Rafael Guerra
Nilson Pinto
Raul Jungmann
Paulo Bornhausen
Roberto Rocha
(Dep. do
Vic Pires Franco
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
C/PTdoB ocupa a vaga)
PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Ana Arraes
Ariosto Holanda
Barbosa Neto
Enio Bacci
Djalma Berger
Renildo Calheiros vaga do
Luiza Erundina
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Miro Teixeira
Rodrigo Rollemberg

Sérgio Brito
Uldurico Pinto
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Edigar Mão Branca

Edson Duarte
PRB
Walter Brito Neto vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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: Eduardo Cunha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Antônio Carlos Biffi
Augusto Farias
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Arnaldo Faria de Sá
Cândido Vaccarezza
Bernardo Ariston
Carlos Bezerra
Carlos Abicalil
Cezar Schirmer
Carlos Willian
Colbert Martins
Celso Maldaner
Eduardo Cunha
Dilceu Sperafico
Geraldo Pudim
Domingos Dutra
Gerson Peres
Eduardo Valverde

João Paulo Cunha
Fátima Bezerra
José Eduardo Cardozo
George Hilton
José Genoíno
Hugo Leal
José Mentor
Jaime Martins vaga do PSOL
Joseph Bandeira
João Carlos Bacelar
Leonardo Picciani
João Magalhães
Magela
José Pimentel
Marcelo Guimarães Filho
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa
Luiz Couto
Mauro Benevides
Maria do Rosário
Michel Temer
Mauro Lopes
Nelson Pellegrino
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Trad
Pastor Manoel Ferreira
Neucimar Fraga
Ricardo Barros
Odair Cunha
Ricardo Izar
Paes Landim
Rubens Otoni
Paulo Maluf
Sandes Júnior
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
Vicente Arruda
Sérgio Barradas Carneiro
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS
Tadeu Filippelli
Vital do Rêgo Filho
Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
1 vaga
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez
Alexandre Silveira
Antonio Carlos Magalhães
Bonifácio de Andrada
Neto
Bruno Rodrigues
Antonio Carlos Pannunzio
Edmar Moreira
Bruno Araújo
Edson Aparecido
Carlos Alberto Leréia
Efraim Filho
Fernando Coruja
Felipe Maia
Humberto Souto
Indio da Costa vaga do PSOL
Jorginho Maluly
Luciano Pizzatto
João Campos
José Carlos Aleluia vaga do
Mussa Demes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jutahy Junior
Paulo Bornhausen
Mendonça Prado
Pinto Itamaraty
Moreira Mendes
Renato Amary
Paulo Magalhães
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães
Rodovalho
Silvinho Peccioli
Vic Pires Franco
Solange Amaral
Waldir Neves
Urzeni Rocha
William Woo
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Beto Albuquerque
Flávio Dino
Chico Lopes
Francisco Tenorio
Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota
Eduardo Lopes
Sandra Rosado
Márcio França
Sérgio Brito
Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira
Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz
Severiano Alves
PV
Fábio Ramalho
Roberto Santiago
Marcelo Ortiz
Sarney Filho
PSOL
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
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: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz
Eduardo da Fonte
Celso Russomanno
Fernando Melo
João Carlos Bacelar vaga do
José
Eduardo
Cardozo
PSDB/DEM/PPS
José Carlos Araújo
Leandro Vilela
Laerte Bessa
Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara
Maria do Carmo Lara
Luciana Costa
Max Rosenmann
Luiz Bassuma
Neudo Campos
Luiz Bittencourt
Paulo Rocha
Ricardo Izar
Sandro Matos
Vadão Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio
Cezar Silvestri vaga do PV
Rodrigo de Castro
Efraim Filho
Walter Ihoshi
Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Leandro Sampaio
ocupa a vaga)
(Dep. do
Nilmar Ruiz
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Paulo Abi-ackel
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Abelardo Camarinha
Barbosa Neto
Marcos Medrado
Chico Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS
Wolney Queiroz
Júlio Delgado
PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Dr. Nechar
ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente 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: Jilmar Tatto (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston
Aline Corrêa
Edson Ezequiel
Antônio Andrade
Fernando Lopes vaga do
Armando Monteiro
PSDB/DEM/PPS
Jilmar Tatto
João Maia
José Guimarães
Jurandil Juarez
Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS
Miguel Corrêa Jr.

Assis do Couto
Carlos Eduardo Cadoca
Francisco Praciano
Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Nelson Goetten

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Renato Molling
Sérgio Moraes
PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho
Emanuel Fernandes
Osório Adriano
Guilherme Campos
(Dep. do
Jairo Ataide
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Leandro Sampaio
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
Luiz Paulo Vellozo Lucas
vaga)
Moreira Mendes vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanderlei Macris vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Fernando Coelho Filho
Laurez Moreira
Rogério Marinho
Perpétua Almeida vaga do
PSDB/DEM/PPS

PHS
Miguel Martini
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

Felipe Bornier

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Angela Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Moises Avelino (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Cezar Schirmer
Chico Abreu
Chico da Princesa
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS
Jackson Barreto
Paulo Roberto
Eunício Oliveira
Filipe Pereira
Paulo Teixeira
Flaviano Melo vaga do PSDB/DEM/PPS
Pedro Henry
José Airton Cirilo
Raul Henry
vaga do PSDB/DEM/PPS
Lázaro Botelho
Ricardo Berzoini
Luiz Carlos Busato
Vicentinho
Marcelo Melo
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Moises Avelino
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão
Arnaldo Jardim
Fernando Chucre
Francisco Rodrigues
(Dep. do
Gustavo Fruet
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Renato Amary
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Rogerio Lisboa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Flávio Dino
Evandro Milhomen
Silvio Costa
Uldurico Pinto
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV
José Paulo Tóffano vaga do
Roberto Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PHS
Adão Pretto
Guilherme Menezes
Henrique Afonso
Janete Rocha Pietá
Iriny Lopes
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS
José Linhares
Lucenira Pimentel
Jusmari Oliveira
Paulo Henrique
Luiz Couto
Lustosa
Pastor Manoel Ferreira
3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo
Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu
João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos
Janete Capiberibe
Sebastião Bala Rocha
1 vaga
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sueli Vidigal
PHS
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde
1 vaga
PV
Antônio Roberto vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS
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: João Matos (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS
Angela Portela
Angelo Vanhoni
Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi
Arnon Bezerra
Carlos Abicalil
Dalva Figueiredo
Fátima Bezerra
Elismar Prado
Frank Aguiar
Gilmar Machado

Gastão Vieira
Iran Barbosa

José Linhares
Márcio Reinaldo
Moreira
Mauro Benevides
Milton Monti
Pedro Wilson
Renato Molling
Rodrigo Rocha Loures
Saraiva Felipe
3 vagas

João Matos
Joaquim Beltrão
Lelo Coimbra
Maria do Rosário vaga do PV
Neilton Mulim
Osvaldo Reis
Professor Setimo
Raul Henry
Reginaldo Lopes
Waldir Maranhão
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury (Licenciado)
Eduardo Gomes
José Aníbal
João Oliveira
Lira Maia
Jorginho Maluly
Lobbe Neto
Paulo Magalhães
Nice Lobão
Paulo Renato Souza
Nilmar Ruiz
Professor Ruy Pauletti
Raimundo Gomes de
Pinto Itamaraty
Matos
Professora Raquel Teixeira
Vic Pires Franco
(Dep. do
(Dep. do PV ocupa a
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Ariosto Holanda
Átila Lira
Dr. Ubiali
Rogério Marinho
Lídice da Mata
Severiano Alves
Luiza Erundina
PV
(Dep. do
Dr. Talmir vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
Marcelo Ortiz
PRB
Walter Brito Neto vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS
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: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas
Andre Vargas
Antonio Palocci
Carlos Souza
Armando Monteiro
Devanir Ribeiro
Carlito Merss
Eduardo Cunha
Edio Lopes
João Paulo Cunha
Eduardo Amorim
Magela
João Leão
Marcelo Almeida
João Magalhães
Maurício Quintella Lessa
José Pimentel
Nelson Bornier
Max Rosenmann
Nelson Marquezelli
Pedro Eugênio
Paulo Maluf
Pedro Novais
Tarcísio Zimmermann
Pepe Vargas
Tonha Magalhães
Ricardo Berzoini vaga do PV
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS
Rodrigo Rocha Loures
Wilson Santiago

Vignatti
Virgílio Guimarães

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer vaga do

1 vaga

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Jardim

Arnaldo Madeira
Bruno Araújo
Carlos Melles
Félix Mendonça
Fernando Coruja
Guilherme Campos vaga do

Duarte Nogueira
João Bittar
João Oliveira
Jorge Khoury
Julio Semeghini
Nelson Proença vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Júlio Cesar
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira
Mussa Demes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Osório Adriano
Otavio Leite
Rodrigo de Castro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Renato Souza
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Manoel Junior
Silvio Costa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
Luciana Genro
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

Ciro Gomes
Dagoberto
Julião Amin
Osmar Júnior

Fábio Ramalho

1 vaga

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Dr. Pinotti (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes
Augusto Farias
Carlos Willian
Cândido Vaccarezza
Fernando Diniz
Celso Russomanno
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS
Eugênio Rabelo
Eunício Oliveira
João Pizzolatti
Leonardo Quintão
Geraldo Resende
Mário Negromonte
Henrique Fontana
João Magalhães vaga do
Paulo Pimenta
PSDB/DEM/PPS
Rubens Otoni
José Genoíno
Vicentinho Alves
José Mentor
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
Maria Lúcia Cardoso
1 vaga
Wellington Roberto
PSDB/DEM/PPS
Dr. Pinotti
Antonio Carlos Magalhães Neto
João Oliveira
Ayrton Xerez
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Duarte Nogueira
(Dep. do
Humberto Souto
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Manoel Salviano
Moreira Mendes vaga do
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
B. Sá
Manato
João Dado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS
PHS
Felipe Bornier vaga do PSDB/DEM/PPS
PRTB
Juvenil vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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: Adão Pretto (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto
Fernando Ferro
Eduardo Amorim
Iran Barbosa
Fátima Bezerra
João Pizzolatti
Jurandil Juarez
Leonardo Monteiro
Pedro Wilson
Lincoln Portela
Silas Câmara
Mário de Oliveira
Suely
4 vagas
3 vagas
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Gomes
Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu
4 vagas
Silvio Lopes
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina
Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PRB
Walter Brito Neto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS
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: André de Paula (DEM)
1º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Leonardo Monteiro
Antonio Palocci
Marcelo Almeida
Beto Faro
Mário de Oliveira
Homero Pereira
Paulo Teixeira
Iran Barbosa
Rebecca Garcia
Moacir Micheletto
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PV ocupa a vaga)

a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim vaga do
André de Paula
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Antonio Carlos Mendes Thame
Gervásio Silva vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Marcos Montes vaga do

Augusto Carvalho
Cezar Silvestri vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fábio Souto
Germano Bonow vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carreira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Marina Maggessi

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Nilson Pinto

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Reinaldo Nogueira
Edson Duarte vaga do

Vitor Penido
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes
William Woo vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Edmilson Valentim
Julião Amin
Marcos Medrado
PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

Átila Lira
Brizola Neto
Daniel Almeida
Davi Alves Silva Júnior
Ciro Pedrosa

Moreira Mendes vaga do

Ricardo Tripoli
Rodovalho vaga do

Givaldo Carimbão

Rogerio Lisboa

Silvinho Peccioli

Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sarney Filho
Fernando Gabeira
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: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Aelton Freitas
Andre Vargas
Beto Mansur
Bel Mesquita
Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto
Edinho Bez
Eduardo da Fonte
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS
Eduardo Valverde
Eliseu Padilha
Ernandes Amorim
Jorge Bittar
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
José Otávio Germano
Nelson Meurer
José Santana de Vasconcellos
Odair Cunha
Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa
Rose de Freitas
Tadeu Filippelli
Simão Sessim
Tatico
Vander Loubet
Virgílio Guimarães
Zé Geraldo
3 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Edson Aparecido
Betinho Rosado
Felipe Maia
Eduardo Gomes
Gervásio Silva
Eduardo Sciarra
João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira
Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel
Rodrigo de Castro

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins
Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS
Clodovil Hernandes
Carlito Merss
Décio Lima
Carlos Wilson
Dr. Rosinha
Carlos Zarattini
George Hilton
Edio Lopes
Henrique Fontana
Leonardo Monteiro
Ibsen Pinheiro
Luciana Costa
Íris de Araújo
Luis Carlos Heinze
Jair Bolsonaro
Marcelo Itagiba
Luiz Sérgio
Paes Landim
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Eugênio
Maria Lúcia Cardoso
Pedro Novais
Nilson Mourão
Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Sabino Castelo Branco
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Takayama
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
2 vagas
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Ayrton Xerez vaga do
Augusto Carvalho
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
João Almeida vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Major Fábio
Professor Ruy Pauletti
Raul Jungmann vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Renato Amary

Bruno Araújo vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Bruno Rodrigues
Luiz Carlos Hauly
Marina Maggessi
Nelson Proença
Walter Ihoshi

William Woo
(Dep. do
Sebastião Madeira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
Júlio Delgado
Eduardo Lopes
Marcelo Serafim
Marcondes Gadelha
Rodrigo Rollemberg
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Vieira da Cunha
ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira
Secretário(a): Ana Cristina Silva de Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745
Fernando Gabeira

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Raul Jungmann (PPS)
1º Vice-Presidente: Marina Maggessi (PPS)
2º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Cristiano Matheus
Arnaldo Faria de Sá
Fátima Pelaes
Fernando Melo
Hugo Leal vaga do PSDB/DEM/PPS
Jair Bolsonaro
Iriny Lopes
Laerte Bessa
José Eduardo Cardozo
Lincoln Portela
José Genoíno
Marcelo Melo
Marcelo Itagiba
Mauro Lopes
Neilton Mulim
Paulo Pimenta
Neucimar Fraga
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
a vaga)
vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do
Carlos Sampaio
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edmar Moreira
Guilherme Campos
João Campos
Marina Maggessi vaga do PV

Félix Mendonça
Major Fábio
William Woo
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann
Ademir Camilo
Enio Bacci
Gonzaga Patriota vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jofran Frejat (PR)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa
Antonio Cruz
Angela Portela
Clodovil Hernandes
Antonio Bulhões vaga do
Dr. Rosinha
PSDB/DEM/PPS
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Faria de Sá
Chico D'angelo

Maurício Rands

Maurício Trindade
Nazareno Fonteles
Rita Camata
Roberto Britto
Saraiva Felipe
Solange Almeida
Tonha Magalhães vaga do PSOL
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa
Germano Bonow
João Bittar
Leandro Sampaio
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Maia

Andreia Zito
Dr. Pinotti
Geraldo Thadeu
Indio da Costa
João Campos
Jorge Tadeu Mudalen
José Carlos Vieira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Ronaldo Caiado
(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)

Leonardo Vilela
Nice Lobão

Saturnino Masson
Sebastião Madeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mário Heringer
Mauro Nazif
Paulo Rubem Santiago
Ribamar Alves

Jô Moraes
Manato
Valtenir Pereira
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV
Dr. Nechar
PSOL

PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
a vaga)
PSOL
Luciana Genro vaga do PV
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

Armando Abílio vaga do

Lelo Coimbra
Luiz Bassuma
Mário Negromonte
Neilton Mulim
Pepe Vargas
Simão Sessim
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
4 vagas

Dr. Talmir
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio
Givaldo Carimbão

Cida Diogo
Darcísio Perondi
Geraldo Resende
Henrique Afonso
Jofran Frejat
José Linhares

Guilherme Menezes
Íris de Araújo
Janete Rocha Pietá

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
1 vaga
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Secretário(a): Wagner Soares Padilha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula
Átila Lins
Edgar Moury
Carlos Alberto Canuto
Elcione Barbalho
Carlos Santana
Eudes Xavier
Edinho Bez
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS
Filipe Pereira
Frank Aguiar
Henrique Eduardo Alves
Marco Maia
Iriny Lopes
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS
João Pizzolatti
Nelson Marquezelli
José Otávio Germano
Paulo Rocha
Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes
Tadeu Filippelli
Pedro Henry
Walter Pinheiro

Sandro Mabel
1 vaga
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho vaga do PSDB/DEM/PPS
Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão
Eduardo Barbosa
José Carlos Vieira
João Campos
Saturnino Masson
José Carlos Aleluia
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
PSB/PDT/PCdoB/PMN
doB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
PSB/PDT/PCdoB/PMN
doB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
Alice Portugal
Manuela D'ávila vaga do
Paulo Pereira da Silva
PSDB/DEM/PPS
Renildo Calheiros vaga do PSDB/DEM/PPS
Vanessa Grazziotin

Maria Helena
Mauro Nazif
Sebastião Bala Rocha vaga do
PSDB/DEM/PPS

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: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra
Afonso Hamm
Carlos Eduardo Cadoca vaga do
Alex Canziani
PSDB/DEM/PPS
Carlos Wilson
Asdrubal Bentes
Deley
Eduardo Amorim
Edinho Bez
Eudes Xavier
Eugênio Rabelo
Fátima Pelaes
Francisco Rossi
Fernando Lopes
Gilmar Machado
José Chaves
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Teixeira
Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS
Sérgio Barradas Carneiro
Miguel Corrêa Jr.
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Andreia Zito
Fábio Souto
Fernando Chucre
Otavio Leite
Jerônimo Reis
Silvio Torres
Luiz Carlos Setim
(Dep. do
Moreira Mendes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto
Fábio Faria
Lídice da Mata vaga do PSDB/DEM/PPS
Laurez Moreira
Sueli Vidigal
Manuela D'ávila
Valadares Filho

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: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva
Aline Corrêa
Camilo Cola
Anselmo de Jesus
Carlos Santana
Décio Lima
Carlos Zarattini
João Leão
Chico da Princesa
João Magalhães
Devanir Ribeiro
José Airton Cirilo
Eliseu Padilha
Jurandy Loureiro
Fátima Pelaes
Marco Maia
Gladson Cameli
Marinha Raupp
Hugo Leal
Moises Avelino
Jackson Barreto
Pedro Chaves
Mauro Lopes
Pedro Fernandes
Nelson Bornier
Rita Camata
Olavo Calheiros
Sandes Júnior
Wellington Fagundes vaga do
Ricardo Barros
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS
Tadeu Filippelli
Wellington Roberto vaga do

Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Alberto Leréia
Claudio Diaz
Ilderlei Cordeiro
Lael Varella
Roberto Rocha
Vanderlei Macris
(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
Davi Alves Silva Júnior
Djalma Berger

Affonso Camargo
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Claudio Cajado
Fernando Chucre
Geraldo Thadeu
Julio Semeghini
Paulo Bornhausen

Silvio Torres

Damião Feliciano
Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota
(Dep. do
Giovanni Queiroz
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
Ciro Pedrosa
José Paulo Tóffano
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 ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº
10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES
PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA
PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Aracely de Paula
Carlos Alberto Canuto
Carlos Santana
Chico Abreu
Fátima Bezerra
Elcione Barbalho
Filipe Pereira
Fernando Ferro
Luiz Couto
Fernando Lopes
4 vagas
George Hilton
Magela
Tarcísio Zimmermann
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Eduardo Barbosa
Arnaldo Jardim
Emanuel Fernandes
Claudio Cajado
3 vagas
João Almeida
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
2 vagas
Janete Capiberibe
PV
Sarney Filho
Fernando Gabeira
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE
OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade
Fernando Ferro
Bilac Pinto
Lincoln Portela
Décio Lima
Mendes Ribeiro Filho
Elismar Prado
Sabino Castelo Branco
Frank Aguiar
5 vagas
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim
Professora Raquel Teixeira
Marcos Montes
3 vagas
Otavio Leite
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Serafim
Vanessa Grazziotin

João Dado
1 vaga
PV

Edigar Mão Branca

1 vaga
PSOL

Chico Alencar
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE
1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O
DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Joseph Bandeira (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Angela Portela
Cândido Vaccarezza
Carlos Zarattini
Geraldo Pudim
Luciano Castro
José Carlos Araújo
Mendes Ribeiro Filho
Joseph Bandeira
Reginaldo Lopes
Marcelo Guimarães Filho
Roberto Britto
Maria Lúcia Cardoso
3 vagas
Rebecca Garcia
Sérgio Barradas Carneiro
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja
Otavio Leite
Jutahy Junior
3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho
2 vagas
Wolney Queiroz
PV
Roberto Santiago
1 vaga
PSOL
Luciana Genro
Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE
2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS
PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde
Fernando Melo
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Francisco Rossi
Laerte Bessa
José Guimarães
Marcelo Itagiba
Leonardo Picciani

Nelson Pellegrino
Neucimar Fraga
Vital do Rêgo Filho

Lincoln Portela
2 vagas
PSDB/DEM/PPS

Jairo Ataide
Mendonça Prado
Raul Jungmann
Rodrigo de Castro
William Woo

Alexandre Silveira
Ayrton Xerez
Edson Aparecido
Pinto Itamaraty
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio
João Dado

Sueli Vidigal
1 vaga
PV

Marcelo Ortiz

Dr. Talmir
PSOL

Chico Alencar
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

1 vaga

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
Guilherme Campos
João Campos
Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen
Zenaldo Coutinho
Waldir Neves
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 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A
MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO
NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.
Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza
Augusto Farias
Gerson Peres
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Ibsen Pinheiro
José Genoíno
José Mentor
Leonardo Picciani
Lúcio Vale
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Paes Landim
Rubens Otoni
Regis de Oliveira
2 vagas
Vicente Arruda
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Bonifácio de Andrada
Humberto Souto
Edson Aparecido
João Almeida
Fernando Coruja
José Carlos Aleluia
Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães
João Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Flávio Dino
Wolney Queiroz
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz

Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann
PSDB/DEM/PPS

1 vaga

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
Paes Landim
Neilton Mulim
Sandro Mabel
Regis de Oliveira
Valdir Colatto
Vander Loubet
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Abelardo Lupion
João Campos
Carlos Sampaio
Jorginho Maluly
Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa
Silvinho Peccioli
William Woo
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Flávio Dino
Vieira da Cunha
João Dado
PV
Marcelo Ortiz
Dr. Talmir
PRB
Léo Vivas
Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Aline Corrêa
Carlos Alberto
Edgar Moury
Canuto
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS
Dr. Adilson Soares
Eudes Xavier
Íris de Araújo
Marco Maia
José Guimarães
Pedro Eugênio
Nelson Pellegrino
Pedro Henry
3 vagas
Reinhold Stephanes (Licenciado)

Felipe Maia
Francisco Rodrigues
José Aníbal
Paulo Renato Souza
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
Paulo Pereira da Silva
PV
Roberto Santiago
PRB
Léo Vivas
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho

Andreia Zito
Efraim Filho
Fernando Chucre
Fernando de
Fabinho
1 vaga

Daniel Almeida
Sergio Petecão
Lindomar Garçon
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto
Celso Maldaner
Asdrubal Bentes
Colbert Martins
Bel Mesquita
Fernando Ferro
Dalva Figueiredo
Homero Pereira
Edio Lopes
Jurandil Juarez
Eduardo Valverde
Neudo Campos
Ernandes Amorim
Paulo Roberto
José Otávio Germano
Paulo Rocha
Lúcio Vale
Vignatti
PSDB/DEM/PPS
João Almeida
Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira
Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes
Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha
Waldir Neves
Vitor Penido
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena
João Dado
Perpétua Almeida
1 vaga
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
Fernando Gabeira
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO
FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)

Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Adão Pretto
Carlos Zarattini
Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim
Neudo Campos
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Jackson Barreto
Pedro Fernandes
João Pizzolatti
Tonha Magalhães
Moises Avelino
3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves
PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido
Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia
Augusto Carvalho
Leandro Sampaio
Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly
Fábio Souto
Silvinho Peccioli
Fernando de Fabinho
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 Maldaner
José Guimarães
Celso Russomanno
Luiz Bittencourt
Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato
Homero Pereira
Marcelo Melo
José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara
Joseph Bandeira
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
1 vaga
Gonzaga Patriota
PV
José Paulo Tóffano
Sarney Filho
PSOL

(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
Ivan Valente

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
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignatti

4 vagas

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 6.264, DE 2005, DO SENADO
FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".
Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana
Dr. Rosinha
Dr. Adilson Soares
Edson Santos (Licenciado)
Janete Rocha Pietá
Gilmar Machado
José Linhares
Paulo Roberto
Leonardo Quintão
Tonha Magalhães
Pastor Manoel Ferreira
4 vagas
Paulo Henrique Lustosa
Veloso
Vicentinho
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Eduardo Barbosa
Andreia Zito
João Almeida
Guilherme Campos
Raul Jungmann
Ronaldo Caiado
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
Edmilson Valentim
Evandro Milhomen
Paulo Rubem Santiago
PV
Antônio Roberto
1 vaga
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225
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
Chico da Princesa
Francisco Praciano
Jackson Barreto
José Airton Cirilo
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Pedro Eugênio
Pedro Fernandes

Aline Corrêa
Carlito Merss
Edinho Bez
Gilmar Machado
Jurandy Loureiro
Jusmari Oliveira
Paulo Teixeira
Ratinho Junior
1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Arnaldo Jardim
Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra
José Carlos Vieira

Claudio Diaz
Fernando Chucre
Geraldo Thadeu
Nilmar Ruiz
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Chico Lopes
1 vaga
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
PSOL
1 vaga
Secretário(a): -

Julião Amin
Silvio Costa
1 vaga
1 vaga

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
Hugo Leal
Cardozo
Márcio Reinaldo
José Santana de Vasconcellos
Moreira
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
(Dep. do
Luciana Genro
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
Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale
4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Claudio Diaz
Augusto Carvalho
Silvio Lopes
Mussa Demes
3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Pompeo de Mattos
(Dep. do PRB ocupa a
Arnaldo Vianna
vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira

Edson Duarte
PHS

Felipe Bornier

Miguel Martini
PRB
Marcos Antonio vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB
Colbert Martins
PT
Paulo Teixeira
PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E
ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM
PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME
ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo
José Linhares
Domingos Dutra
Lincoln Portela
Iriny Lopes
Luiz Couto
Jusmari Oliveira
Mauro Lopes
Luciana Costa
Pedro Eugênio
Luiz Carlos
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga)
Busato
Marcelo Itagiba
5 vagas
Maria do Carmo
Lara
Neucimar Fraga
Rose de Freitas
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez
Alexandre Silveira
Bruno
Carlos Sampaio
Rodrigues
Jorginho Maluly
João Campos
Paulo Abi-ackel
José Carlos Vieira
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha
Raul Jungmann
2 vagas
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo
Paulo Rubem Santiago vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Camarinha
Francisco
Valtenir Pereira
Tenorio
Pompeo de
2 vagas
Mattos
PV
Dr. Talmir
Fernando Gabeira
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6267/6252
FAX: (0xx61) 3216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, AS CONSEQÜÊNCIAS E OS
RESPONSÁVEIS PELA MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS
POR SUBNUTRIÇÃO DE 2005 A 2007.
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
Relator: Vicentinho Alves (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi
Aníbal Gomes

Carlos Souza
Dr. Rosinha
Edio Lopes
Geraldo Resende
Janete Rocha Pietá
João Magalhães
José Guimarães
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho
Davi Alcolumbre
Francisco Rodrigues
Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira
Sebastião Madeira
Urzeni Rocha
Waldir Neves

Bernardo Ariston
Henrique Afonso
Joaquim Beltrão
Jusmari Oliveira
Luiz Couto
6 vagas

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Vanderlei Macris
5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
Osmar Júnior
1 vaga

3 vagas

PV
Edson Duarte

Edigar Mão Branca
PRB

Cleber Verde
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6210
FAX: (0xx61) 3216-6285

1 vaga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS
CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22
DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian
Colbert Martins
Joseph Bandeira
Hugo Leal
Laerte Bessa
Iriny Lopes
Luiz Carlos Busato
Lincoln Portela
Marcelo Melo
Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa
Marcelo Guimarães Filho
Nelson Bornier
Marcelo Itagiba
5 vagas
Nelson Pellegrino
Paulo Pimenta
Ricardo Barros
Simão Sessim
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL
Fernando de Fabinho
Francisco Rodrigues
João Campos
Jorge Khoury
Mendonça Prado
Jorginho Maluly
Raul Jungmann
Marcio Junqueira
Renato Amary
Marina Maggessi
2 vagas
Paulo Abi-ackel
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
3 vagas
Marcos Medrado
1 vaga
PV

Sarney Filho
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285

Edson Duarte
1 vaga

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário
Zé Geraldo
DEM
Lira Maia
PSDB
Zenaldo Coutinho
PR
Jusmari Oliveira
PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225
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
Luciano Pizzatto
Ricardo Tripoli
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Flávio Dino
Miro Teixeira
PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657
GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM

RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO
SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho
PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS
PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho
PT
Walter Pinheiro
PSDB
Sebastião Madeira
PR
Luciano Castro
PP
Nelson Meurer
PDT
Mário Heringer
PSC
Hugo Leal
PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TÍTULOS PUBLICADOS — 2002
POLÍTICAS DE INCENTIVO AO COMÉRCIO
EXTERIOR

ISBN: 85-7365-254-3
R$ 2,20
UM PANORAMA DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

ISBN: 85-7365-164-4
R$ 1,10

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A
IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 10.287/01

ISBN: 85-7365-252-7
R$ 2,20

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: SEMINÁRIO

ISBN: 857365-256-X
R$ 5,50
RELATÓRIO FINAL

ISBN: 85-7365-222-5
R$ 9,90

VIOLÊNCIA URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA:
SEMINÁRIO

ISBN: 85-7365-227-6
R$ 7,70

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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