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SEÇÃO I

Ata da 129ª Sessão, Solene, Matutina,  
1º de junho de 2009

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, Duarte Nogueira,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 10 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – De-
claro aberta a sessão.

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

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 160 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 19 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.383/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 161– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 19 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.392/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 162– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 19 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta 
data, a seguir relacionados: 1.906/05, 2.114/06, 99/07, 
1.336/08, 1.358/08, 1.397/09, 1.401/09, 1.412/09, 
1.427/09, 1.428/09, 1.453/09 e 1.460/09. 

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 163– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 19 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição

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

vidências regimentais cabíveis, os Projetos de De-
creto Legislativo apreciados por este Órgão Téc-
nico, nesta data, a seguir relacionados: 1.471/09, 
1.489/09, 1.490/09, 1.496/09, 1.499/09, 1.506/09, 
1.514/09, 1.527/09, 1.540/09, 1.542/09, 1.568/09 
e 1.569/09. 

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL

Of.Pres nº 130/09-CREDN

Brasília, 27 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Gabinete do Presidente Ed. Principal 

Assunto: Comunica apreciação de Proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 4.145, de 2008, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Severiano Alves, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL

Of.Pres nº 131/09-CREDN

Brasília, 27 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Gabinete do Presidente Ed. Principal 

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, para as providências 
regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 4.752, de 2009, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Severiano Alves, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 377/2009-P

Brasília, 27 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 3.752, de 2008.

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

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P nº 90/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Pro-
jeto de Lei nº 2.902/92 – Do Senado Federal – (PLS 
nº 17/1991) – que “regula o inciso XXVII do artigo 7º 
da Constituição Federal, que trata da proteção ao 
trabalhador em face da automação e determina ou-
tras providências”, e os Projetos de Lei nºs 3.053/97, 
34/99, 325/91, 354/91, 790/91, 2.313/91, 1.366/99 e 
2.611/00, apensados.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.
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Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P nº 93/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 4.347/98 – Do Sr. Walter Pinheiro – que “es-
tabelece diretrizes para uma política de prevenção e 
defesa dos trabalhadores, em relação aos trabalhos 
com movimentos repetitivos, e dá outras providências”, 
e os Projetos de Lei nºs 1.897/99, 3.319/00, 6.213/05 e 
317/07, apensados. 

Atenciosamente,– Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P nº 98/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-

missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o 
Projeto de Lei nº 2.992/08 – Do Sr. Vander Loubet 
– que “altera o caput do art. 3º da Lei nº 6.530, de 
12 de maio de 1978, para dispor sobre a competên-
cia do Corretor de Imóveis para efetuar avaliações 
mercadológicas”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente. 

Publique-se.
Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 37/09 – CEDPA/P

Brasília, 27 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, acuso o rece-

bimento do Ofício nº 1.007/SGM/P, comunicando des-
pacho exarado por Vossa Excelência no Of. nº 2VIPR/
COR nº 94/2009 referente aos documentos solicitados 
ao Ministério do Trabalho e Emprego pela Comissão 
de Sindicância que apurou irregularidades atribuídas 
ao Deputado Edmar Moreira.

Reitero a Vossa Excelência os termos do Of. nº 
26/09 – CEDPA/P do último dia 6 de maio e solicito 
que os documentos requeridos pelo Senhor Segundo 
Vice-Presidente e Corregedor, cujas respostas estejam 
sob a guarda dessa Presidência, bem como os que 
eventualmente sejam recebidos, sejam encaminhados 
a este Conselho de Ética para a devida juntada aos 
autos do Processo Disciplinar nº 9/09, Representação 
nº 39/09, da Mesa Diretora.

Atenciosamente, – Deputado José Carlos Araújo, 
Presidente do Conselho de Ética.

Encaminhem-se os documentos solici-
tados ao Presidente do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar. Publique-se. 

Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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 QUESTÃO DE ORDEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Venho, nos termos do art. 95 do Regimento In-

terno, apresentar a presente Questão de Ordem com 
o propósito de dirimir dúvidas acerca da tramitação da 
Mensagem nº 59, de 2008, que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o texto da Convenção nº 158, 
de 1982, da Organização Internacional do Trabalho – 
OIT, sobre Término da Relação de Trabalho por inicia-
tiva do Empregador”.

Senhor Presidente, como é de amplo conheci-
mento, o teor da Mensagem nº 59, de 2008, não é 
novo. Ele já foi objeto de análise por este Congresso 
Nacional.

A Convenção nº 158, da Organização Interna-
cional do Trabalho está sendo analisada pela segunda 
vez por este Parlamento.

Permita-me aqui, senhor Presidente, fazer um 
breve histórico rememorando o ocorrido no ano de 
1988.

Por meio da Mensagem nº 261, de 1988, o Po-
der Executivo encaminhou o texto da Convenção nº 
158 da OIT

(mesmo texto que nos foi remetido recentemen-
te). Naquela ocasião, o Congresso Nacional referen-
dou o encaminhamento da mensagem presidencial 
aprovando, nos termos de um decreto legislativo, a 
referida Convenção Internacional. Ou seja, nos ter-
mos do Regimento Interno, em caso de aprovação da 
Mensagem pela Comissão Competente, qual seja a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
e foi produzido, naquela ocasião, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 62, de 1989.

Tal projeto foi analisado pelas Comissões de Tra-
balho e de Justiça, além do Plenário.

Após análise, ainda do Senado, culminou aquela 
na edição do Decreto Legislativo nº 68, de 1992. O Pre-
sidente da República assim promulgou a Convenção 
nº 158 da OIT por intermédio do Decreto Presidencial 
nº 1.855, de 1996.

Veja, Senhor Presidente, que o Congresso Na-
cional já se debruçou sobre o assunto e, após exaus-
tivos debates, encaminhou ao Poder Executivo, como 
de praxe, o Decreto Legislativo respectivo.

Causa-nos espécie que a matéria, já analisada 
pelo Congresso Nacional novamente retorne ipsi literi 
a este Poder para apreciação.

Agora, por intermédio da Mensagem nº 59, de 
2008, o Poder Executivo, de forma redundante, sub-
mete a esta Casa o texto da mesma Convenção nº 158 
da Organização Internacional do Trabalho, o que nos 
parece ferir frontalmente as relações entre os Poderes, 
gerando possivelmente vício de inconstitucionalidade 

tendenciosa à medida em que – parece-nos – desres-
peita as prerrogativas soberanas do Poder Legislativo. 
Semelhante entendimento foi adotado quanto às edi-
ções de Medidas Provisórias: tratando-se de Medida 
Provisória formalmente rejeitada, não se admite sua 
reedição, pois o Poder Legislativo seria provocado a 
manifestar-se, novamente, sobre matéria que já hou-
vera rejeitado, e com o gravame da nova e insistente 
regulamentação de matéria já rejeitada voltar a produzir 
efeitos, até que fosse, novamente, rejeitada.

A reedição de Medida Provisória configura, inclu-
sive, hipótese de crime de responsabilidade, no sen-
tido de impedir o livre exercício do Poder Legislativo 
(CF, art. 85, II), pois o Presidente da República estaria 
transformando o Congresso em um mero aprovador 
de sua vontade ou um poder emasculado cuja com-
petência a posteriori viraria mera fachada por ocultar 
a possibilidade ilimitada de o Executivo impor, intermi-
tentemente, as suas decisões.

O que levou o Poder Executivo a denunciar a men-
cionada Convenção? Ao fazê-lo; o Brasil declarou aos 
demais países que a Convenção nº 158, não é bem 
aceita em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista 
que a própria Constituição Federal é a CLT asseguram 
mecanismos diversos daqueles recomendados pela 
OIT contra a despedida sem justa causa.

O Brasil já firmou posição sobre essa questão. 
Este parlamento já se manifestou sobre o assunto. En-
tão, o que nos leva, Senhor Presidente, a novamente 
– e duplamente – deliberar sobre o conteúdo da mes-
ma proposição?

Não incorre, à Mensagem nº 59, de 2008, no que 
dispõe o art. 163, inciso I, do RICD tendo em vista que 
matéria idêntica a essa, qual seja a Mensagem nº 261, 
de 1998, foi convertida em diploma legal?

O mesmo pode se, dizer do art. 164, inciso II, 
que determina seja declarada a prejudicialidade de 
matéria, “em virtude de prejulgamento pelo Plenário 
ou Comissão, em outra deliberação”.

O indicativo da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional ao, prudentemente, rejeitar a 
Mensagem nº 59, de 2008, não é sinal suficiente que 
deve a Mensagem ser devolvida ao Poder Executivo 
ou declarada prejudicada ante ao vício que poderá 
acarretar?

A matéria, anteriormente apreciada e denunciada 
pelo Poder Executivo, ao ser votada pelo Congresso 
Nacional incorreu em algum erro durante o trâmite le-
gislativo que mereça ser reparado? Ou estamos incor-
rendo em bis in idem?

A propósito, como recorda Celso de Mello, “a 
obrigatoriedade da lei decorre de sua publicação. O 
ato promulgatório confere à lei certeza quanto à sua 
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existência e autenticidade. Dele também emana a pre-
sunção juris tantum (relativa) de constitucionalidade da 
lei promulgada”.

Nos parece cristalino, portanto, senhor Presidente, 
que o Congresso Nacional já cumpriu sua missão ao ana-
lisar, em 1988, a adoção ou não do Brasil a Convenção 
nº 158 da Organização Internacional do Trabalho.

Não pode o Poder Executivo, pela segunda vez, 
remeter ao Congresso Nacional a mesma mensagem 
contendo exatamente o mesmo texto, com o mesmo 
propósito, de outra, já analisada.

Não pode o Poder Executivo, ao seu bel prazer, 
impor ao Congresso Nacional o ônus de nova análise do 
assunto.

Por outro lado, Senhor Presidente, caso a men-
sagem venha a ser novamente aprovada, converten-
do-se em um novo decreto legislativo, operasse assim 
automaticamente a revogação do Decreto Legislativo 
nº 68, de 1992. Não estaria presente nesta hipótese 
vício de inconstitucionalidade pela iniciativa?

Da mesma forma, questiono: o Presidente da 
República pode discordar do decreto legislativo, ou por 
entendê-lo inconstitucional ou contrário ao interesse 
público? Pode haver veto neste caso: veto jurídico, veto 
político ou veto jurídico-político?

Aceitará o Senado Federal essa afronta?
Acreditamos que não.
Diante do exposto, entendemos que urge uma de-

cisão imediata de Vossa Excelência para que a matéria 
constante na Mensagem nº 59, de 2008, ser declarada 
prejudicada ou devolvida ao Poder Executivo.

Essa é a questão de ordem que formulo, em nome 
do Poder Legislativo.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

O ilustre Deputado Júlio Delgado, na Sessão 
Ordinária de 9 de julho 2008, levantou a Questão de 
Ordem nº 327, de 2008, acerca da Mensagem nº 59, 
de 2008, que submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto da Convenção nº 158, de 1982, da 
Organização Internacional do Trabalho.

O Autor lembra que o Congresso Nacional já se 
debruçou sobre essa matéria, dando origem ao Decreto 
Legislativo nº 68, de 1992, que possibilitou a edição do 
Decreto Presidencial nº 1.855, de 1996, denunciado, 
nesse mesmo ano, pelo Decreto Federal nº 2.100, de 
1996, por alegado conflito com o art. 7º, inciso I, da 
Constituição Federal.

Nesse sentido, o autor ao questionar a constitu-
cionalidade da aludida mensagem, solicita, nos termos 
regimentais, seja declarada a sua prejudicialidade ou 
a sua devolução ao Poder Executivo por tratar de as-
sunto já deliberado pelo Congresso Nacional.

É o Relatório. 
Decido.
A Mensagem nº 59, de 2008, encaminhada pelo 

Poder Executivo em 20 de fevereiro de 2008, que sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o texto da 
Convenção nº 158, de 1982, da Organização Interna-
cional do Trabalho – OIT, sobre Término da Relação de 
Trabalho por iniciativa do empregador, foi encaminha-
da, nos termos dos artigos 137 e 139 do Regimento 
Interno, à consideração das Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; e à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, esta última nos termos 
do art. 54 do Regimento Interno. Assim, em cognição 
sumária, esta Presidência não vislumbrou razões para 
devolução da matéria ao Poder Executivo, tampouco 
motivos para declaração de sua prejudicialidade.

É o inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal 
que reserva ao Presidente da República a competência 
privativa para celebrar tratados, convenções e atos inter-
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
Dessa forma, não se detectou vício de iniciativa.

Cabe ressaltar que, no Supremo Tribunal Federal, 
encontra-se pendente de julgamento a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.625/DF, cujo pedido é a de-
claração de inconstitucionalidade do Decreto Federal 
nº 2.100, de 1996, por suposta ofensa ao inciso I do 
artigo 49 da Constituição da República, que reserva 
ao Congresso Nacional a competência exclusiva para 
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais. O Supremo Tribunal Federal de-
cidirá, assim, se é constitucional, ou não, a denúncia 
de tratado internacional sem a anuência do Congres-
so Nacional.

Contudo, a discussão judicial sobre o tema não 
tem, por si só, o condão de provocar a prejudiciali-
dade da matéria, uma vez que o Congresso Nacio-
nal não deve abster-se de exercer sua competência 
constitucional. Nessa linha, não se pode falar em 
ofensa às competências do Poder Legislativo, tam-
pouco crime de responsabilidade do Presidente da 
República.

Ressalte-se, por fim, que a matéria encontra-se 
sujeita à apreciação das Comissões e do Plenário, que 
se pronunciarão, ao seu tempo, quanto ao mérito e à 
constitucionalidade da referida convenção, já tendo re-
cebido, inclusive, parecer contrário de mérito da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Posto isso, conheço a presente Questão de Or-
dem, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, 
para, no mérito, indeferi-la.

Publique-se. Oficie-se. 
Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM  
QUESTÃO DE ORDEM 

O ilustre Deputado Fernando Coruja, na Sessão 
Extraordinária Vespertina de 6 de maio de 2009, formu-
lou a Questão de Ordem nº 444, de 2009, indagando 
se uma medida provisória sobresta a apreciação de 
outra medida provisória, em vista do novo entendimen-
to acerca do trancamento da pauta da Câmara dos 
Deputados, segundo o qual as medidas provisórias 
só sobrestam a apreciação de matérias passíveis de 
edição do mencionado instrumento.

É o Relatório. 
Decido.
Com relação ao sobrestamento da pauta de de-

liberações da Câmara dos Deputados, o § 6º do art. 
62 da Constituição Federal assim dispõe:

§ 6º Se a medida provisória não for apre-
ciada em até quarenta e cinco dias contados de 
sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subsequentemente, em cada uma das Casas 
do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, 
até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que es-
tiver tramitando.

Em resposta à Questão de Ordem nº 411, de 
2009, formulada pelo Deputado Regis de Oliveira, esta 
Presidência deu nova interpretação acerca da abran-
gência da expressão “deliberações legislativas”, cons-
tante do referido dispositivo, no sentido de circunscre-
ver-se à deliberação de matérias passíveis de serem 
veiculadas por medida provisória.

Face ao mencionado entendimento, não estão 
sujeitas às regras de sobrestamento as propostas de 
emenda à Constituição, os projetos de lei complementar, 
de decreto legislativo e de resolução, além dos projetos 
de lei que versem sobre as matérias relacionadas no 
inciso I do § 1º do art. 62 da Constituição Federal, as 
quais não podem ser objeto de medida provisória.

Na ocasião, esta Presidência também decidiu 
que as medidas provisórias continuarão a sobrestar 
a pauta das sessões deliberativas ordinárias da Câ-
mara dos Deputados, mas não trancarão a pauta das 
sessões extraordinárias.

Em função dessa orientação, não ficam sobres-
tadas as deliberações das sessões extraordinárias em 
cuja Ordem do Dia constarem exclusivamente matérias 
não sujeitas à veiculação por medida provisória. Nada 
obsta, no entanto, que medidas provisórias sejam in-
cluídas na pauta das sessões extraordinárias.
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Nesse caso, as medidas provisórias devem figu-
rar na Ordem do Dia e serem apreciadas na sequência 
em que passaram a sobrestar a pauta das sessões 
ordinárias. Tal requisito decorre do disposto no men-
cionado § 6º do art. 62 da Constituição Federal, que 
trata do sobrestamento de pauta aplicável às matérias 
passíveis de edição de medida provisória, o que inclui, 
por óbvio, as próprias medidas provisórias.

Isso impossibilita, na hipótese de duas ou mais 
medidas provisórias estarem em vigor há mais de 45 
dias, a inclusão na pauta e a sua apreciação, em ses-
são extraordinária, em ordem distinta da do sobresta-
mento da pauta das sessões ordinárias.

Nesse sentido, permanece a obrigatoriedade, 
tal como ocorria antes da nova interpretação do retro-

mencionado dispositivo constitucional, de as medidas 
provisórias serem apreciadas na sequência em que 
passaram a sobrestar a pauta de deliberações legis-
lativas, só admitindo-se inversão na ordem de apre-
ciação quando se tratar de medidas provisórias que 
passaram a trancar a pauta na mesma data.

Posto isso, resolvo a presente Questão de Ordem 
entendendo que a inclusão na Ordem do Dia e a de-
liberação sobre as medidas provisórias, nas sessões 
extraordinárias, deve respeitar a sequência em que pas-
saram a sobrestar a pauta das sessões ordinárias.

Publique-se. Oficie-se. 
Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA  
EM QUESTÃO DE ORDEM 

O ilustre Deputado Ronaldo Caiado, Líder dos 
Democratas, na Sessão Extraordinária de 7 de maio 
de 2009, formulou a Questão de Ordem nº 451, de 
2009, indagando sobre a possibilidade, em sessão 
extraordinária, de inversão de pauta entre projeto 
de lei e medidas provisórias, bem como de inversão 
de pauta entre medidas provisórias.

Tais questionamentos foram suscitados juntamen-
te com a solicitação de esclarecimento sobre a rotina 
das sessões plenárias da Câmara dos Deputados após 
o entendimento manifestado pela Presidência, em res-
posta à Questão de Ordem nº 411, de 2009, no sentido 
de que as medidas provisórias não mais sobrestam a 
pauta das sessões extraordinárias.

Em contradita, o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá afirma que a possibilidade de deliberação de ma-
térias não passíveis de edição de medida provisória 
nas sessões extraordinárias não impede a inclusão de 
medida provisória na Ordem do Dia dessas sessões. 
Acrescenta, no entanto, não ser possível deliberar so-
bre projeto de lei antes de medida provisória que está 
trancando a pauta.

É o Relatório. 
Decido.
A nova interpretação dada à expressão “deli-

berações legislativas”, constante do § 6º do art. 62 
da Constituição Federal, em resposta à Questão de 
Ordem nº 411, de 2009, formulada pelo Deputado 
Regis de Oliveira, fez com que o sobrestamento da 
pauta decorrente de medidas provisórias a partir 
do 46º dia de vigência só atinja as matérias passí-
veis de edição dessa espécie normativa, ou seja, 
os projetos de lei que não versem sobre as maté-
rias relacionadas no inciso I do § 1º do art. 62 da 
Constituição Federal, além das próprias medidas 
provisórias.

Na mesma Questão de Ordem, esta Presidência 
também decidiu que as medidas provisórias continuarão 
a sobrestar a pauta das sessões deliberativas ordiná-
rias da Câmara dos Deputados, mas não trancarão a 
pauta das sessões extraordinárias.

Em virtude do novo entendimento, não ficam so-
brestadas as deliberações das sessões extraordinárias 
em cuja Ordem do Dia constarem exclusivamente ma-
térias não sujeitas à veiculação por medida provisória. 
Nada obsta, no entanto, que medidas provisórias sejam 
incluídas na pauta das sessões extraordinárias.

Nesse caso, as medidas provisórias devem figurar 
na Ordem do Dia e serem apreciadas na sequência em 
que passaram a sobrestar a pauta das sessões ordiná-

rias. Tal requisito decorre do disposto no § 6º do art. 62 
da Constituição Federal, que trata do sobrestamento 
de pauta aplicável às matérias passíveis de edição de 
medida provisória, o que inclui, por óbvio, as próprias 
medidas provisórias.

Isso impossibilita que duas ou mais medidas pro-
visórias em vigor há mais de 45 dias sejam incluídas na 
pauta e apreciadas, mesmo em sessão extraordinária, 
em ordem distinta da do sobrestamento da pauta das 
sessões ordinárias.

Permanece, pois, a obrigatoriedade, tal como 
ocorria antes da nova interpretação do § 6º do art. 62 
da Constituição Federal, de as medidas provisórias 
serem apreciadas na sequência em que passaram a 
sobrestar a pauta de deliberações legislativas, só se 
admitindo inversão na ordem de apreciação quando se 
tratar de medidas provisórias que passaram a trancar 
a pauta na mesma data.

Na mesma linha, projeto de lei que verse sobre 
matéria passível de edição de medida provisória não 
pode ser apreciado antes de medida provisória em vi-
gor há mais de 45 dias.

O mesmo não ocorre com projeto de lei que ver-
se sobre matéria não sujeita à edição de medida pro-
visória que, por não estar sujeito ao sobrestamento, 
admite ser apreciado antes das medidas provisórias 
que eventualmente figurarem na Ordem do Dia de 
sessão extraordinária.

Nesse caso, a referida inversão de pauta pode 
ser feita mediante a aprovação de requerimento de 
preferência, nos termos do caput do art. 160 do RICD, 
desde que o referido projeto de lei tramite em regime 
de urgência. Isso porque a concessão de preferência 
para deliberação de uma proposição sobre outra só se 
aplica no âmbito do mesmo grupo (§ 1º do art. 159 do 
RICD), estando as medidas provisórias no grupo das 
matérias urgentes.

Não estando o projeto de lei que verse sobre 
matéria não sujeita à edição de medida provisória 
em regime de urgência, este só poderia ser aprecia-
do prioritariamente diante da retirada de pauta das 
medidas provisórias que eventualmente figurarem na 
Ordem do Dia.

Posto isso, resolvo a presente Questão de Or-
dem entendendo que, nas sessões extraordinárias, 
é admissível a apreciação de projeto de lei que ver-
se sobre matéria não sujeita à edição de medida 
provisória antes das medidas provisórias que even-
tualmente constarem da Ordem do Dia, mediante a 
aprovação de requerimento de preferência, desde 
que o projeto de lei tramite em regime de urgência. 



25228 Terça-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Não estando o projeto de lei em regime de urgência, 
ele só poderia ser apreciado prioritariamente diante 
da retirada de pauta das medidas provisórias que o 
antecederem. A inclusão na Ordem do Dia e a de-
liberação sobre medidas provisórias deve respeitar 
a sequência em que passaram a sobrestar a pauta 
de deliberações da Câmara dos Deputados, razão 
pela qual não é admissível a inversão de pauta entre 
medidas provisórias em vigor há mais de 45 dias, 
a menos que elas tenham passado a sobrestar a 
pauta na mesma data.

Publique-se. Oficie-se. 
Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente, gostaria de fazer questão 
de ordem.

Com base no artigo 142, parágrafo único do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) 
gostaria de fazer a seguinte questão de ordem:

Apresentei no dia 16 de julho de 2008 projeto 
de Lei nº 3.755 que define como crime contra a eco-
nomia popular a venda de ingressos de competições 
esportivas, audições musicais, apresentações teatrais 
ou quaisquer outros eventos de diversão e lazer por 
preços superiores aos fixados pelas entidades promo-
toras do evento.

Quando do recebimento de projeto de lei pela 
Mesa, a Secretaria Geral de Mesa (SGM) deve estudá-
lo para, dentre outras funções, estabelecer se é cabível 
sua apensação à outra proposição em tramitação. Em 
relação ao PL nº 3.755/08, a SGM não estabeleceu a 
necessidade de apensação a qualquer projeto já em 
curso na Casa. Ocorre que tal situação não procede, 
havendo pertinência material entre os Projetos de Lei 
nº 3.755/08 e 451/95. Todavia, na reunião extraordi-
nária de ontem, dia 7 de maio de 2009, o PL nº 451 
de 1995 do deputado Arlindo Chinaglia foi aprovado 
em Plenário.

Entendo não ter acorrido a aplicação adequada 
do artigo 142 do RICD ao caso em análise. Em ou-
tras palavras, entendo haver o preenchimento pleno 
das exigências do referido dispositivo regimental e, 
por isso, entendo que o PL nº 3.755 de 2008 deveria 
ter sido apensado ao PL nº 451 de 1995 quando do 
oferecimento daquele junto à Mesa da Câmara dos 
Deputados.

Ante o exposto, encaminho esta questão de or-
dem indagando se a situação em concreto não ense-
jaria a apensação do PL nº 3.755 de 2008 ao PL nº 
451 de 1995.

Plenário, 12 de maio de 2009. – Deputado Deley.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM  
QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Deputado Deley formulou a Questão de 
Ordem nº 459/2009, na sessão ordinária da Câmara 
de 13 de maio de 2009, para postular a apensação 
do Projeto de Lei nº 3.755, de 2008, de sua autoria, 
que define como crime contra a economia popular 
a venda de ingressos de competições esportivas, 
audições musicais, apresentações teatrais ou quais-
quer outros eventos de diversão e lazer por preços 
superiores aos fixados pelas entidades promotoras 
do evento, ao Projeto de Lei nº 451, de 1995, do 
Sr. Arlindo Chinaglia, que dispõe sobre medidas de 
prevenção e repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião de competições esportivas e dá outras 
providências.

O autor da Questão de Ordem informa que o Pro-
jeto de Lei nº 451, de 1995, foi aprovado pela Câmara 
em 7 de maio de 2009.

S. Exª indaga se a situação em concreto não en-
sejaria a apensação das Proposições.

É o relatório.
A pretensão veiculada na presente Questão de 

Ordem é no sentido de se verificar se não seria o caso 
da distribuição do Projeto de Lei nº 3.755, de 2008, 
por dependência, apensando-se ao Projeto de Lei nº 
451, de 1995.

Ora, essa verificação é de todo desnecessária 
a esta altura, posto que nenhum resultado prático 
trará, considerando que o Projeto de Lei nº 451, de 
1995, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 
06 de maio de 2009 e remetido ao Senado Federal 
em 12 de maio de 2009, segundo informa a ficha 
de tramitação.

Evidentemente, o autor da Questão de Ordem 
poderia ter postulado a tramitação conjunta nos ter-
mos do art. 142 do Regimento Interno, porém isso só 
poderia ser no prazo estabelecido no parágrafo úni-
co do mesmo artigo. Se não o fez a tempo e a modo, 
tollitur quaestio.

Assim posto, outra alternativa não me acode, 
deixo de conhecer a Questão de Ordem por não ha-
ver questão prática a ela subjacente, nos termos do 
ad. 95, caput, do Regimento Interno, bem como por 
não ser a questão de ordem sucedâneo do requeri-
mento de apensação previsto no art. 142 do mesmo 
Regimento.

Oficie-se. Publique-se.
Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM  
QUESTÃO DE ORDEM

O ilustre Deputado Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do 
Democratas, na Sessão Ordinária de 13 de maio de 
2009, formulou a Questão de Ordem nº 461, de 2009, 
nos termos do art. 95 do Regimento Interno, solicitan-
do definição quanto ao tempo a ser concedido para 
discussão da Ata, no âmbito das Comissões.

Lembra o Autor que dúvida de tal natureza já 
foi levantada na Questão de Ordem nº 347, de 2008 
(Recurso nº 212, de 2008), quando o Deputado Paulo 
Bornhausen, na condição de Vice-Líder do Democra-
tas, recorreu, nos termos do art. 57, XXI, da decisão 
do Presidente da Comissão Especial destinada a apre-
ciar a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 
2007, que lhe concedeu apenas três minutos para a 
discussão da ata, quantum inferior ao previsto no art. 
57, VII, do Regimento Interno.

O autor da presente Questão de Ordem afirma 
que viveu situação análoga, requerendo uma definição 
sobre o tempo a ser concedido quando da discussão 
da Ata, no âmbito das Comissões.

É o Relatório. 
Decido.
As reuniões das Comissões, nos termos do art. 

50 do Regimento Interno, são divididas em três partes: 
I – discussão e votação da ata da reunião anterior; II 
– expediente; e III – Ordem do Dia.

A presente Questão de Ordem diz respeito à dis-
tribuição do tempo, no âmbito das comissões, referente 
à discussão e votação das atas das reuniões.

Inicialmente, cabe lembrar que, segundo o Di-
cionário Aurélio, Ata é um “registro escrito no qual 
se relata o que se passou numa sessão, convenção, 
congresso, etc.”

Nessa quadra, o art. 63 do Regimento Interno, 
abaixo transcrito, dispôs sobre os aspectos formais a 
serem observados pelas Comissões na elaboração 
da ata.

Art. 63. Lida e aprovada, a ata de cada 
reunião da Comissão será assinada pelo Pre-
sidente e rubricada em todas as folhas.

Parágrafo único. A ata será publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados, de prefe-
rência no dia seguinte, e obedecerá, na sua 
redação, a padrão uniforme de que conste o 
seguinte:

I – data, hora e local da reunião;
II – nomes dos membros presentes e 

dos ausentes, com expressa referência às 
faltas justificadas;

III – resumo do expediente;
IV – relação das matérias distribuídas, 

por proposições, Relatores e Relatores subs-
titutos;

V – registro das proposições apreciadas 
e das respectivas conclusões.

Na Sessão Plenária, a apreciação da ata na 
Sessão Plenária é regida pelo art. 80 do Regimento 
Interno, que assim dispõe:

Art. 80. Abertos os trabalhos, o Segundo-
Secretário fará a leitura da ata da sessão an-
terior, que o Presidente considerará aprovada, 
independentemente de votação.

§ 1º O Deputado que pretender retificar 
a ata enviará à Mesa declaração escrita. Essa 
declaração será inserta em ata, e o Presiden-
te dará, se julgar conveniente, as necessárias 
explicações pelas quais a tenha considera-
do procedente, ou não, cabendo recurso ao 
Plenário.

No Plenário, ressalvada a previsão da discussão 
da Ata da última sessão de cada sessão legislativa (art. 
97, § 3º, do RICD), ao contrário do que ocorre nas Co-
missões, não há a previsão de discussão de Ata.

Nesse contexto, há a necessidade de definir-
se-á discussão da ata nas Comissões aplicam-se as 
regras de distribuição de tempo para a discussão das 
proposições em geral.

As normas atinentes ao uso da palavra durante a 
discussão das matérias da Ordem do Dia no Plenário es-
tão previstas nos artigos 173 a 175 do Regimento Interno. 
Quanto ao tempo reservado ao orador para discussão da 
matéria, o art. 174 possui o seguinte regramento:

Art. 174. O Deputado, salvo expressa dis-
posição regimental, só poderá falar uma vez e 
pelo prazo de cinco minutos na discussão de 
qualquer projeto, observadas, ainda, as restri-
ções contidas nos parágrafos deste artigo.

Sobre o uso da palavra para a discussão das 
matérias durante a Ordem do Dia nas Comissões, o 
inciso VII do art. 57 do Regimento Interno contém a 
seguinte norma:

Art. 57. ............... ...................................
......................... .....................................
VII – durante a discussão na Comissão, 

podem usar da palavra o Autor do projeto, o Re-
lator, demais membros e Líder, durante quinze 
minutos improrrogáveis, e, por dez minutos, De-
putados que a ela não pertençam; é facultada a 
apresentação de requerimento de encerramento 
da discussão após falarem dez Deputados.

Dessa forma, vê-se, claramente, que o inciso 
VII do art. 57 e o caput do art. 174 não tratam de fi-
xação de tempo para a discussão e votação de atas, 
mas sim de projetos. Frise-se que discussão de Ata é 
evento anterior à Ordem do Dia, nas Comissões e no 
Plenário, denotando, assim, a opção regimental pela 
diferenciação desses institutos, razão pela qual não 
estendeu às Atas as regras previstas para a discussão 
das proposições.
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Dessa forma, não havendo norma específica 
sobre o assunto, cabe às Comissões disciplinarem 
o tema. Tal possibilidade é albergada pelo art. 51 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que 
estabelece:

Art. 51. As Comissões Permanentes po-
derão estabelecer regras e condições especí-
ficas para a organização e o bom andamento 
dos seus trabalhos, observadas as normas 
fixadas neste Regimento e no Regulamento 
das Comissões, bem como ter Relatores e 
Relatores substitutos previamente designados 
por assuntos.

Especificamente, são os Presidentes os condu-
tores dos trabalhos das Comissões, conforme reza o 
art. 41 do Regimento Interno, que assim dispõe:

Art. 41. Ao Presidente de Comissão com-
pete, além do que lhe for atribuído neste Regi-
mento, ou no Regulamento das Comissões:

.............................. ................................
II – convocar e presidir todas as reuni-

ões da Comissão e netas manter a ordem e a 
solenidade necessárias;

III – fazer ler a ata da reunião anterior e 
submetê-la a discussão e votação;

........................... ...................................
VII – conceder a palavra aos membros 

da Comissão, aos Lideres e aos Deputados 
que a solicitarem;

.............................. ................................
XIV – determinar a publicação das atas 

das reuniões no Diário da Câmara dos De-
putados.

Assim, na falta de regra especifica, cabe ao res-
pectivo Presidente de Comissão estabelecer o tempo 
a ser concedido aos oradores inscritos para a discus-
são das atas.

Posto isso, esta Presidência conhece da pre-
sente Questão de Ordem para, no mérito, indeferi-
la, uma vez que é regimental o estabelecimento, por 
Presidente de Comissão, de tempo para os oradores 
inscritos para a discussão da ata da reunião anterior, 
não desbordando do Regimento Interno, porquanto 
razoável, a concessão do tempo de três minutos para 
a discussão do referido documento.

Publique-se. Oficie-se.
Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 366, DE 2009 

(Do Sr. Carlos Willian e outros)

Acresce art. 97 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à PEC nº 
351/2009. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

As mesas as Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º, do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º . Acresça-se ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias o seguinte art. 97.

“Art. 97. Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios que, na data da publicação desta 
Emenda Constitucional, estejam em mora na 
quitação de precatórios vencidos, relativos às 
suas administrações direta e indireta, inclusive 
os emitidos durante o período de vigência do 
regime especial instituído por este artigo, farão 
esses pagamentos de acordo com as normas 
abaixo estabelecidas, sendo inaplicável o dis-
posto no art. 100 desta Constituição Federal, 
exceto em seus §§ 2º e 3º, e sem prejuízo dos 
acordos de juízos conciliatórios já formaliza-
dos na data de promulgação desta Emenda 
Constitucional.

§1º As entidades sujeitas ao regime es-
pecial de que trata este artigo optarão:

I – pelo depósito em conta especial do 
valor referido pelo § 2º deste artigo ou;

II – pela adoção do regime especial pelo 
prazo de até quinze anos, caso em que o per-
centual a ser depositado na conta especial a 
que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, 
anualmente, ao saldo dos precatórios devidos, 
em seu valor real, em moeda corrente, atuali-
zado segundo os mesmos critérios utilizados 
pela entidade devedora para atualização de 
obrigações tributárias de sua competência, 
excluída a incidência de juros compensatórios, 
diminuído das amortizações e dividido pelo 
número de anos restantes no regime especial 
de pagamento.

§2º Para saldar os precatórios pelo regi-
me especial, as entidades federativas devedo-
ras depositarão anualmente, em conta especial 
criada para tal fim, valor calculado percentual-
mente sobre as respectivas receitas correntes 

líquidas, sendo que esse percentual, calculado 
no momento de opção pelo regime e mantido 
fixo até o final do prazo a que se refere o § 16 
deste artigo, será:

I – para os Estados e para o Distrito Fe-
deral:

de, no mínimo, seis décimos por cento, se 
o estoque de precatórios pendentes correspon-
derem a até dez por cento do total da receita 
corrente líquida da entidade devedora;

b) de, no mínimo, oito décimos por cento, 
se o estoque de precatórios pendentes cor-
responderem a mais de dez por cento e até 
quinze por cento do total da receita corrente 
líquida da entidade devedora;

c) de, no mínimo, um e meio por cento, 
se o estoque de precatórios pendentes cor-
responderem a mais de quinze por cento e 
até trinta e cinco por cento do total da receita 
corrente líquida da entidade devedora;

de, no mínimo, dois por cento, se o es-
toque de precatórios pendentes correspon-
derem a mais de trinta e cinco por cento do 
total da receita corrente líquida da entidade 
devedora.

II – para Municípios:
de, no mínimo, seis décimos por cento, se 

o estoque de precatórios pendentes correspon-
derem a até dez por cento do total da receita 
corrente líquida da entidade devedora;

de, no mínimo, oito décimos por cento, 
se o estoque de precatórios pendentes cor-
responderem a mais de dez por cento e até 
quinze por cento do total da receita corrente 
líquida da entidade devedora;

de, no mínimo, um por cento, se o estoque 
de precatórios pendentes corresponderem a 
mais de quinze por cento e até trinta e cinco 
por cento do total da receita corrente líquida 
da entidade devedora;

de, no mínimo, um e meio por cento, se 
o estoque de precatórios pendentes corres-
ponderem a mais de trinta e cinco por cento 
do total da receita corrente líquida da entida-
de devedora.

§ 3º Entende-se como receita corrente 
líquida, para fins de que trata este artigo, o so-
matório das receitas tributárias, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de contribuições e 
de serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes, verificado no período com-
preendido pelo mês de referência e os onze 
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meses anteriores, excluídas as duplicidades, 
e deduzidos:

I – nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitu-
cional;

II – nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Municípios, a contribuição dos servidores 
para custeio do seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes 
da compensação financeira referida no § 9º, 
do art. 201 da Constituição Federal.

§ 4º As contas especiais de que tratam o 
inciso II do § 1º e § 2º serão administradas pelo 
Tribunal de Justiça local, para o pagamento de 
precatórios expedidos pelos Tribunais.

§ 5º Os recursos depositados nas contas 
especiais de que tratam o inciso II do § 1º e § 
2º deste artigo, não poderão retornar para a 
entidade federativa devedora.

§ 6º No mínimo, cinquenta por cento, dos 
recursos de que tratam o inciso II do § 1º e § 
2º serão liberados até o último dia do mês de 
abril e o restante até o último dia do mês de 
setembro de cada ano.

§ 7º Os recursos de que tratam o inciso 
II do § 1º e § 2º deste artigo serão distribuídos 
da seguinte forma, após o adimplemento dos 
acordos judiciais:

I – sessenta por cento serão destina-
dos ao pagamento dos precatórios por meio 
do leilão;

II – quarenta por cento serão destinados 
a pagamento a vista de precatórios não qui-
tados na forma do inciso anterior, obedecida 
a ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios, pendentes de pagamento, no res-
pectivo Tribunal.

§ 8º Os leilões de que trata o inciso I do 
§ 7º deste artigo:

I – serão realizados por meio de sistema 
eletrônico administrado por entidade autorizada 
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo 
Banco Central Brasil;

II – admitirão a habilitação de precatórios, 
ou parcela de cada precatório indicada pelo 
credor originário ou cessionário em relação 
aos quais não esteja pendente, no âmbito do 
Poder Judiciário, com efeito suspensivo favo-
rável à entidade devedora, recurso ou impug-
nação de qualquer natureza;

III – ocorrerão por meio de oferta pública 
a todos os credores habilitados pelo respectivo 
ente federativo devedor;

IV – considerarão automaticamente ha-
bilitado o credor que satisfaça o que consta 
no inciso II;

V – serão realizados tantas vezes quanto 
necessário em função do valor disponível;

VI – a competição por parcela do valor 
total ocorrerá a critério do credor, com deságio 
sobre o valor desta;

VII – ocorrerão na modalidade deságio, 
associado ao maior volume ofertado cumula-
do ou não com o maior percentual de deságio, 
pelo maior percentual de deságio podendo ser 
fixado valor máximo por credor, ou por outro 
critério a ser definido em edital;

VIII – o mecanismo de formação de pre-
ço constará nos editais publicados para cada 
leilão;

IX – a quitação parcial dos precatórios 
será homologada pelo respectivo Tribunal que 
o expediu.

§ 9º Os precatórios parcelados na forma 
do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, e ainda pen-
dentes de pagamento, para fins deste parágra-
fo, receberão, respeitadas as limitações aqui 
previstas, poder liberatório para pagamento de 
tributos perante a entidade devedora.

I – O credor, para fins deste parágrafo, 
apresentará ao Presidente do Tribunal compe-
tente, a cada ano, o montante a ser destacado 
de cada precatório de sua titularidade, o qual 
adquirirá poder liberatório para pagamento de 
tributos independentemente de homologação 
ou manifestação judicial.

II – Tais montantes destacados manter-
se-ão atualizados segundo os critérios contidos 
na coisa julgada. O saldo do crédito continuará 
regulado pelo regime especial de pagamento 
instituído por este artigo.

III – A execução sobre cada valor desta-
cado pelo credor manter-se-á suspensa por 
vinte anos ou até a quitação de cada montante, 
permitindo-se à entidade devedora que des-
taque de seu orçamento, por igual período, o 
respectivo montante devido.

IV – Serão permitidas, mediante instru-
mento público e independentemente de ho-
mologação judicial, cessões a terceiros sobre 
cada montante destacado, parciais ou integral, 
para o fim de pagamento de tributos perante 
a entidade devedora, respeitadas as seguin-
tes condições:
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que a obrigação tributária seja decorrente 
dos negócios de empresa constituída posterior-
mente à vigência deste artigo, ou de expansão 
de negócios de empresa preexistente e; 

que um quinto do valor de cada obriga-
ção tributária seja pago em espécie.

V – Para fins deste parágrafo, montantes 
destacados de precatórios emitidos contra au-
tarquias e fundações públicas receberão poder 
liberatório para pagamento de tributo perante 
o ente federativo que as constituiu.

VI – A critério das entidades devedoras, 
os montantes destacados na forma deste pa-
rágrafo poderão receber poder liberatório para 
pagamento de outras obrigações financeiras 
ou fiscais perante aquelas, inclusive de débitos 
inscritos em dívida ativa.

VII – O Presidente do Tribunal competente 
considerará eficazes os pagamentos de tributos 
fundamentados no § 2º do artigo 78 deste Ato 
das Disposições Constitucionais, cujos reque-
rimentos tenham sido protocolados até a data 
da promulgação deste artigo, rejeitando, desde 
logo, quaisquer oposições a tais pagamentos 
que ofendam ao art. 5º, inciso XXXVI, desta 
Constituição Federal.

§ 10. No caso de não liberação tempes-
tiva dos recursos de que tratam o inciso II do 
§ 1º, § 2º e § 6º deste artigo:

I – Haverá o sequestro de quantia nas 
contas da entidade devedora, por ordem do 
Presidente do Tribunal referido no § 4º, até o 
limite do valor não liberado;

II – Constituir-se-á, em favor dos credo-
res de precatórios originários ou cessionários, 
contra a entidade devedora, direito líquido, 
certo, autoaplicável e independente de regu-
lamentação, à compensação administrativa 
com débitos líquidos lançados por esta contra 
aqueles, e, havendo saldo em favor do credor 
originário ou cessionário, o valor será automa-
ticamente liberatório do pagamento de tributos 
correntes da entidade devedora, até onde se 
compensarem, sendo permitidas novas ces-
sões mediante instrumento público.

III – O Chefe do Poder Executivo res-
ponderá na forma da legislação de responsa-
bilidade fiscal;

IV – Enquanto perdurar a omissão a en-
tidade devedora:

não poderá contrair empréstimo externo 
ou interno e;

ficará impedida de receber transferên-
cias voluntárias;

V – A União reterá os repasses relativos 
ao Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal e ao Fundo de Participação 
dos Municípios, e os depositará nas contas 
especiais referidas no § 1º, devendo sua utili-
zação obedecer ao que prescreve o § 5º, am-
bos deste artigo.

§ 11. No caso de precatórios relativos a 
diversos credores, em litisconsórcio, admite-
se o desmembramento do valor, realizado pelo 
Tribunal de origem do precatório, por credor, e, 
por este, a habilitação do valor total a que tem 
direito, não se aplicando, neste caso, a regra 
do § 3º do art. 100 da Constituição Federal.

§ 12. O valor destinado ao pagamento de 
precatórios pelo leilão previsto no inciso I do § 
7º deste artigo será, se não utilizado durante o 
exercício financeiro, empregado na liquidação 
de precatórios pelo sistema previsto no inciso 
II daquele parágrafo.

§ 13. Se a alei a que se refere o § 4º do 
art. 100 não estiver publicada em até cento e 
oitenta dias, contados da data de publicação 
desta Emenda, será considerado, para os fins 
referidos, em relação à entidade federativa 
omissa na regulamentação, o valor de:

I – quarenta salários mínimos para Es-
tados e para o Distrito Federal;

II – trinta salários mínimos para Muni-
cípios.

§ 14. A entidade devedora que esteja 
realizando pagamentos de precatórios pelo 
regime especial não poderá sofrer sequestro 
de valores, exceto no caso de não liberação 
tempestiva dos recursos de que tratam o in-
ciso II do § 1º, § 2º e § 6º deste artigo ou de 
preterição da ordem cronológica de que trata 
o inciso II do § 7º deste artigo.

§ 15. O regime especial do pagamento 
de precatório previsto no inciso I do § 1º, vigo-
rará enquanto o valor dos precatórios devidos 
for superior ao valor dos recursos vinculados, 
nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou 
pelo prazo fixo de até quinze anos, no caso 
da opção prevista no inciso II do § 1º 

§ 16. O valor que exceder o limite previsto 
no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal 
será pago, durante a vigência do regime es-
pecial, na forma prevista nos incisos I e II do 
§ 7º deste artigo.”
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Art. 2º A implantação do regime de pagamento 
criado pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, previsto nesta Emenda, deverá 
ocorrer no exercício financeiro seguinte ao da promul-
gação desta Emenda, respeitado o prazo de até cento 
e oitenta dias, contado da data da publicação desta 
Emenda Constitucional.

Art. 3º A entidade federativa voltará a observar o 
disposto no art. 100 da Constituição Federal:

I – no caso de opção pelo sistema do inciso I do 
§ 1º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, previsto nesta Emenda Constitucional, 
quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao 
dos recursos destinados ao seu pagamento;

II – no caso de opção pelo sistema do inciso II do 
§ 1º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, previsto nesta Emenda Constitucional, ao 
final do prazo.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Busca-se por meio desta Proposta de Emenda à 
Constituição, combinando vantagens para as entidades 
devedoras, reparar injustiça contra os credores que já 
se submeteram à moratórias. Referimo-nos aos titula-
res dos créditos regulados pelos artigos 33 e 78 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Desde logo se pode afirmar que tal merecida pro-
teção a esses credores em nada afetará a estrutura do 
“regime especial de pagamento” já aprovado pelo Se-
nado Federal (PEC nº 12/2006), que tramita na Câmara 
dos Deputados através da PEC nº 351 de 2009.

Propomos transformar os credores em agentes 
de desenvolvimento das entidades devedoras.

Os montantes em precatórios que já se sujeita-
ram às moratórias instituídas pelos artigos 33 e 78 do 
ADCT receberiam poder liberatório para pagamento 
de novas obrigações tributárias perante a respectiva 
entidade devedora.

Eis a diferença entre o que aqui propomos e o 
que constava do ADCT. Antes se podiam pagar tributos 
correntes com parcela de precatório vencido, trazen-
do graves consequências às receitas públicas. Agora 
propomos, sem qualquer impacto às receitas públicas, 
pagamento de obrigações tributárias novas.

Assim, definimos como apta a ser paga com aque-
les créditos apenas a obrigação tributária decorrente 
dos negócios de empresa constituída posteriormente à 
vigência da Emenda Constitucional, ou ainda de expan-
são de negócios de empresa preexistente. Com isso, 
dívidas antigas, e muitas vezes impagáveis, tornam-se 
instrumento para criação de novos empregos.

Outra vantagem sensível para a entidade deve-
dora é a previsão segundo a qual um quinto de cada 
nova obrigação tributária deverá ser paga em espécie. 
Em vez de diminuir receita para pagamento dos preca-
tórios antigos (tal é a via ordinária do “regime especial 
de pagamento”), tais precatórios, quando usados como 
moeda para novas obrigações tributárias, gerarão mais 
receita às entidades devedoras.

Outra vantagem que propomos às entidades 
devedoras é que para cada montante destacado pelo 
credor, a entidade devedora poderá suspender em seu 
orçamento o respectivo valor. Com isso, diminuindo-se 
o saldo da dívida, haverá menos crédito a permanecer 
sob a regulação do “regime especial de pagamento”.

Eis aqui a formação de ciclo virtuoso de desen-
volvimento. Há pequenas alterações visando harmo-
nizar a nova Emenda às garantias individuais ditadas 
pelo art. 5º da Constituição Federal.

Propomos a exclusão dos termos iniciais do caput 
do ADCT: “até que seja editada Lei Complementar de 
que trata o § 12 do artigo 100 da Constituição Federal”, 
com o intuito de que o tratamento a fatos já regulados 
por emendas constitucionais autoaplicáveis recebam 
consolidação jurídica perene e não fiquem sujeitos a 
mais outra regulação por Lei Complementar.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Carlos 
Willian, Deputado Federal.

Proposição: PEC nº 366/2009

Autor: CARLOS WILLIAN E OUTROS

Data de Apresentação: 19-5-09 5:19:00 PM

Ementa: Acresce art. 97 ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias e dá outras providências.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas

Confirmadas:    175
Não Conferem:    11
Fora do Exercício:   2
Repetidas:    3
Ilegíveis:    0
Retiradas:    0
Total:     191

Assinaturas Confirmadas

1 – ROBERTO SANTIAGO (PV – SP)
2 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
3 – ELISEU PADILHA (PMDB – RS)
4 – LEONARDO QUINTÃO (PMDB – MG)
5 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
6 – JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
7 – LINDOMAR GARÇON (PV – RO)
8 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
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9 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
10 – SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)
11 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
12 – DR. NECHAR (PV – SP)
13 – CLÓVIS FECURY (DEM – MA)
14 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
15 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
16 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
17 – FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
18 – ASSIS DO COUTO (PT – PR)
19 – NEILTON MULIM (PR – RJ)
20 – SÉRGIO MORAES (PTB – RS)
21 – PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ)
22 – AELTON FREITAS (PR – MG)
23 – MARCOS MEDRADO (PDT – BA)
24 – CHICO LOPES (PCdoB – CE)
25 – JOSEPH BANDEIRA (PT – BA)
26 – VICENTINHO ALVES (PR – TO)
27 – MARCELO TEIXEIRA (PR – CE)
28 – GERALDO PUDIM (PMDB – RJ)
29 – CARLOS WILLIAN (PTC – MG)
30 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
31 – ALEX CANZIANI (PTB – PR)
32 – VALTENIR PEREIRA (PSB – MT)
33 – MÁRCIO MARINHO (PR – BA)
34 – MÁRCIO FRANÇA (PSB – SP)
35 – JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
36 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
37 – VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB – PB)
38 – GLADSON CAMELI (PP – AC)
39 – AUGUSTO FARIAS (PTB – AL)
40 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
41 – ULDURICO PINTO (PMN – BA)
42 – ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB – SC)
43 – ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
44 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
45 – JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
46 – MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)
47 – ELIENE LIMA (PP – MT)
48 – PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
49 – RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
50 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)
51 – LAERTE BESSA (PMDB – DF)
52 – JURANDIL JUAREZ (PMDB – AP)
53 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
54 – ROGERIO LISBOA (DEM – RJ)
55 – FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA)
56 – FILIPE PEREIRA (PSC – RJ)
57 – MAGELA (PT – DF)
58 – CIRO PEDROSA (PV – MG)
59 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
60 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
61 – GILMAR MACHADO (PT – MG)

62 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
63 – NELSON MEURER (PP – PR)
64 – PAULO ROCHA (PT – PA)
65 – EDINHO BEZ (PMDB – SC)
66 – LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
67 – ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
68 – ENIO BACCI (PDT – RS)
69 – WILSON BRAGA (PMDB – PB)
70 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
71 – FELIPE BORNIER (PHS – RJ)
72 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
73 – CARLOS ZARATTINI (PT – SP)
74 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL)
75 – RUBENS OTONI (PT – GO)
76 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
77 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
78 – EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
79 – LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)
80 – FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
81 – SANDRO MABEL (PR – GO)
82 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
83 – EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
84 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
85 – MOISES AVELINO (PMDB – TO)
86 – COLBERT MARTINS (PMDB – BA)
87 – CELSO MALDANER (PMDB – SC)
88 – OTAVIO LEITE (PSDB – RJ)
89 – WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
90 – TATICO (PTB – GO)
91 – SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
92 – EDSON DUARTE (PV – BA)
93 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
94 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
95 – LÚCIO VALE (PR – PA)
96 – DAGOBERTO (PDT – MS)
97 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
98 – FELIPE MAIA (DEM – RN)
99 – VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
100 – BETO FARO (PT – PA)
101 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
102 – PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB 
– GO)
103 – ROBERTO BRITTO (PP – BA)
104 – WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT)
105 – EVANDRO MILHOMEN (PCdoB – AP)
106 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
107 – JOÃO DADO (PDT – SP)
108 – TAKAYAMA (PSC – PR)
109 – LEO ALCÂNTARA (PR – CE)
110 – PEPE VARGAS (PT – RS)
111 – JÔ MORAES (PCdoB – MG)
112 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
113 – DOMINGOS DUTRA (PT – MA)
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114 – TADEU FILIPPELLI (PMDB – DF)
115 – MANOEL JUNIOR (PSB – PB)
116 – JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
117 – ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP)
118 – JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE)
119 – EDMILSON VALENTIM (PCdoB – RJ)
120 – ANTONIO BULHÕES (PMDB – SP)
121 – SARAIVA FELIPE (PMDB – MG)
122 – BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)
123 – EUDES XAVIER (PT – CE)
124 – FLÁVIO DINO (PCdoB – MA)
125 – LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
126 – SILAS BRASILEIRO (PMDB – MG)
127 – LINCOLN PORTELA (PR – MG)
128 – JOÃO BITTAR (DEM – MG)
129 – MAURO NAZIF (PSB – RO)
130 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
131 – MILTON MONTI (PR – SP)
132 – FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
133 – EDUARDO GOMES (PSDB – TO)
134 – EFRAIM FILHO (DEM – PB)
135 – POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
136 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
137 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
138 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
139 – ÁTILA LIRA (PSB – PI)
140 – VILSON COVATTI (PP – RS)
141 – REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP)
142 – GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
143 – ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
144 – NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
145 – BETINHO ROSADO (DEM – RN)
146 – PAES LANDIM (PTB – PI)
147 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
148 – EDUARDO DA FONTE (PP – PE)
149 – MANATO (PDT – ES)
150 – JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI)
151 – GERALDO SIMÕES (PT – BA)
152 – OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
153 – DÉCIO LIMA (PT – SC)
154 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
155 – FERNANDO MELO (PT – AC)
156 – JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
157 – OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI)
158 – PEDRO WILSON (PT – GO)
159 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
160 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
161 – ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC)
162 – JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP)
163 – REBECCA GARCIA (PP – AM)
164 – CLÁUDIO DIAZ (PSDB – RS)
165 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
166 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)

167 – FRANCISCO TENORIO (PMN – AL)
168 – CHICO DA PRINCESA (PR – PR)
169 – EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA)
170 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP)
171 – LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
172 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
173 – RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG)
174 – PAULO PIAU (PMDB – MG)
175 – LÁZARO BOTELHO (PP – TO)

Assinaturas que Não Conferem

1 – JILMAR TATTO (PT – SP)
2 – RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP)
3 – WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
4 – DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ)
5 – RICARDO QUIRINO (PR – DF)
6 – NEUDO CAMPOS (PP – RR)
7 – CLEBER VERDE (PRB – MA)
8 – ELISMAR PRADO (PT – MG)
9 – MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
10 – CIRO NOGUEIRA (PP – PI)
11 – FERNANDO FERRO (PT – PE)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 – NELSON PELLEGRINO (PT – BA)
2 – WALDIR MARANHÃO (PP – MA)

Assinaturas Repetidas

1 – ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
2 – ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
3 – JÔ MORAES (PCdoB – MG)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 482, DE 2009 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Altera a Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, que institui o Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – Simples Nacional.

Despacho: Apense-se ao PLP nº 
399/2008. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei Complementar altera a Lei Com-

plementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir a inclusão no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Sim-
ples Nacional das corretoras de seguros e represen-
tantes comerciais.
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Art.2º O § 5º-D do art. 18 da Lei Complementar 
n° 123, de 2006, com a redação dada pela Lei Com-
plementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 18...................................................
§5º .........................................................
XV – representação comercial e corre-

toras de seguros.” (NR)

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

Justificação

A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– Simples Nacional com a finalidade de beneficiar as 
pequenas empresas brasileiras mediante tratamento 
tributário simplificado e favorecido.

Nesse contexto, não há justificativa para não se 
permitir que as corretoras de seguros e os represen-
tantes comerciais também possam se beneficiar do 
Simples Nacional.

Por estas razões é que apresentamos o presen-
te projeto de lei complementar e esperamos contar 
com o apoio de nossos eminentes Pares para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – Depu-
tado Antônio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE LEI Nº 5.209, DE 2009 
(Do Sr. Gerson Peres)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
unidades da rede de assistência do Siste-
ma Único de Saúde reservarem para defi-
cientes visuais no mínimo 10% das vagas 
de trabalho nas câmaras escuras do setor 
de radiologia.

Despacho: Apense-se À(ao) PL nº 
5.874/2001. 

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

O Congresso Nacional decreta:
As unidades da rede de assistência do Sistema 

Único de Saúde – SUS que disponham de serviços de 
radiologia ficam obrigadas a reservar para deficientes 
visuais, no mínimo, 10%, das vagas de trabalho nas 
câmaras escuras.

Os deficientes visuais devem cumprir as demais 
exigências legais para o exercício das atividades pre-
vistas no Art. 1 º. 

Cabe às instâncias gestoras do SUS, em cada es-
fera de governo, a fiscalização do disposto nesta lei.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

Grande parte dos deficientes visuais encontra-
se marginalizada no mercado de trabalho, sendo alvo 
de discriminação e objeto de preconceitos no dia a dia 
da sua vida em sociedade. Um cidadão que poderia e 
deveria ser facilmente acolhido na relação social co-
tidiana, por possuir uma deficiência é rejeitado e tem 
suas oportunidades destruídas.

Boa parte das dificuldades dos deficientes visuais 
se deve a absurda posição de muitos empregadores 
de que seriam limitados e incapazes de desenvolver 
qualquer função. Desconhecem as atividades possí-
veis de serem realizadas pelo deficiente, achando que 
assim devem evitar a sua integração ao trabalho, pois 
temem uma maior ocorrência de acidentes e, ainda, 
para fugir de um hipotético alto custo de adaptações 
e aquisição de equipamentos especiais.

Mesmo assim, todos os estudos mais atuais 
mostram ter havido um aumento na contratação das 
pessoas com deficiência, embora não disponhamos 
de dados mais específicos sobre às pessoas com de-
ficiência visual.

Nesse sentido, em 2005, o Instituto Ethos reali-
zou uma pesquisa nacional para traçar o perfil da di-
versidade no mundo do trabalho. Ela é intitulada “Perfil 
Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empre-
sas do Brasil e suas Ações Afirmativas”. Mostra que 
de 2003 para cá, houve um aumento significativo da 
participação de deficientes como um todo no quadro 
funcional – eles representavam 3,5% no levantamento 
anterior e, naquele ano atingem uma fatia de 13,6%. 
Essa taxa se equipara aos 14,5% da população que 
apresentam alguma deficiência. Mas, ao abordar a 
questão pela óptica do deficiente visual, os números 
mostram outra realidade: ele representa apenas 0,2% 
do total, perdendo de longe para portadores de defici-
ências múltiplas, com 12%. 

Apesar de a obrigatoriedade ter sido estabeleci-
da há anos, na Lei nº 10.098 de 2000 e no Decreto nº 
3.298 de 1999, que definiu o percentual de inclusão 
(2% para as empresas com 100 a 200 empregados, 
3% no caso de 201 a 500, 4% para as que têm entre 
501 e 1.000 e 5% para aquelas com mais de 1.000 
trabalhadores), há empresas que até hoje desconhe-
cem a legislação.

O deficiente visual tem encontrado mais oportu-
nidades nas organizações públicas, onde o processo 
de seleção é mais fiscalizado quanto ao cumprimento 
da lei. Nas organizações privadas a contratação surge 
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muitas vezes como recursos estratégicos de marketing 
ou como reforçador dos programas de responsabilida-
de social. Nessas organizações o deficiente visual é 
admitido em funções aquém da sua qualificação.

Merece destaque, por oportuno, o fato de que, 
mais especificamente nas unidades que tem serviços 
de radiologia, muitos estados e municípios têm adota-
do políticas de aproveitamento de deficientes visuais 
em câmaras escuras. Todavia, não se trata de uma 
obrigação mas sim de uma determinada postura que 
depende do gestor do momento. Se muda a adminis-
tração nada garante que os deficientes continuarão 
empregados.

Fica claro assim que a legislação existente é ge-
nérica e tem favorecido, na prática, mais outras mo-
dalidades de deficientes do que os visuais. E o seu 
aproveitamento nas câmaras escuras, objeto desta 
proposição, se dá de forma precária. 

Dessa forma, torna-se indispensável oferecermos 
mais um instrumento legal para corrigir todas estas 
distorções e injustiças com os deficientes visuais. As-
sim, mais uma vez apresentamos esta Proposição – a 
primeira tentativa se deu em 1997 -, com a expectativa 
de que, agora, todos nós estejamos conscientes da 
importância de uma legislação que amplie as oportu-
nidades de trabalhos para os deficientes visuais.

Pelo exposto, conclamamos os ilustres pares a 
apoiar a presente iniciativa.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Gerson Peres.

PROJETO DE LEI Nº 5.213, DE 2009 
(Do Sr. Elizeu Aguiar)

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para aumentar o percentual 
do desconto simplificado na Declaração 
de Ajuste Anual quando o contribuinte for 
deficiente físico.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
308/2003. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.250, de 26 de de-

zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 10 ..................................................
...............................................................
§ 1º O valor deduzido não poderá ser 

utilizado para comprovação de acréscimo pa-
trimonial, sendo considerado rendimento con-
sumido.

§ 2º No caso do contribuinte ser portador 
de deficiência física, visual, auditiva ou men-
tal, o desconto simplificado previsto no caput 
deste artigo é de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor dos rendimentos tributáveis na Decla-
ração de Ajuste Anual.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste 
artigo, os limites enunciados nos incisos do 
caput deste artigo ficam acrescidos de 5% 
(cinco por cento).

§ 4º Para a concessão do benefício pre-
visto no § 2º deste artigo é considerada pessoa 
portadora de deficiência a que se enquadra 
nas seguintes categorias:

I – deficiência física: alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mo-
noparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções;

II – deficiência visual: cegueira, na qual 
a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção ópti-
ca; a baixa visão, que significa acuidade vi-
sual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores;

III – deficiência auditiva: perda auditiva 
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz; e

IV – deficiência mental: funcionamento 
intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas 
de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais; 
d) utilização da comunidade;
d) utilização dos recursos da comuni-

dade;
e) saúde e segurança;
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f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de 

duas ou mais deficiências. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos no exercício financeiro 
imediatamente posterior.

Justificação

Segundo o Censo Demográfico 2000 do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
Brasil havia aproximadamente vinte e cinco milhões 
de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela 
física, mental, visual ou auditiva. No momento da re-
alização do mencionado levantamento, esse número 
correspondia a 14,5% da população brasileira, o que 
nos permite concluir que o número total de portado-
res de deficiência hoje no Brasil seja de quase vinte 
e oito milhões.

Nas últimas duas décadas, principalmente, o 
aumento da preocupação da sociedade e dos nossos 
três Poderes com a questão do acesso dos portado-
res de deficiência tem sido sensível. A discussão está 
na pauta do dia e várias medidas foram e estão sen-
do tomadas para propiciar maiores oportunidades e 
melhor qualidade de vida para cidadãos que, natural-
mente, encontram maiores dificuldades para realizar 
as atividades diárias.

Nesse sentido, relevante marco legal é a Lei 
nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe so-
bre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e 
sua integração social, em que restou enunciado que 
cabe ao Poder Público e a seus órgãos assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exer-
cício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternida-
de, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico.

Diante desse aspecto, é dever da Câmara dos 
Deputados buscar a concretização das diretrizes 
já constantes na legislação, conferindo tratamento 
adequado aos portadores de deficiência de forma a 
lhes possibilitar igualdade de tratamento e de opor-
tunidades.

O objetivo deste projeto de lei vem nessa estei-
ra, pois busca conferir benefício fiscal a portadores de 
deficiência no âmbito do Imposto sobre a Renda (IR) 
da pessoa física. Trata-se de conceder um desconto 
simplificado maior no momento da Declaração de Ajus-

te Anual, que passa dos atuais 20%, aplicáveis, sem 
distinção, a todos os contribuintes, para 25%.

O aumento do desconto é totalmente justificado, 
pois é incontroverso que os portadores de necessidade 
especiais possuem menos renda disponível, ao mesmo 
tempo em que não são autorizados a abater da base 
de cálculo do IR grande parte de suas despesas, como, 
por exemplo, aquisição de medicamentos e cadeiras 
de rodas. Encontram-se, portanto, na mesma situação 
fiscal dos demais contribuintes, o que é absolutamente 
anti-isonômico.

Necessário esclarecer que as classificações de 
deficiência constantes do projeto refletem aquelas atu-
almente utilizadas pelo Poder Executivo no Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta 
a citada Lei nº 7.853, de 1989. 

Em cumprimento ao art. 14 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal), estimamos a renúncia fiscal 
ocasionada pela presente proposição segundo o 
seguinte estudo:

Antes de tudo, é conveniente destacar que ine-
xistem informações específicas sobre a representa-
tividade dos contribuintes deficientes físicos no total 
do imposto de renda devido apurado pelas pessoas 
físicas, nem tampouco informações sobre quanto des-
ses contribuintes optam pelo mecanismo do descon-
to-padrão ou, ainda, quanto deles que hoje declaram 
pelo modelo completo poderiam passar a declarar pelo 
mecanismo simplificado em decorrência do aumento 
do benefício.

A propósito, as informações mais recentes dis-
ponibilizadas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) sobre as declarações do imposto de 
renda e que apresentam alguma informação sobre 
optantes do formulário simplificado (que adotam o 
desconto-padrão) referem-se à DIRPF 20041, ano-
calendário de 2003 e são apresentadas de forma 
globalizada. Informações estratificadas por classe 
de renda, segmentando os optantes do desconto-
padrão, somente são disponíveis pela DIRPF 1999, 
ano-calendário de 1998!

Os portadores de deficiência no Brasil represen-
tam 14,5% do total da população, o que atualmente 
corresponderia a 28,0 milhões de indivíduos derivada 
de um total de 193,1 milhões de habitantes. Porém, de 
acordo com o Popclok do site do IBGE a população 
estimada em 19.02.09 seria de 190,7 milhões, o que 
resultaria, mantendo-se a mesma proporção, numa 
população de deficientes da ordem de 27,6 milhões 
de indivíduos. 

1 Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2004.
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Por outro lado, estudo elaborado pela Receita 
Federal do Brasil2 mostra que, em 2003, apenas 9,3% 
dos brasileiros, estimados em 171,7 milhões naquela 
época, que auferiram rendimentos poderiam estar su-
jeitos ao IRPF, ou seja, 15,9 milhões de pessoas. Deste 
total, somente 4,8 milhões de contribuintes, ou 2,8% 
da população total, tinham imposto devido apurado, 
sendo os demais considerados isentos.

Assim, como era de se esperar, dado a natureza 
progressiva do tributo, a ampla maioria da população 
fica fora do gravame fiscal desse imposto.

Isto posto, como a população de deficientes físico 
corresponde a 14,5% da população total, e admitindo 
que a sua distribuição nas estatísticas do imposto de 
renda siga o mesmo padrão antes comentado, grosso 
modo, poderíamos inferir, numa primeira abordagem, 
que apenas 1,3% (0,093x0,145) dos brasileiros, assim 
enquadrados, auferiram rendimentos que os qualifica-
riam como podendo estar sujeitos ao IRPF e somente 
0,41% (0,028x0,145) da população total se constituiria, 
efetivamente, de contribuintes deficientes físicos com 
imposto devido apurado.

As estatísticas da DIRPF/RFB de 1999 indicam 
que nesse ano 6,5 milhões de declarantes optaram 
pelo desconto-padrão simplificado, dos quais apenas 
3,0 milhões apresentaram imposto devido.

O total de dedução agregada de desconto-padrão 
devida por esses 3,0 milhões de contribuintes somou 
R$12,6 bilhões, sendo que 86,4% foi utilizado por 
quem se situava na faixa de renda anual entre R$12 
mil e R$48 mil. A média de desconto-padrão nesse in-
tervalo de renda variou de R$2.776,42 a R$7.828,48. 
Quem se situava no intervalo de renda de R$48 mil a 
mais de R$120 mil e utilizou o desconto-padrão ficou 
sujeito ao limite então vigente de R$8.000,00 para 
esse desconto. Esses contribuintes somaram 212,5 
mil indivíduos.

Conforme comentado, não existem informações 
da RFB sobre portadores de deficiência que tenham 
optado pelo desconto-padrão.

Para contornar essa dificuldade, lançamos mão 
das informações do Censo Demográfico de 2000, Ta-
bela 1.4.8, que mostra as “Pessoas de 10 anos ou mais 
de idade, ocupadas na semana de referência, por tipo 
de deficiência, segundo as classes de rendimento no-
minal mensal (tem termos de salário-mínimo) de todos 
os trabalhos – Brasil”. 

2 IRPF no Brasil, Estudo Tributário nº 14, dezembro de 2004). 
Nesse estudo, há ainda menção de estatísticas do PNAD 2002 do 
IBGE (pesquisa nacional por amostra de domicílio) que mostra que 
86,6% da população (acima de 10 anos) recebia rendimentos mé-
dios mensais de até R$1.000,00, o que as tornaria dispensadas de 
pagar imposto de renda

Examinando-se esses dados observamos que 
do total de pessoas ocupadas em 2000, que era de 
65.629.892 indivíduos, 81,8% ficariam isentas do IRPF 
e daquele total os indivíduos portadores de pelo menos 
uma deficiência atingia a 9.084.208 pessoas, sendo 
que destas 85,9% poderiam estar isentas do IRPF, caso 
se faça a correspondência entre as classes de renda 
em termos de salário mínimo e o limite de isenção do 
imposto então vigente.

Nas classes possivelmente sujeitas ao imposto, 
em média, a relação entre contribuintes ocupados por-
tadores de deficiência e total dos contribuintes ocupa-
dos foi de 10,7%, sensivelmente inferior à estimativa do 
total de deficientes que é de 14,5%, a qual é fortemente 
influenciada pela maior proporção desses indivíduos 
nas classes de menor nível de renda.

Aquele número de 10,7% foi utilizado para se 
estimar os valores de desconto-padrão utilizados por 
portadores de deficiência a partir das informações da 
DIRPF1999 e simular o que aconteceria se o descon-
to-padrão fosse elevado de 20% para 25%, consoante 
as faixas de rendas sujeitas, no imposto de renda, às 
alíquotas marginais de 15% e 27,5%.

A partir da diferença então apurada, que resul-
taria em maior redução do imposto devido, os valores 
foram atualizados para 2010. Para as faixas menores 
de renda, tomou-se por base a variação do Imposto de 
Renda Retido na Fonte Sobre o Trabalho Assalariado, 
que é onde se concentra os contribuintes que fazem uso 
pleno do desconto-padrão, sem atingir o limite absoluto 
estabelecido para esse tipo de gasto. Para as classes 
superiores e que utilizam o desconto-padrão tendo como 
teto de dedução o limite absoluto, que representam a 
menor parte do valor total desse tipo de dedução, em-
pregamos a variação da receita do Imposto de Renda da 
Pessoa Física. Esses indicadores de atualização foram 
empregados porque incorporam tanto o crescimento do 
número de contribuintes como o de aumento de renda 
média auferida por cada um deles.

As receitas do ano-calendário de 1998 foram ob-
tidas junto ao site da RFB e aquelas referente a 2009 
foram extraídas da Programação Financeira do Tesouro 
para esse exercício. 

Para os exercícios de 2011 e 2012, os valores 
foram novamente atualizados supondo-se que a cada 
ano o Produto Interno Bruto irá crescer 3% e a variação 
do IPCA ficará no centro da meta que é de 4,5%.

Isto posto, as renúncias de receitas assim estima-
das, a preços correntes, para o período 2010/2012, de-
rivadas da Proposição em tela, seriam as seguintes:

2010 – R$190,7 milhões
2011 – R$205,3 milhões
2012 – R$221,0 milhões
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Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilus-
tres colegas à aprovação dessa relevante matéria.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Elizeu Morais de Aguiar.

PROJETO DE LEI Nº 5.220, DE 2009 
(Do Sr. Neilton Mulim)

Dá nova redação ao art. 30 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dis-
põe sobre os registros públicos.

Despacho: Apense-se À(ao) PL nº 
4.612/2001. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei dá nova redação ao art. 54 da Lei 

nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Art. 2 O art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54...................................................
...............................................................
10) impressão digital do pai ou da 

mãe.”

Art. 3º Esta lei entrara em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A Certidão de Nascimento, além de ser um do-
cumento de identificação, é a primeira garantia de ci-
dadania e direitos a todos os brasileiros.

Com a Certidão de Nascimento, a criança terá 
direito de ser atendida em todos os serviços públicos 
como, por exemplo, hospitais, postos de saúde, escolas 
etc. Para que esses direitos possam ser exigidos des-
de os primeiros dias de vida, todas as crianças devem 
ser registradas logo após seu nascimento.

A emissão desta certidão é gratuita e para emiti-
la é preciso que um dos pais compareça a qualquer  
Cartório de Registro Civil levando os documentos.

Ocorre que mesmo com todos esses cuidados, 
tem sido comum a falsificação de certidão de nasci-
mento, colocando em risco toda a sociedade.

Nesse sentido, este projeto corrige esta fa-
lha legal e aprimora a legislação, dando garantia e 
tranqüilidade para toda a família e o poder publica, 
obrigando a digital do pai ou da mãe num campo 
da certidão.

Temos a certeza que os nobres pares saberão 
aperfeiçoar e aprovar esta medida.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Neilton 
Mulim, Deputado Federal, PR-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.224, DE 2009 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, obrigando as operadoras de telecomu-
nicações que ofertarem plano pré-pago de 
serviço a tornar disponíveis para os usuá-
rios cartões para inserção de créditos com 
valores expressos na linguagem braille.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
7.699/2006. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997, obrigando as operadoras de telecomu-
nicações que ofertarem plano pré-pago de serviço a 
tornar disponíveis para os usuários cartões para in-
serção de créditos com valores expressos na lingua-
gem braille.

Art. 2º Acrescente-se o art. 78-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, com a seguinte redação:

“Art. 78-A. A prestadora de serviço de 
telecomunicações que ofertar plano pré-pago 
de serviço deverá tornar disponíveis para os 
usuários cartões para inserção de créditos 
com valores expressos na linguagem brail-
le, em proporção mínima determinada pela 
Agência.”

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

Justificação

Nos anos que se sucederam à reestruturação do 
mercado brasileiro de telecomunicações, a sociedade 
presenciou o extraordinário crescimento das empre-
sas do setor. Hoje, enquanto a telefonia fixa conta com 
cerca de quarenta milhões de assinantes, o serviço de 
telefonia móvel já alcançou a marca dos cento e cin-
quenta milhões de usuários.

Não obstante, no que diz respeito à proteção aos 
direitos do consumidor, o relacionamento das empresas 
com os usuários não evoluiu em velocidade condizen-
te com a importância do serviço prestado por elas. Ao 
longo dos últimos anos, as operadoras de telefonia têm 
se posicionado frequentemente entre as prestadoras 
de serviços públicos que mais recebem reclamações 
do consumidor. Em relação ao atendimento a pessoas 
portadoras de necessidades especiais, em particular, 
a situação é ainda mais preocupante.

Considerando que a telefonia móvel representa 
hoje a alternativa de comunicação de maior expres-
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são para a população brasileira, é fundamental que 
o Poder Público institua dispositivos que ampliem os 
direitos do consumidor, assegurando aos portadores 
de necessidades especiais o pleno acesso aos bene-
fícios proporcionados pelo serviço.

Por esse motivo, elaboramos o presente Proje-
to de Lei com o objetivo de obrigar as operadoras de 
telefonia a ofertar cartões telefônicos pré-pagos com 
valores expressos na linguagem braille, em proporção 
mínima a ser determinada pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel. A medida proposta con-
tribuirá sensivelmente para a inclusão de importante 
parcela da população que hoje enfrenta sérias dificul-
dades para dispor do serviço.

Em virtude dos argumentos apresentados, conta-
mos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Geraldo Resende, PMDB-MS.

PROJETO DE LEI Nº 5.225, DE 2009 
(Do Sr. José Airton Cirilo)

Obriga as concessionárias e empresas 
prestadoras de serviços públicos a emitir 
recibo de quitação, no final de cada ano, 
para os consumidores.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
3.926/2008. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As concessionárias e empresas presta-

doras de serviços públicos emitirão, ao final de cada 
ano, recibo de quitação anual de débitos dos serviços 
prestados, no ano anterior, para os consumidores.

§1º A declaração de quitação anual das 
faturas compreendem os meses de janeiro a 
dezembro de cada ano, tendo como referência 
a data do vencimento de respectiva fatura. 

§2º Somente terão direito à declaração 
de quitação anual das faturas os usuários que 
quitarem todas as faturas relativas ao ano em 
referência.

§3º A quitação poderá vir expressa nos 
boletos de cobrança.

Art. 2º O descumprimento do disposto no artigo 1º 
ensejará a aplicação de penalidades previstas no Ca-
pitulo VII da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º Os usuários dos serviços ficam dispen-
sados de guardar os comprovantes mensais, exceto 
quando inadimplentes.

Art. 4º As concessionárias e empresas prestado-
ras de serviços públicos com contrato em vigor terão 

o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequa-
rem ao previsto nesta Lei, a contar da data de sua 
publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objeto instituir 
o fornecimento de certidão de quitação anual, no fi-
nal de cada ano, aos usuários dos serviços públicos. 
Com essa iniciativa buscamos atender a legítima rei-
vindicação dos consumidores quanto à necessidade 
de guardar inúmeros boletos bancários e recibos para 
comprovar seus pagamentos.

Essa idéia foi apresentada pelo Deputado Estadu-
al, da Assembléia Legislativa de São Paulo, Fernando 
Capez e divulgada pelo Jornal Diário do Nordeste, no 
dia 06 de maio. Ao ler a matéria, percebi a importância 
dessa proposição e da necessidade de regulamentação 
federal, tornando-a obrigatória para todas as empresas 
e concessionárias de serviços públicos, beneficiando 
a todos os consumidores brasileiros. Assim, resolvi 
apresentar esse projeto.

As concessionárias e empresas prestadoras de 
serviços públicos em muitos momentos exigem dos 
usuários que comprovem o pagamento de contas pas-
sadas, obrigando-os a apresentar os comprovantes 
referentes a meses anteriores, às vezes até de anos 
anteriores. Nesses casos, normalmente o consumi-
dor, que não tem pleno conhecimento da legislação, 
mesmo tendo pagado a conta, não dispõe mais do 
comprovante.

Com o fornecimento desse recibo de quitação 
pelas concessionárias e empresas prestadoras de 
serviços públicos os usuários dos serviços ficam deso-
brigados de manter guardados todos os comprovantes 
de pagamento do ano, guardando apenas aquele que 
trouxer a quitação de débitos, reduzindo de doze para 
apenas um documento por ano.

Essa medida é de fácil implantação e não trará 
ônus as empresas, pois a quitação pode vir no próprio 
boleto de cobrança do ano seguinte.

Assim, atendendo ao anseio do consumidor bra-
sileiro, conto com o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado José Airton Cirilo, PT-CE.

PROJETO DE LEI Nº 5.226, DE 2009 
(Do Sr. Leonardo Monteiro e outros)

Dispõe sobre a proteção das florestas 
e outras formas de vegetação, e dá outras 
providências.



25274 Terça-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Despacho: Apense-se ao PL nº 
1.876/1999. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre 
a proteção das florestas e outras formas de vegetação, 
dispõe sobre as áreas de preservação permanente e 
as áreas de reserva e uso sustentável, estabelece re-
gras gerais sobre a exploração florestal, o suprimento 
por matéria-prima florestal e o controle da origem dos 
produtos florestais e dos incêndios florestais, e pre-
vê instrumentos econômicos para o alcance de seus 
objetivos.

Parágrafo único. Respeitadas as disposições es-
tabelecidas nesta Lei e em regulamento, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer 
normas mais restritivas que atendam às peculiarida-
des locais.

Art. 2º As florestas e as demais formas de vege-
tação existentes no território nacional, reconhecidas 
de utilidade às terras que revestem, são vitais para o 
equilíbrio ecossistêmico e bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País, da atual e futuras gerações, 
exercendo-se os direitos de propriedade com respeito 
à sua função social e às limitações que a legislação em 
geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões contrá-
rias às disposições desta Lei na utilização e explora-
ção das florestas e demais formas de vegetação são 
consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se 
às ações judiciais decorrentes da aplicação desta Lei 
o procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, 
do Código de Processo Civil. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Amazônia Legal: a área definida no 
art. 2º da Lei Complementar nº 124, de 3 de 
janeiro de 2007;

II – área de preservação permanente: 
área delimitada nos termos dos arts. 4º e 5º, 
em que se preserva a vegetação nativa com 
a função de proteger os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fluxo gênico de fauna e flora, o solo 
e o bem-estar das populações humanas;

III – área de reserva e uso sustentável: 
área localizada no interior de uma propriedade 
ou posse rural, delimitada nos termos do art. 
12, com a função de assegurar o uso econô-

mico de modo sustentável dos recursos natu-
rais, proporcionar a conservação e a reabili-
tação dos processos ecológicos e promover a 
conservação da biodiversidade e o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

IV – área urbanizada: área integrante do 
perímetro urbano, definido pelo plano diretor 
municipal referido no art. 182, § 1º, da Consti-
tuição Federal ou pela lei municipal que esta-
belecer o zoneamento urbano, com densidade 
demográfica superior a cinquenta habitantes 
por hectare e malha viária implantada, e que 
tenha, no mínimo, três dos seguintes elementos 
de infra-estrutura urbana implantados:

sistema de águas pluviais;
disposição adequada de esgoto sanitário;
abastecimento de água potável;
distribuição de energia elétrica;
coleta de resíduos sólidos;
V – comunidades locais: populações tra-

dicionais e outros grupos humanos, organiza-
dos por gerações sucessivas, com estilo de 
vida relevante à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica;

VI – floresta pública: florestas, naturais 
ou plantadas, localizadas nos diversos bio-
mas brasileiros, em imóveis sob o domínio da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios ou das entidades da administra-
ção indireta;

VII – manejo florestal sustentável: admi-
nistração e uso da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
respeitando-se os mecanismos de sustentação 
do ecossistema objeto do manejo e conside-
rando-se, cumulativa ou alternativamente, a 
utilização de múltiplas espécies madeireiras, 
de múltiplos produtos e subprodutos não ma-
deireiros, bem como a utilização de outros bens 
e serviços de natureza florestal;

VIII – pequena propriedade rural ou posse 
rural familiar: imóvel rural explorado mediante 
o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro 
e de sua família, cuja renda bruta seja, em no 
mínimo 80% (oitenta por cento), proveniente 
de atividade agroflorestal ou do extrativismo, 
admitida a ajuda eventual de terceiro, e que 
tenha área total não superior a quatro módu-
los fiscais;

IX – uso alternativo do solo: substituição 
de florestas e formações sucessoras por outras 
coberturas do solo, incluindo projetos agrope-
cuários, industriais, de geração e transmissão 
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de energia, de mineração e de transporte, 
assentamentos urbanos ou outras formas de 
ocupação humana;

X – utilidade pública:
as atividades de segurança nacional e 

proteção sanitária;
as obras de infra-estrutura destinadas 

aos serviços públicos de transporte, sanea-
mento e energia;

demais obras, planos, atividades ou pro-
jetos definidos em regulamento;

XI – de interesse social: 
as atividades imprescindíveis à proteção 

da integridade da vegetação nativa, nos termos 
do regulamento; 

as atividades de manejo agroflorestal 
sustentável praticadas por comunidades tra-
dicionais ou na pequena propriedade ou pos-
se rural familiar, que não descaracterizem a 
cobertura vegetal existente;

a implantação de infra-estrutura destina-
da a esportes, lazer e atividades educacionais 
e culturais ao ar livre em áreas urbanizadas, 
observadas as condições estabelecidas nes-
ta Lei;

a regularização fundiária de assentamen-
tos humanos ocupados predominantemente 
por população de baixa renda em áreas ur-
banizadas, observadas as condições estabe-
lecidas por esta Lei;

demais obras, planos, atividades ou pro-
jetos definidos em regulamento.

CAPÍTULO II 
Das Áreas de Preservação Permanente

SEÇÃO I 
Da Delimitação das Áreas de  

Preservação Permanente

Art. 4º Consideram-se áreas de preservação per-
manente, em zonas rurais ou urbanas, pelo só efeito 
desta Lei:

I – as faixas marginais de qualquer curso 
d’água, desde o seu nível mais alto, em largu-
ra mínima de:

30 (trinta) metros, para os cursos d’água 
de menos de 10 (dez) metros de largura;

50 (cinquenta) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquen-
ta) metros de largura;

100 (cem) metros, para os cursos d’água 
que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzen-
tos) metros de largura;

200 (duzentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 

500 (quinhentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 

II – as áreas no entorno dos lagos e lago-
as naturais, em faixa com largura mínima de:

100 (cem) metros, em áreas rurais, ex-
ceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será 
de 50 (cinqüenta) metros;

30 (trinta) metros, em áreas urbanizadas;
III – as áreas no entorno dos reservatórios 

d’água artificiais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento, respeitada a 
largura mínima de 15 (quinze) metros, res-
guardado o disposto nos §§ 2º e 3º;

V – as áreas no entorno das nascen-
tes, ainda que intermitentes, e dos chamados 
“olhos d’água”, qualquer que seja a sua situ-
ação topográfica, no raio mínimo de 50 (cin-
quenta) metros;

VI – o topo de morros, montes, monta-
nhas e serras, delimitado a partir da curva de 
nível correspondente a dois terços da altura 
mínima da elevação em relação a base;

VII – as encostas ou partes destas, com 
declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
na linha de maior declive;

VIII – as dunas e os manguezais, em 
toda a sua extensão;

IX – as restingas, na faixa de 300 (tre-
zentos) metros, medidos a partir da preamar 
máxima;

X – as bordas dos tabuleiros ou chapa-
das, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 
projeções horizontais;

XI – as áreas em altitude superior a 1.800 
(mil e oitocentos) metros, qualquer que seja 
a vegetação.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão estabelecer, por lei, limi-
tes mais amplos para as áreas de preservação 
permanente definidas neste artigo.

§ 2º O plano de recursos hídricos ela-
borado para a bacia hidrográfica, aprovado 
na forma da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, pode reduzir em até 50% (cinqüenta 
por cento) as faixas mínimas previstas no in-
ciso I do caput, bem como aumentá-las no 
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percentual necessário para a proteção dos 
cursos d’água.

§ 3º Na hipótese de aumento das faixas 
de proteção na forma prevista no § 2º, deverão 
ser destinados recursos advindos da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos para custear a 
recuperação e a manutenção da área de pre-
servação permanente adicional, em conformi-
dade com o disposto no caput do art. 22 da 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 4º Nas acumulações artificiais de água 
com superfícies inferiores a 0,1 ha (zero vírgula 
um hectares) não resultantes de represamento de 
cursos d’água, fica dispensada a reserva da faixa 
de proteção prevista no inciso III do caput.

§ 5º A área de preservação permanente 
ao longo de reservatórios de hidrelétricas obe-
decerá aos seguintes parâmetros: 

I – nas hidrelétricas com potência insta-
lada de 1 (um) a 30 (trinta) megawatts, com 
área de reservatório não superior a 300 (tre-
zentos) hectares, a faixa de proteção margi-
nal mínima é de 30 (trinta) metros ao redor 
do reservatório, desde o seu nível mais alto, 
medido horizontalmente;

II – nas hidrelétricas com potência ins-
talada de 30 (trinta) a 200 (duzentos) mega-
watts, com área de reservatório maior que 300 
(trezentos) hectares e menor ou igual a 800 
(oitocentos) hectares, a faixa de proteção mar-
ginal mínima é de 50 (cinquenta) metros ao 
redor do reservatório, desde o seu nível mais 
alto, medido horizontalmente;

III – nas hidrelétricas com potência ins-
talada maior que 200 (duzentos) megawatts, 
com área de reservatório maior que 800 (oi-
tocentos) hectares, a faixa de proteção mar-
ginal mínima é de 100 (cem) metros ao redor 
do reservatório, desde o seu nível mais alto, 
medido horizontalmente.

Art. 5º Além das áreas de preservação perma-
nente definidas no art. 4º, consideram-se de preserva-
ção permanente, quando assim declaradas pelo Poder 
Público, as áreas cobertas com florestas ou outras 
formas de vegetação destinada a uma ou mais das 
seguintes finalidades:

I – conter a erosão do solo;
II – proteger as dunas;
III – abrigar exemplares da fauna ou flora 

ameaçados de extinção;
IV – proteger sítios de excepcional beleza 

ou de valor científico ou histórico;

V – formar faixas de proteção ao longo 
de rodovias e ferrovias;

VI – assegurar condições de bem-estar 
público;

VII – auxiliar a defesa do território nacio-
nal, a critério das autoridades militares.

Parágrafo único. A criação de área de preserva-
ção permanente na forma deste artigo demanda ato 
específico do Poder Público federal, estadual, munici-
pal ou do Distrito Federal, que delimite a sua área de 
abrangência e especifique sua finalidade, consoante 
os incisos I a VII do caput.

SEÇÃO II 
Do Regime de Proteção das Áreas  

de Preservação Permanente

Art. 6º Toda vegetação situada em área de preserva-
ção permanente deverá ser mantida preservada pelo pro-
prietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Tendo ocorrido, a qualquer tempo, 
supressão não autorizada de vegetação situ-
ada em área de preservação permanente, o 
proprietário da área, possuidor ou ocupante 
a qualquer título são obrigados a promover a 
recomposição, às suas expensas, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis nas esferas 
administrativa e penal, e resguardada a possi-
bilidade de ser firmado termo de ajustamento 
de conduta, na forma da lei.

§ 2º Além da exigência de observância 
das restrições à supressão de vegetação, são 
vedadas nas áreas de preservação permanente 
atividades que possam comprometer a biota 
ou o equilíbrio ambiental.

Art. 7º A supressão de vegetação em área de pre-
servação permanente somente poderá ser autorizada 
em caso de utilidade pública ou de interesse social, de-
vidamente caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica 
e locacional ao empreendimento proposto.

§ 2º A supressão de que trata o caput 
dependerá de autorização do órgão do Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) 
responsável pelo licenciamento ambiental do 
empreendimento que a demanda. 

§ 3º No caso de supressão eventual e de 
baixo impacto em que não se aplica o licen-
ciamento ambiental, a autorização referida no 
§ 2º ficará a cargo do órgão estadual compe-
tente do Sisnama ou, em áreas urbanizadas, 
do órgão municipal do Sisnama.
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§ 4º O órgão competente pela autorização 
prevista nos §§ 2º e 3º indicará, previamente à 
emissão da autorização para a supressão de 
vegetação em área de preservação permanen-
te, as medidas mitigadoras e compensatórias 
a serem adotadas pelo empreendedor.

Art. 8º É permitido o acesso de pessoas às áreas de 
preservação permanente para obtenção de água, desde 
que não exija a supressão e não comprometa a regene-
ração e a manutenção a longo prazo da vegetação. 

Parágrafo único. A dessedentação de animais 
deverá ser realizada mediante sistemas que não con-
taminem a água a jusante da propriedade rural.

Art. 9º Na implantação de reservatório d’água 
artificial, é obrigatória a aquisição pelo empreendedor 
ou, se for o caso, a desapropriação das áreas de pre-
servação permanente criadas em seu entorno.

§ 1º Nos reservatórios d’água artificiais 
destinados à geração de energia e abasteci-
mento público, o empreendedor, no âmbito do 
licenciamento ambiental, elaborará plano am-
biental de conservação e uso do entorno do 
reservatório artificial, em conformidade com 
termo de referência expedido pelo órgão com-
petente do Sisnama responsável pelo licencia-
mento ambiental do empreendimento.

§ 2º A aprovação do plano previsto no § 
1º será precedida da realização de, no mínimo, 
uma audiência pública, sob pena de nulidade 
do ato administrativo.

§ 3º Na análise do plano previsto no § 
1º, será ouvido o respectivo comitê de bacia 
hidrográfica, se houver.

§ 4º O plano previsto no § 1º poderá indi-
car áreas para implantação de pólos turísticos 
e de lazer no entorno do reservatório artificial, 
que não poderão exceder a 20% (vinte por 
cento) da área total de seu entorno, assegu-
rado o devido licenciamento ambiental desses 
empreendimentos.

§ 5º O empreendedor do reservatório fica 
responsável pela implementação do plano pre-
visto no § 1º, mesmo que nos pólos turísticos e 
de lazer eventualmente implantados haja con-
cessão de uso ou outro tipo de contrato com 
terceiros para a exploração da área.

SEÇÃO III 
Do Regime Especial das Áreas de Preservação 

Permanente Situadas em Áreas Urbanizadas

Art. 10. Sem prejuízo da delimitação prevista nos 
arts. 4º e 5º, fica admitida a implantação de infra-estru-

tura destinada a esportes, lazer e atividades educacio-
nais e culturais ao ar livre nas áreas de preservação 
permanente situadas em áreas urbanizadas, desde que 
a supressão de vegetação requerida não descaracterize 
a função ambiental da área prevista no art. 2º, caput, 
inciso IV, e observados os seguintes requisitos:

I – adequação ao plano diretor municipal 
referido no art. 182, § 1º, da Constituição Fe-
deral, bem como às normas sobre vegetação 
nativa ameaçada de extinção ou especialmente 
protegida em razão de sua inserção em bioma 
considerado patrimônio nacional;

II – licenciamento ambiental dos empre-
endimentos, se couber;

III – realização de, no mínimo, uma au-
diência pública;

IV – autorização prévia do comitê de 
bacia hidrográfica, se a área de preservação 
permanente localizar-se ao longo de curso 
d’água.

Parágrafo único. No caso do inciso IV do 
caput, se não houver comitê de bacia hidro-
gráfica instalado, a autorização prévia caberá 
ao conselho estadual de meio ambiente.

Art. 11. Nos processos de regularização fundi-
ária de assentamentos humanos ocupados predomi-
nantemente por população de baixa renda em áreas 
urbanizadas, admite-se a supressão de vegetação 
situada em área de preservação permanente, desde 
que a regularização implique melhoria das condições 
ambientais da área e não haja risco para a vida ou a 
saúde dos ocupantes em razão de movimentação de 
terra, desestabilização do terreno, inundação ou ou-
tros eventos.

Parágrafo único. Para a comprovação das condi-
ções para regularização previstas no caput, o responsá-
vel por elas elaborará plano de regularização fundiária 
sustentável, a ser aprovado pelo órgão competente 
do Sisnama no âmbito do processo de licenciamen-
to da regularização, assegurada a aplicação, quando 
couber, das normas sobre estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA).

CAPÍTULO III 
Da Área de Reserva e Uso Sustentável

SEÇÃO I 
Da Delimitação da Área de Reserva e  

Uso Sustentável

Art. 12. Todo imóvel rural deverá possuir área de 
reserva e uso sustentável, sem prejuízo da aplicação 
das normas sobre as áreas de preservação permanen-
te e salvaguardadas as hipóteses de área de reserva 
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e uso sustentável em condomínio e de compensação 
previstas nesta Lei.

§ 1º A área de reserva e uso sustentá-
vel exigida no caput obedecerá os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área total 
do imóvel:

I – 80% (oitenta por cento), no imóvel si-
tuado em área de floresta localizada na Ama-
zônia Legal;

II – 35% (trinta e cinco por cento), no 
imóvel situado em área de cerrado localizada 
na Amazônia Legal;

III – 20% (vinte por cento), no imóvel 
situado em área rural localizada nos demais 
biomas. 

§ 2º Os Estados poderão estabelecer, 
por lei, índices maiores do que os definidos 
nos incisos I a III do § 1º.

§ 3º O percentual de área de reserva e 
uso sustentável na propriedade situada em 
área de floresta e cerrado na Amazônia Legal 
será definido considerando separadamente os 
índices contidos nos incisos I e II do § 1º.

Art. 13. A área de reserva e uso sustentável terá 
sua localização aprovada pelo órgão estadual com-
petente do Sisnama, considerados, no processo de 
aprovação:

I – a função social da propriedade;
II – a proximidade com outra área de 

reserva e uso sustentável, área de preserva-
ção permanente, unidade de conservação ou 
outra área protegida na forma da legislação 
ambiental;

III – o plano de recursos hídricos elabo-
rado para a bacia hidrográfica, aprovado na 
forma da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 
o plano diretor municipal referido no art. 182, 
§ 1º, da Constituição Federal; o zoneamento 
ecológico-econômico (ZEE) ou outras catego-
rias de zoneamento ambiental, quando houver 
esses instrumentos.

Art. 14. Desde que não implique conversão de 
novas áreas para uso alternativo do solo, será admi-
tido, pelo órgão estadual competente do Sisnama, o 
cômputo das áreas de preservação permanente no 
cálculo do percentual de área de reserva e uso sus-
tentável, quando a soma da vegetação nativa em área 
de preservação permanente e área de reserva e uso 
sustentável exceder a:

I – 80% (oitenta por cento) do imóvel rural 
localizado na Amazônia Legal;

II – 50% (cinqüenta por cento) do imóvel 
rural localizado nas demais regiões do País;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pe-
quena propriedade ou posse rural familiar, em 
qualquer região do País. 

Parágrafo único. O regime de proteção 
da área de preservação permanente não se 
altera na hipótese prevista neste artigo.

Art. 15. Poderá ser instituída área de reserva e 
uso sustentável em regime de condomínio entre pro-
priedades rurais contíguas, respeitado o percentual 
previsto no art. 12 em relação a cada imóvel, median-
te a aprovação do órgão estadual competente do Sis-
nama e as devidas averbações referentes a todos os 
imóveis envolvidos.

Parágrafo único. O regime previsto no caput será 
também aplicado aos imóveis decorrentes do mesmo 
parcelamento rural.

Art. 16. Se for indicado pelo ZEE estadual reali-
zado segundo metodologia unificada estabelecida em 
regulamento, o Poder Executivo, ouvidos o Conama e 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, poderá:

I – exclusivamente para fins de recom-
posição, assegurada a manutenção na área 
protegida dos locais de expressiva biodiversi-
dade e, sempre que possível, a constituição 
dos corredores ecológicos:

reduzir a área de reserva e uso susten-
tável de imóveis situados em área de floresta 
localizada na Amazônia Legal para até 50% 
(cinqüenta por cento) da propriedade;

reduzir a área de reserva e uso susten-
tável de imóveis situados em área de cerrado 
na Amazônia Legal na Amazônia Legal para 
até 20% (vinte por cento) da propriedade;

II – ampliar as áreas de reserva e uso 
sustentável, em até 50% (cinqüenta por cento) 
dos índices previstos nesta Lei, nos imóveis 
situados fora da Amazônia Legal. 

SEÇÃO II 
Do Regime de Proteção da Área de  

Reserva e Uso Sustentável

Art. 17. A área de reserva e uso sustentável será 
mantida com cobertura de vegetação nativa pelo pro-
prietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a 
qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado.

§ 1º Admite-se a exploração econômica da 
área de reserva e uso sustentável exclusivamen-
te mediante plano de manejo florestal sustentá-
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vel, na forma do art. 20, previamente aprovado 
pelo órgão competente do Sisnama.

§ 2º Na pequena propriedade ou posse 
rural familiar, admite-se também na área de 
reserva e uso sustentável o manejo agroflo-
restal que inclua o plantio de espécies arbó-
reas exóticas frutíferas ou industriais ou cul-
turas temporárias, em sistema intercalar ou 
em consórcio com espécies nativas, não se 
aplicando a exigência de aprovação de plano 
constante no § 1º.

§ 3º Tendo ocorrido, a qualquer tempo, 
supressão não autorizada de vegetação situ-
ada na área de reserva e uso sustentável, o 
proprietário da área, possuidor ou ocupante 
a qualquer título são obrigados a promover a 
recomposição, às suas expensas.

§ 4º Na recomposição de que trata o § 
3º, os órgãos do Sisnama devem apoiar tec-
nicamente a pequena propriedade ou posse 
rural familiar.

§ 5º A bioprospecção em área de reser-
va e uso sustentável será permitida na forma 
do regulamento e mediante observância da 
legislação pertinente. 

Art. 18. A área de reserva e uso sustentável será 
averbada na matrícula do imóvel no Registro de Imó-
veis competente, com indicação de suas coordenadas 
georreferenciadas, sendo vedada a alteração de sua 
destinação a qualquer título, de desmembramento ou 
de retificação da área.

§ 1º No caso de desmembramento do 
imóvel rural, para a observância do disposto 
no caput, a área de reserva e uso sustentável 
original será averbada na matrícula de todos 
os imóveis resultantes.

§ 2º Será realizada de ofício pelo oficial 
do Registro de Imóveis, independentemente de 
custas e emolumentos, a averbação da área 
de reserva e uso sustentável da pequena pro-
priedade ou posse rural familiar, bem como da 
área de reserva e uso sustentável dos imóveis 
inseridos no âmbito do Programa Nacional de 
Reforma Agrária.

§ 3º O Poder Público assegurará a rea-
lização dos serviços de georreferenciamento 
necessários para a averbação de que trata o 
§ 2º, sem ônus para os proprietários ou pos-
suidores.

§ 4º Na posse, a área de reserva e uso 
sustentável é assegurada por termo de com-
promisso firmado pelo possuidor com o órgão 

estadual competente do Sisnama, com força de 
título executivo extrajudicial e que explicite, no 
mínimo, a localização da área de reserva e uso 
sustentável, suas características ecológicas e as 
obrigações assumidas pelo possuidor por força 
do previsto nesta Lei e em regulamento.

§ 5º A inserção do imóvel rural em perí-
metro urbano definido mediante lei municipal 
não desobriga o responsável da manutenção 
da área de reserva e uso sustentável, que 
só será desaverbada concomitantemente ao 
registro do parcelamento do solo para fins 
urbanos aprovado segundo a legislação es-
pecífica e consoante as diretrizes do plano 
diretor de que trata o art. 182, § 1º, da Cons-
tituição Federal.

CAPÍTULO IV 
Da Exploração Florestal

Art. 19. A exploração de florestas e formações 
sucessoras, de domínio público ou privado, depende-
rá de licenciamento pelo órgão estadual competente 
do Sisnama, bem como da adoção de técnicas de 
condução, exploração, reposição florestal e manejo 
compatíveis com os variados ecossistemas que a co-
bertura arbórea forme.

§ 1º Compete ao órgão federal compe-
tente do Sisnama o licenciamento de que tra-
ta o caput:

I – nas florestas públicas de domínio da 
União;

II – nas unidades de conservação cria-
das pela União;

III – nos empreendimentos potencial-
mente causadores de impacto ambiental na-
cional ou regional, definidos em resolução do 
Conama.

§ 2º Compete ao órgão municipal com-
petente do Sisnama o licenciamento de que 
trata o caput:

I – nas florestas públicas de domínio do 
Município;

II – nas unidades de conservação criadas 
pelo Município;

III – nos casos que lhe forem delegados 
por convênio ou outro instrumento admissível.

Art. 20. A exploração florestal de áreas com ve-
getação nativa demanda aprovação prévia de Plano 
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS).

§ 1º O PMFS atenderá aos seguintes 
fundamentos técnicos e científicos:
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I – caracterização dos meios físico e 
biológico;

II – determinação do estoque existente;
III – intensidade de exploração compa-

tível com a capacidade de suporte ambiental 
da floresta;

IV – ciclo de corte compatível com o tem-
po de restabelecimento do volume de produto 
extraído da floresta;

V – promoção da regeneração natural da 
floresta;

VI – adoção de sistema silvicultural ade-
quado;

VII – adoção de sistema de exploração ade-
quado;

VIII – monitoramento do desenvolvimento 
da floresta remanescente;

IX – adoção de medidas mitigadoras dos 
impactos ambientais e sociais.

§ 2º Observado o disposto no art. 19, a 
aprovação do PMFS pelo órgão competente 
do Sisnama confere ao seu detentor a licença 
ambiental para a prática do manejo florestal 
sustentável.

§ 3º Anualmente, o detentor do PMFS 
encaminhará relatório ao órgão ambiental 
competente com as informações sobre toda 
a área de manejo florestal sustentável, a des-
crição das atividades realizadas e o volume 
efetivamente explorado no período anterior 
de doze meses.

§ 4º O PMFS será submetido a vistorias 
técnicas para acompanhar e controlar rotinei-
ramente as operações e atividades desenvol-
vidas na área de manejo.

§ 5º Serão estabelecidos em regulamen-
to procedimentos simplificados para o manejo 
exclusivo de produtos florestais não-madei-
reiros.

§ 6º Respeitado o disposto neste artigo, 
serão estabelecidas em regulamento disposi-
ções específicas sobre os planos de manejo 
florestal sustentável em escala empresarial, 
de pequena escala e comunitário, bem como 
sobre outras modalidades consideradas rele-
vantes em razão de sua especificidade.

Art. 21. Estão isentos de PMFS:

I – a supressão de florestas e formações 
sucessoras para uso alternativo do solo;

II – o manejo de florestas plantadas lo-
calizadas fora da área de reserva e uso sus-
tentável;

III – a exploração florestal realizada por 
pequenos proprietários rurais ou comunida-
des locais. 

Parágrafo único. Serão estabelecidos em 
regulamento requisitos para o plano de explo-
ração de florestas plantadas, tendo em vista 
assegurar o equilíbrio ambiental e controle da 
origem dos produtos florestais pelos órgãos 
competentes do Sisnama.

Art. 22. A exploração dos recursos florestais em 
terras indígenas somente poderá ser realizada pelas 
comunidades indígenas em regime de manejo florestal 
sustentável, para atender a sua subsistência, respei-
tados os arts. 4º, 5º e 6º desta Lei.

Parágrafo único. O órgão responsável pela ad-
ministração indígena fornecerá apoio técnico para a 
exploração florestal realizada por comunidades indí-
genas, assegurada a observância, no que couber, das 
disposições desta Lei.

CAPÍTULO V 
Da Supressão de Vegetação para  

Uso Alternativo do Solo

Art. 23. A exploração de florestas e formações 
sucessoras que implique a supressão a corte raso 
de vegetação arbórea nativa somente será permitida 
mediante autorização de supressão para uso alter-
nativo do solo expedida pelo órgão estadual compe-
tente do Sisnama ou, nos casos previstos nos §§ 1º 
e 2º do art. 19, respectivamente pelos órgãos federal 
e municipal.

§ 1º O requerimento de autorização de 
supressão de que trata o caput indicará, no 
mínimo, as seguintes informações:

I – a localização georreferenciada do imó-
vel, das áreas de preservação permanente e 
da área de reserva e uso sustentável;

II – o cumprimento da reposição flores-
tal;

III – a efetiva utilização das áreas já con-
vertidas;

IV – o uso alternativo da área a ser des-
matada.

§ 2º As informações sobre a localização 
das áreas de preservação permanente e da 
área de reserva e uso sustentável da pequena 
propriedade ou posse rural familiar não neces-
sitarão ser georrerenciadas, sem prejuízo de 
outros procedimentos simplificados estabele-
cidos em regulamento para a autorização de 
supressão de vegetação nesses imóveis.
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§ 3º Nas áreas passíveis de uso alter-
nativo do solo, a supressão da vegetação que 
abrigue espécie da flora ou da fauna ameaça-
da de extinção, segundo lista oficial publicada 
pelos órgãos federal ou estadual competentes 
do Sisnama, dependerá da adoção de medidas 
compensatórias e mitigadoras que assegurem 
a conservação da espécie. 

Art. 24. Não é permitida a conversão de flores-
tas situadas em áreas de inclinação entre 25º (vinte e 
cinco graus) e 45º (quarenta e cinco graus) para uso 
alternativo do solo, sendo nelas tolerada a exploração 
florestal sob regime de manejo sustentável e aplicado 
o disposto nos arts. 19, 20 e 21.

Art. 25. Não é permitida a conversão de flores-
tas ou outra forma de vegetação nativa para uso al-
ternativo do solo na propriedade rural que possui área 
desmatada, quando for verificado que a referida área 
encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de 
forma inadequada, segundo a vocação e capacidade 
de suporte do solo.

Parágrafo único. Entende-se por área abando-
nada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada 
aquela não efetivamente utilizada ou que não atenda 
aos índices previstos na legislação que regula a reforma 
agrária, ressalvadas as áreas de pousio na pequena 
propriedade ou posse rural familiar.

Art. 26. Fica vedada, em área com cobertura flo-
restal primária ou secundária em estágio avançado de 
regeneração, a implantação de projetos de assenta-
mento humano ou de colonização para fim de reforma 
agrária, ressalvados os empreendimentos agroextra-
tivistas ou a destinação a comunidades tradicionais, 
realizados na forma da lei.

CAPÍTULO VI 
Do Suprimento por Matéria-Prima Florestal

Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas que utili-
zam matéria-prima florestal em suas atividades podem 
suprir-se de recursos oriundos de:

I – florestas plantadas;
II – PMFS de floresta nativa aprovado 

pelo órgão competente do Sisnama;
III – supressão de vegetação nativa au-

torizada, na forma da lei, pelo órgão compe-
tente do Sisnama;

IV – outras formas de biomassa flores-
tal definidas pelo órgão competente do Sis-
nama.

§ 1º As disposições do caput não elidem 
a aplicação de disposições mais restritivas pre-
vistas em lei ou regulamento, licença ambiental 

ou Plano de Suprimento Sustentável aprovado 
pelo órgão competente do Sisnama.

§ 2º Na forma do regulamento, são obri-
gadas à reposição florestal as pessoas físicas 
ou jurídicas que utilizam matéria-prima flores-
tal oriunda de supressão de vegetação nativa 
ou detenham autorização para supressão de 
vegetação nativa.

§ 3º Fica isento da obrigatoriedade da 
reposição florestal aquele que utilize:

I – costaneiras, aparas, cavacos ou ou-
tros resíduos provenientes da atividade in-
dustrial;

II – matéria-prima florestal:

oriunda de PMFS;
oriunda de floresta plantada;
não-madeireira, salvo disposição contrá-

ria estabelecida em regulamento ou ato nor-
mativo do órgão competente do Sisnama.

§ 4º A isenção da obrigatoriedade da re-
posição florestal não desobriga o interessado 
da comprovação junto à autoridade competente 
da origem do recurso florestal utilizado.

§ 5º A reposição florestal será efetivada 
no Estado de origem da matéria-prima utiliza-
da, mediante o plantio de espécies preferen-
cialmente nativas, conforme determinações 
do órgão competente do Sisnama.

§ 6º O pequeno proprietário ou possuidor 
rural familiar fica desobrigado da reposição flo-
restal, se a matéria-prima florestal for utilizada 
no imóvel de origem.

§ 7º Os órgãos competentes do Sisna-
ma manterão sistema integrado de controle 
da reposição florestal, com informações dis-
ponibilizadas por meio da Rede Mundial de 
Computadores.

Art. 28. As empresas industriais que utilizam 
grande quantidade de matéria-prima florestal são obri-
gadas a elaborar e implementar Plano de Suprimento 
Sustentável (PSS), a ser submetido à aprovação do 
órgão competente do Sisnama.

§ 1º O PSS assegurará produção equi-
valente ao consumo de matéria-prima florestal 
pela atividade industrial.

§ 2º O PSS incluirá, no mínimo:
I – programação de suprimento de ma-

téria-prima florestal;
II – indicação das áreas de origem da 

matéria-prima florestal georreferenciadas;
III – cópia do contrato entre os particu-

lares envolvidos, quando o PSS incluir supri-
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mento de matéria-prima florestal oriunda de 
terras pertencentes a terceiros.

§ 3º As áreas de origem da matéria-prima 
florestal próprias ou de terceiros ficam vincu-
ladas ao empreendimento industrial mediante 
averbação nas respectivas matrículas no Re-
gistro de Imóveis competente.

§ 4º Admite-se o suprimento mediante 
produtos em oferta no mercado somente na 
fase inicial de instalação da atividade industrial, 
nas condições e durante o período, não supe-
rior a 10 (dez) anos, previsto no PSS.

§ 5º O PSS de empresas siderúrgicas, 
metalúrgicas ou outras que consumam gran-
des quantidades de carvão vegetal ou lenha 
estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-
prima oriunda de florestas plantadas e será 
parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento.

§ 6º Além do previsto no § 5º, podem ser 
estabelecidos em regulamento outros casos 
em que se aplica a obrigação de utilização 
exclusiva de matéria-prima oriunda de flores-
tas plantadas.

§ 7º Serão estabelecidos em regulamento 
os parâmetros de utilização de matéria-prima 
florestal para fins de enquadramento das em-
presas industriais ao disposto no caput.

CAPÍTULO VII 
Do Controle da Origem dos Produtos Florestais

Art. 29. O controle ambiental da origem da ma-
deira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos 
florestais incluirá sistema que integre os dados dos 
diferentes entes federativos, coordenado pelo órgão 
federal competente do Sisnama.

Parágrafo único. Os dados do sistema referido no 
caput serão disponibilizados para acesso público por 
meio da Rede Mundial de Computadores.

Art. 30. O transporte, por qualquer meio, e o ar-
mazenamento de madeira, lenha, carvão e outros pro-
dutos ou subprodutos florestais, para fins comerciais 
ou industriais, requerem licença do órgão competente 
do Sistema, observado o disposto no art. 19.

§ 1º A licença prevista no caput será for-
malizada por meio da emissão do Documento 
de Origem Florestal (DOF), que deverá acom-
panhar o material até o beneficiamento final.

§ 2º Para a emissão do DOF, a pessoa 
física ou jurídica responsável deverá estar re-
gistrada no Cadastro Técnico Federal de Ati-
vidades Potencialmente Poluidoras ou Utiliza-

doras de Recursos Ambientais, previsto no art. 
17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 3º Todo aquele que recebe ou adquire, 
para fins comerciais ou industriais, madeira, le-
nha, carvão e outros produtos ou subprodutos 
florestais fica obrigado a exigir a apresentação 
do DOF e munir-se da via que deverá acompa-
nhar o material até o beneficiamento final.

§ 4º No DOF, sem prejuízo de requisitos 
adicionais previstos em regulamento, deverão 
constar a especificação do material, sua volu-
metria e dados completos sobre sua origem 
e destino.

§ 5º Poderão ser estabelecidos em re-
gulamento procedimentos simplificados para 
a emissão e o controle do DOF relativo a pro-
dutos e subprodutos com origem em florestas 
plantadas.

Art. 31. O comércio de plantas vivas e outros 
produtos ou subprodutos oriundos da flora nativa de-
penderá de licença do órgão estadual competente do 
Sisnama e de registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo de ou-
tras exigências cabíveis.

Parágrafo único. O controle do comércio realizado 
por estabelecimentos de pequeno porte ou pessoas 
físicas será atribuição do órgão municipal do Sisna-
ma, sem prejuízo da obrigação de registro na forma 
do caput.

CAPÍTULO VIII 
Do Controle dos Incêndios Florestais

Art. 32. Todo aquele que emprega ou consome 
produtos que possam difundir fagulhas deve tomar as 
medidas de precaução necessárias para evitar incên-
dios nas florestas e demais formas de vegetação.

Art. 33. Fica proibido o uso de fogo nas florestas 
e demais formas de vegetação.

§ 1º Se peculiaridades locais ou regio-
nais justificarem o emprego do fogo em práti-
cas agropastoris ou florestais, a autorização 
será estabelecida em ato do órgão estadual 
competente do Sisnama, para cada imóvel ru-
ral ou de forma regionalizada, estabelecendo 
normas de precaução.

§ 2º Na situação prevista no § 1º, o órgão 
estadual competente do Sisnama poderá exigir 
que os estudos demandados para o licencia-
mento da atividade rural contenham planeja-
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mento específico sobre o emprego do fogo e 
o controle dos incêndios florestais.

§ 3º Excetuam-se da proibição do caput 
as práticas de prevenção e combate aos in-
cêndios florestais. 

Art. 34. Em caso de incêndio em área rural que 
não se possa extinguir com recursos ordinários, com-
pete não só ao agente da polícia florestal ou dos ór-
gãos competentes do Sisnama, como a qualquer outra 
autoridade pública, requisitar os meios materiais e hu-
manos necessários para enfrentar o problema.

Art. 35. O controle dos incêndios florestais inclui-
rá sistema de informações que integre os dados dos 
diferentes entes federativos, coordenado pelo órgão 
federal competente do Sisnama.

CAPÍTULO IX 
Dos Instrumentos Econômicos  
para a Proteção das Florestas

Art. 36. Assegurado o devido controle dos órgãos 
ambientais competentes dos respectivos planos ou 
projetos, o Poder Público instituirá medidas indutoras 
e linhas de financiamento para atender, prioritariamen-
te, às iniciativas de:

I – preservação voluntária de florestas e 
outras formas de vegetação nativa;

II – proteção de espécies da flora nativa 
ameaçadas de extinção;

III – manejo florestal e agroflorestal sus-
tentável realizados na pequena propriedade 
ou posse rural familiar;

IV – recuperação ambiental de áreas de 
preservação permanente e de reserva e uso 
sustentável;

V – recuperação de áreas degradadas 
mediante o plantio de vegetação nativa.

§ 1º Além do disposto no caput, o Poder 
Público manterá programas de pagamento por 
serviços ambientais em razão de captura e re-
tenção de carbono, proteção da biodiversidade, 
proteção hídrica, beleza cênica ou outro funda-
mento previsto na legislação específica.

§ 2º A preservação voluntária de florestas 
ou outras formas de vegetação nativa confi-
gura serviço ambiental, a ser remunerado nos 
casos, formas e condições estabelecidos na 
legislação específica.

§ 3º O atendimento ao disposto no caput 
e §§ 1º e 2º será efetivado em consonância 
com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem 
como com as diretrizes e objetivos do respec-

tivo plano plurianual, as metas e prioridades 
fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias 
e no limite das disponibilidades propiciadas 
pelas leis orçamentárias anuais.

Art. 37. Fica instituído o Certificado de Reserva 
Florestal (CRF), título nominativo representativo de 
área com vegetação nativa:

I – sob regime de servidão ambiental, 
instituída na forma do art. 9º-A da Lei nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981;

II – correspondente à área de reserva e 
uso sustentável instituída voluntariamente so-
bre a vegetação que exceder os percentuais 
exigidos no art. 12 desta Lei;

III – protegida na forma de Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural (RPPN), nos ter-
mos do art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000;

IV – localizada no interior de unidade de 
conservação da natureza do grupo de prote-
ção integral, nos termos do art. 8º da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, pendente de 
regularização fundiária.

Art. 38. O CRF será emitido pelo órgão federal 
competente do Sisnama em favor de proprietário ru-
ral que mantenha área nas condições previstas no 
art. 37.

§ 1º O proprietário rural interessado na 
emissão do CRF deve apresentar ao órgão 
federal referido no caput proposta acompa-
nhada de:

I – certidão atualizada da matrícula do 
imóvel expedida pelo Registro de Imóveis com-
petente;

II – cédula de identidade do proprietário, 
quando se tratar de pessoa física;

III – ato de designação de responsável, 
quando se tratar de pessoa jurídica;

IV – certidão negativa de débitos do Impos-
to sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);

V – memorial descritivo do imóvel, devi-
damente georreferenciado, com a indicação 
da área a ser vinculada ao título.

§ 2º Aprovada a proposta, o órgão federal 
referido no caput emitirá o CRF corresponden-
te, identificando:

I – o número do CRF no sistema único 
de controle;

II – o nome do proprietário rural da área 
vinculada ao título;
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III – a dimensão e a localização exata 
da área vinculada ao título, com coordenadas 
georreferenciadas;

IV – o bioma correspondente à área vin-
culada ao título;

V – a classificação da área em uma das 
quatro condições previstas no art. 37;

VI – outros itens previstos em regula-
mento.

§ 2º O vínculo de área à CRF será aver-
bado na matrícula do respectivo imóvel rural 
no Registro de Imóveis competente.

§ 3º O órgão federal referido no caput 
pode delegar ao órgão estadual competente 
atribuições em termos de emissão, cancela-
mento e transferência do CRF, assegurada 
a implementação de sistema único de con-
trole.

Art. 39. O CRF pode ser transferido, onerosa ou 
gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa jurídica de 
direito público ou privado, mediante termo assinado 
pelo titular da CRF e pelo adquirente.

§ 1º A transferência do CRF só produz 
efeito uma vez registrado o termo previsto no 
caput no sistema único de controle.

§ 2º Admite-se a transferência de CRF 
para:

I – compensação da área de reserva e 
uso sustentável;

II – proteção de áreas de interesse am-
biental, a critério do órgão federal competente 
do Sisnama ou, no caso da delegação prevista 
no § 3º do art. 38, do órgão estadual.

§ 3º O CRF só pode ser utilizado para 
compensar área de reserva e uso sustentável 
de imóvel rural situado no mesmo Estado e 
no mesmo bioma da área à qual o título está 
vinculado.

§ 4º O ZEE estadual realizado segundo 
metodologia unificada estabelecida em regu-
lamento poderá estabelecer zonas em que a 
compensação de área de reserva e uso sus-
tentável só poderá ocorrer no âmbito da mes-
ma microbacia.

§ 5º Os órgãos federal e estadual com-
petentes do Sisnama disponibilizarão na Rede 
Mundial de Computadores as informações ne-
cessárias para a identificação do bioma e das 
microbacias, tendo em vista a aplicação, inde-
pendentemente de ato autorizativo do Poder 
Público, do disposto nos §§ 3º e 4º.

§ 6º A utilização de CRF para compen-
sação da área de reserva e uso sustentável 
será averbada na matrícula do imóvel no qual 
se situa a área vinculada ao título e do imóvel 
que requer a compensação.

Art. 40. Cabe ao proprietário do imóvel rural em 
que se situa a área vinculada ao CRF a responsabi-
lidade plena pela manutenção das condições de pre-
servação da vegetação nativa da área que deu origem 
ao título.

Parágrafo único. A transmissão inter vivos ou cau-
sa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo 
de área contida no imóvel à CRF.

Art. 41. O CRF somente poderá ser cancelado 
nos seguintes casos:

I – por solicitação do proprietário rural, em 
caso de desistência de manter áreas nas con-
dições previstas nos incisos I e II do art. 37;

II – automaticamente, em razão de tér-
mino do prazo da servidão ambiental;

III – por decisão do órgão federal compe-
tente do Sisnama, no caso de degradação da 
vegetação nativa da área vinculada ao CRF 
cujos custos e prazo de recuperação ambiental 
inviabilizem a continuidade do vínculo entre a 
área e o título.

§ 1º O cancelamento do CRF utilizado 
para fins de compensação de área de reser-
va e uso sustentável só pode ser efetivado se 
assegurada área de reserva e uso sustentá-
vel para o imóvel no qual a compensação foi 
aplicada.

§ 2º O cancelamento do CRF nos termos 
do inciso III do caput independe da aplicação 
das devidas sanções administrativas e penais 
decorrentes de infração à legislação ambiental, 
nos termos da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, e seu regulamento.

§ 3º O cancelamento do CRF deve ser 
averbado na matrícula do imóvel no qual se 
situa a área vinculada ao título e do imóvel no 
qual a compensação foi aplicada.

CAPÍTULO X 
Disposições Complementares,  

Transitórias e Finais

Art. 42. São obrigados a registro no órgão federal 
competente do Sisnama os estabelecimentos comer-
ciais responsáveis pela comercialização de motosser-
ras, bem como aqueles que as adquirirem.
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§ 1º A licença para o porte e uso de 
motosserras será renovada a cada 2 (dois) 
anos.

§ 2º Os fabricantes de motosserras são 
obrigados a imprimir, em local visível do equi-
pamento, numeração cuja seqüência será en-
caminhada ao órgão federal competente do 
Sisnama e constará nas correspondentes no-
tas fiscais.

Art. 43. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo 
da criação de unidades de conservação da natureza, 
na forma da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e 
de outras ações cabíveis voltadas à proteção das flo-
restas e outras formas de vegetação, o Poder Público 
federal, estadual ou municipal poderá:

I – proibir ou limitar o corte das espécies 
da flora raras, endêmicas, em perigo ou ame-
açadas de extinção, bem como as espécies 
necessárias à subsistência das populações 
tradicionais, delimitando as áreas compreen-
didas no ato, fazendo depender de autoriza-
ção prévia, nessas áreas, o corte de outras 
espécies;

II – declarar qualquer árvore imune de 
corte, por motivo de sua localização, raridade, 
beleza ou condição de porta-sementes;

III – estabelecer exigências administra-
tivas sobre o registro e outras formas de con-
trole de pessoas físicas ou jurídicas que se 
dedicam à extração, indústria ou comércio de 
produtos ou subprodutos florestais.

Art. 44. Observados os dispositivos pertinentes 
desta Lei e o princípio da predominância de interesses, 
a arborização urbana será disciplinada por legislação 
estadual e municipal.

Art. 45. As ações ou omissões que constituam in-
fração às determinações desta Lei serão sancionadas 
penal e administrativamente na forma da Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998 e seu regulamento, sem 
prejuízo da obrigação de, independentemente da exis-
tência de culpa, reparar os danos ambientais causados 
e da aplicação de penalidades administrativas próprias 
previstas em norma estadual ou municipal.

Art. 46. A fiscalização das normas estabelecidas 
nesta Lei será realizada de forma coordenada pelos 
órgãos do Sisnama da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, que deverão manter para tanto os servi-
ços indispensáveis.

Parágrafo único. A fiscalização pelos órgãos do 
Sisnama não exclui a ação da autoridade policial, na 
forma da lei.

Art. 47. O proprietário ou possuidor de imóvel rural 
que, na data de entrada em vigor desta Lei, tiver área 
de área de reserva e uso sustentável em extensão in-
ferior ao estabelecido nos incisos I, II e III do caput do 
art. 12 deve recompô-la com espécies nativas segun-
do plano aprovado pelo órgão estadual competente 
do Sisnama.

§ 1º O plano previsto no caput deverá 
prever início imediato das ações de recompo-
sição e sua conclusão em prazo não superior 
a 20 (vinte) anos.

§ 2º A recomposição de que trata o caput 
e o inciso I poderá ser realizada mediante o 
plantio temporário de espécies exóticas como 
pioneiras, visando à restauração do ecossiste-
ma original, de acordo com critérios técnicos 
gerais estabelecidos em regulamento. 

§ 3º A critério do órgão estadual compe-
tente do Sisnama, alternativamente ao esta-
belecido no caput e no § 1º, o proprietário ou 
possuidor de imóvel rural poderá:

I – adquirir CRF, na forma do art. 39;
II – doar ao Poder Público área localiza-

da no interior de unidade de conservação do 
grupo de proteção integral pendente de regu-
larização fundiária, que pertença ao mesmo 
bioma e esteja localizada no mesmo Estado, 
respeitados os critérios estabelecidos em re-
gulamento.

Art. 48. Admite-se a continuidade das atividades 
econômicas nas áreas em altitude superior a 1.800 
(mil e oitocentos) metros ocupadas com culturas na 
data de publicação desta Lei, desde que seja firmado 
termo de compromisso, com eficácia de título executivo 
extrajudicial, entre o proprietário do imóvel e o órgão 
estadual ou federal competente do Sisnama, estabe-
lecendo as medidas mitigadoras e compensatórias a 
serem adotadas, sem prejuízo da aplicação das san-
ções administrativas ou penais cabíveis.

Art. 49. As reservas legais que se encontram 
averbadas nos Registros de Imóveis competentes na 
data de entrada em vigor desta Lei ficam, automati-
camente, transformadas em áreas de reserva e uso 
sustentável.

Art. 50. O art. 45 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 45. Cortar ou transformar em carvão 
madeira de espécie nativa em desacordo com 
as determinações legais:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. (NR)”
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Art. 51. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40-B:

“Art. 40-B. Deixar de promover reposição 
florestal obrigada por lei:

Pena – detenção, de um a três anos, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente.

§ 1º Se o crime for culposo, a pena será 
reduzida à metade.

§ 2º Incorre nas mesmas penas quem 
degradar área vinculada a Certificado de Re-
serva Florestal ou utilizá-la em desacordo com 
as normas de proteção.”

Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 53. Revogam-se a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, alterada pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 7.754, 
de 14 de abril de 1989.

Justificação

O projeto de lei ora em tela objetiva reforçar de 
maneira significativa os debates sobre a atualização e 
o aperfeiçoamento da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965 (Código Florestal), com as alterações feitas por 
normas posteriores, em especial a Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Pretende-se 
consolidar os dispositivos normativos existentes, bem 
como introduzir novas questões atinentes à conserva-
ção e uso dos remanescentes de vegetação em todos 
os biomas nacionais.

Em verdade, transcorridas mais de quatro déca-
das da entrada em vigor do Código Florestal, questio-
na-se: qual vem sendo sua efetividade? Por que ele 
ainda é tão descumprido? Que lei querem os brasilei-
ros da atual e das futuras gerações? Qual é o tipo de 
proteção de que necessitam nossos remanescentes 
vegetais, em face da crescente perda da biodiversidade 
e da ocorrência cada vez mais freqüente de eventos 
climáticos extremos, como as secas verificadas na 
Amazônia em 2005 e no Rio Grande do Sul em 2009 
e as chuvas catastróficas ocorridas em Santa Catarina 
em 2008 e no Maranhão em 2009?

Propõe-se a estruturação da nova lei florestal 
segundo alguns temas específicos: 

disposições gerais, com os objetivos e 
conceitos mais importantes ligados ao tema; 

áreas de preservação permanente, com sua 
delimitação, regime de proteção e regime especial 
daquelas situadas em áreas urbanizadas; 

área de reserva legal, doravante denomi-
nada área de reserva e uso sustentável, com 
sua delimitação e regime de proteção; 

exploração florestal, incluindo, entre ou-
tros, o plano de manejo florestal sustentável; 

supressão de vegetação para uso alter-
nativo do solo, com suas condições, restrições 
e proibições; 

suprimento por matéria-prima florestal, 
incluindo origem da matéria-prima e plano de 
suprimento sustentável; 

controle da origem dos produtos flores-
tais, incluindo, entre outros, o documento de 
origem florestal;

controle dos incêndios florestais, com as 
medidas de precaução e controle;

instrumentos econômicos para a prote-
ção das florestas, entre os quais o certificado 
de reserva florestal; e

disposições complementares, transitórias 
e finais, entre as quais normas sobre motosser-
ras, imunidades de corte, arborização urbana, 
fiscalização, recomposição de área de reserva 
e uso sustentável, situações consolidadas, in-
frações penais e administrativas etc.

Como se observa dos itens anteriores, a Lei 
4.771/1965 já trata de praticamente todos esses temas, 
mas com lacunas e de forma desordenada, situação 
que, sem dúvida, cria dificuldades para a implementa-
ção das regras estabelecidas. Na prática, o que ocorre 
é que nosso Código Florestal atual é uma lei que só é 
compreendida pelos nela iniciados, sendo que a popu-
lação, com certeza, tem muita dificuldade em entender 
o que efetivamente está em vigor nesse campo.

Além disso, a Lei 4.771/1965 encontra-se desa-
tualizada em face da realidade do País. Em vários de 
seus dispositivos, ignora-se, por exemplo, que as atri-
buições para o controle das florestas e demais formas 
de vegetação não são mais privativas da União. Não 
há a necessária compatibilização entre suas normas e 
abordagens mais modernas, como as que regulam os 
sistemas nacionais de recursos hídricos e de unidades 
de conservação da natureza. Além disso, o Brasil ur-
bano é uma incógnita para a lei florestal atual.

Outro aspecto importante é que a Lei 4.771/1965 
não inclui, como mecanismos de proteção das flores-
tas, disposições relevantes sobre instrumentos eco-
nômicos, refletindo a tendência histórica de uso pra-
ticamente exclusivo dos mecanismos de comando e 
controle em nossa política ambiental. Na proposição 
ora apresentada, procura-se sanar todos esses pro-
blemas ou, pelo menos, lançar caminhos consistentes 
para o seu enfrentamento.

Em relação a dois dos principais e mais polê-
micos temas do atual Código Florestal – as áreas de 
preservação permanente e a área de reserva legal, 
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doravante denominada área de reserva e uso susten-
tável –, o projeto em tela traz uma série de inovações 
importantes. Quanto às áreas de preservação perma-
nente, destacam-se:

explicitação de seus limites no entorno 
dos lagos e lagoas naturais, remetendo ao li-
cenciamento ambiental a delimitação das faixas 
de proteção dos reservatórios artificiais;

definição clara das faixas de proteção 
nas restingas;

admissão da redução das faixas de pro-
teção situadas ao longo dos cursos d’água, 
em até 50%, mediante previsão do plano de 
recursos hídricos;

inclusão de regras sobre o plano am-
biental de conservação e uso do entorno de 
reservatório artificial;

disciplinamento do uso das áreas de pre-
servação permanente para esportes, lazer e 
atividades educacionais e culturais em áreas 
urbanas, desde que sua função ambiental não 
seja descaracterizada e seja respeitado o pla-
no diretor municipal;

previsão de que, para a regularização 
fundiária de assentamentos ocupados por 
população de baixa renda que ocupem área 
de preservação permanente, fique comprova-
do que a regularização implica melhoria das 
condições ambientais e que não há risco para 
os ocupantes.

Quanto à área de reserva e uso sustentável, 
optou-se por respeitar os percentuais do imóvel atual-
mente previstos nas diferentes regiões, mas procurou-
se expor claramente qual é o regime de proteção apli-
cável. Assegurado que não haja comprometimento da 
biota, fica expressa a possibilidade de manejo florestal 
sustentável e, nas pequenas propriedades, também do 
manejo agroflorestal sustentável que inclua o plantio 
de espécies arbóreas exóticas frutíferas ou industriais 
ou culturas temporárias, em sistema intercalar ou em 
consórcio com espécies nativas. 

Além desses dois temas, incluem-se na propo-
sição diversos outros, como a exploração florestal, a 
supressão de vegetação para uso alternativo do solo, 
o suprimento por matéria-prima florestal, o controle da 
origem dos produtos florestais, o controle dos incêndios 
florestais e os instrumentos econômicos para a proteção 
das florestas, além de disposições complementares, 
transitórias e finais, conforme anteriormente citado.

É sabido que, há vários anos, ocorrem no Poder 
Legislativo discussões infindáveis sobre nossa lei flores-
tal, em geral marcadas pelo casuísmo e pela pressão 

permanente do setor produtivo pela flexibilização das 
exigências de proteção ambiental em vigor. É chegada 
a hora, pois, de reverter esse quadro. Há que debater, 
com profundidade, consistência técnica e responsabi-
lidade, as normas nacionais que regulam a proteção 
das florestas e outras formas de vegetação. 

É com esse objetivo, portanto, que apresentamos 
esta proposição, solicitando a sempre rica contribuição 
dos nobres Pares para seu aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Deputa-
do Leonardo Monteiro, Deputado Magela, Deputado 
Dr. Rosinha, Deputado Nilson Mourão.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.587, DE 2009 

(Do Sr. Miro Teixeira)

Susta os efeitos do Item 9.1 do Acór-
dão nº 2731/2008 – TCU, exarado nos autos 
do Processo TC 017.177/2008-2, mediante o 
qual aquele Tribunal firma “o entendimento 
de que a expressão ‘’recursos públicos’’ a 
que se refere o art. 3º, caput, da Lei nº 8.958, 
de 1994, que abrange não apenas os re-
cursos financeiros aplicados nos projetos 
executados com fundamento na citada lei, 
mas também toda e qualquer receita aufe-
rida com a utilização de recursos humanos 
e materiais das Instituições Federais de 
Ensino Superior (...)”.

Despacho: Às Comissões de Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito E 
Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Ficam sustados os efeitos do Item 9.1 do 

ACÓRDÃO nº 2731/2008 – TCU, exarado nos autos do 
Processo TC 017.177/2008-2, mediante o qual aquele 
Tribunal firma “o entendimento de que a expressão ‘re-
cursos públicos’ a que se refere o art. 3º, caput, da Lei 
8.958/1994 abrange não apenas os recursos financei-
ros aplicados nos projetos executados com fundamento 
na citada lei, mas também toda e qualquer receita au-
ferida com a utilização de recursos humanos e mate-
riais das Instituições Federais de Ensino Superior, tais 
como: laboratórios, salas de aula; materiais de apoio e 
de escritório; nome e imagem dainstituição; redes de 
tecnologia de informação; documentação acadêmica e 
demais itens de patrimônio tangível ou intangível das 
instituições de ensino utilizados em parcerias com fun-
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dações de apoio, sendo obrigatório o recolhimento de 
tais receitas à conta única do Tesouro Nacional”.

Art. 2.º O Tribunal de Contas da União adotará 
as providências necessárias ao cumprimento deste 
Decreto Legislativo.

Art. 3.º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Justificação

O Tribunal de Contas da União, nos autos do 
Processo TC 017.177/2008-2, exarou a decisão no 
sentido de “firmar o entendimento de que a expres-
são ‘recursos públicos’ a que se refere o art. 3º, caput, 
da Lei 8.958/1994 abrange não apenas os recursos 
financeiros aplicados nos projetos executados com 
fundamento na citada lei, mas também toda e qualquer 
receita auferida com a utilização de recursos humanos 
e materiais das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior, tais como: laboratórios, salas de aula; materiais 
de apoio e de escritório; nome e imagem da institui-
ção; redes de tecnologia de informação; documenta-
ção acadêmica e demais itens de patrimônio tangível 
ou intangível das instituições de ensino utilizados em 
parcerias com fundações de apoio, sendo obrigatório 
o recolhimento de tais receitas à conta única do Te-
souro Nacional”.

Contra a decisão do TCU, a Universidade Federal 
de Minas Gerais impetrou mandado de segurança nº 
27.799, no Supremo Tribunal Federal.

Nas informações prestadas à Corte, o TCU, pela 
Consultoria Jurídica (fls. 10, item 31) , novamente ex-
trapola, como se demonstra mediante a simples trans-
crição do trecho referido:

“31. Nesse contexto, para que o TCU 
possa cumprir a sua missão de assegurar a 
efetiva e regular gestão dos recursos públicos 
em benefício da sociedade, não há como ad-
mitir que atos contrários aos princípios cons-
titucionais da administração pública sejam 
tolerados, mesmo quando travestidos de lei 
ou de decreto..” 

Ao proferir referida decisão, embora em sede 
de autos de Fiscalização de Orientação Centralizada, 
o Tribunal de Contas da União exarou ato de caráter 
normativo, à medida que determinou sua observância 
por todos os órgãos e entidades da Administração Pú-
blica federal a quem a matéria está afeta, quais sejam 
Ministério da Educação (MEC), Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT) e Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES).

Não há dúvida de que o TCU exerce atividade 
normativa ao estabelecer a interpretação que os ór-
gãos e entidades federais mencionados deverão con-

ferir à expressão “recursos públicos” empregadas na 
Lei 8.958/94, sob pena de sanção, tal como exposto 
no item 9.7 do mesmo acórdão, verbis:

“9.7. alertar os dirigentes das IFES que 
a persistência das distorções detectadas na 
presente auditoria poderá ensejar a aplicação 
das sanções previstas na Lei nº 8.443, de 16 
de julho de 1992, inclusive a inabilitação dos 
responsáveis, por um período de cinco a oito 
anos, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança no âmbito da adminis-
tração pública federal e a declaração de inido-
neidade da fundação de apoio para participar, 
por até cinco anos, de licitação/contratação na 
Administração Pública Federal”.

E, ao expedir referido ato de caráter normativo, 
o TCU extrapolou o seu poder regulamentar.

Não apenas o Poder Executivo, mas também o 
Tribunal de Contas da União, órgão de assessoramen-
to do legislativo, pratica ato exorbitante de seu poder 
regulamentar.

O inciso XI do art. 49 da Lei Maior deixa clara 
a abrangência da atribuição do Congresso Nacional, 
no sentido de “zelar pela preservação de sua compe-
tência legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes”.

O TCU não é “outro poder”, embora já se encontre 
na atuação daquele órgão auxiliar do Poder Legislativo 
características capazes de alinhá-lo em igualdade de 
condições, com independência, aos três poderes da 
República reconhecidos pela Constituição.

Por enquanto, a competência do TCU, no senti-
do de auxiliar o Poder Legislativo no controle externo 
da administração pública, não retira deste a compe-
tência típica para exercer, ele próprio, diretamente, 
esse controle.

E, no exercício do controle externo direto, dis-
pensando o auxílio do Tribunal de Contas da União, 
o Poder Legislativo desempenha função típica, que, 
evidentemente, não está subordinada a nenhum outro 
poder, muito menos ao seu órgão auxiliar.

Daí porque pode o Congresso Nacional, quando 
verifica que o Tribunal de Contas da União exorbita suas 
atribuições, como, data venia, ocorre na hipótese em 
exame, sustar o ato de caráter normativo praticado por 
seu órgão auxiliar.

No caso em apreço, não há dúvida de que o TCU 
exorbitou de sua competência normativa, no conteúdo 
e na forma, já que o Poder Legislativo não está a “tra-
vestir de leis” atos contrários aos princípios constitu-
cionais que regem a administração pública.



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 2 25289 

Assim sendo, a expressão “recursos públicos’ a 
que se refere o art. 3º, caput, da Lei 8.958/1994, quer 
dizer exatamente o que está escrito na lei e não o que 
decide o TCU.

O objetivo do presente projeto de decreto legis-
lativo é sustar os efeitos de tal decisão do TCU e fazer 
valer o inc. XI, do art. 49 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Miro Teixeira, PDT-RJ.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 184, DE 2009 
(Do Sr. Hugo Leal)

Dispõe sobre o afastamento de Deputa-
do para participar em evento no exterior.

Despacho: Decorrido o Prazo Regimen-
tal Previsto no Artigo 216, § 1º do RICD, En-
caminhe-se à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania e à Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

A Câmara dos Deputados decreta:
Art. 1º O artigo 24 do Regimento Interno da Câ-

mara dos Deputados passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 24...................................................
...............................................................
XV – autorizar o afastamento de mem-

bro para participar em evento no exterior, pelo 
prazo máximo de cinco sessões, referente ao 
campo temático de atuação do colegiado.

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

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

Justificação

O objetivo do presente projeto de resolução é 
tornar pública e transparente a participação de depu-
tado federal em eventos de interesse das Comissões 
Permanentes da Câmara dos Deputados. 

Com efeito, o procedimento atual não propor-
ciona a devida publicidade ao fato. Com a proposta 
ora apresentada, pretende-se oferecer maior publici-
dade ao processo, ao permitir que cidadãos tenham 
conhecimento das atividades dos parlamentares em 
eventos de suma importância para a sua atuação nas 
Comissões desta Casa. 

Se incorporadas tais mudanças ao Regimento 
Interno, por certo, o procedimento para a autorização 
de viagem estará alinhado com os princípios constitu-
cionais da publicidade. 

Diante do exposto, solicito apoio a este projeto. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 2009. – De-
putado Hugo Leal, PSC-RJ.

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 185, DE 2009 

(Do Sr. Paes Landim)

Acrescenta o § 2º ao art. 32 do Regi-
mento Interno, transformando o atual pa-
rágrafo único em § 1º. 

Despacho: Apense-se À(ao) PRC nº 
142/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1o Acrescente-se o § 2º ao art. 32 do Regi-

mento Interno, transformando o atual parágrafo único 
em § 1º, nos seguintes termos:

“Art. 32...................................................
...............................................................
§ 1º Os campos temáticos ou áreas de 

atividades de cada Comissão Permanente 
abrangem ainda os órgãos e programas gover-
namentais com eles relacionados e respectivo 
acompanhamento e fiscalização orçamentária, 
sem prejuízo da competência da Comissão 
Mista Permanente a que se refere o art. 166, 
§ 1º, da Constituição Federal.

§ 2º Ressalvadas as atribuições das de-
mais Comissões Permanentes, a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania deverá 
se pronunciar quanto ao mérito das matérias 
de competência da União.”

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

Justificação

Com a presente proposta buscamos aperfeiçoar 
os processos internos de controle da constitucionalida-
de da produção legislativa, buscando, assim, valorizar 
a nossa Constituição Federal.

Para esse efeito, sabemos que hoje a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania é o órgão 
técnico da Casa pelo qual devem tramitar todas as 
proposições para efeito da análise da sua constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos 
do art. 54 do Regimento Interno, sem prejuízo da apre-
ciação daquelas outras matérias cujo mérito é deferido 
à Comissão por força das alíneas “d” a “p” do inciso IV 
do art. 32, também do Regimento Interno.

Lembramos, a propósito, que hoje a força normati-
va da Constituição Federal se traduz em uma realidade 
do cotidiano jurídico das nações civilizadas, inclusive 
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da brasileira. Queremos, com a presente proposição, 
assegurar a projeção dessa perspectiva para o proces-
so legislativo, assegurando que o mesmo ocorra em 
consonância com os princípios constitucionais.

É preciso, portanto, assegurar um controle cons-
titucional interno mais efetivo das competências cons-
titucionais deferidas à União, por força, por exemplo, 
do art. 22 da Constituição Federal, sem prejuízo das 
atribuições das demais Comissões Permanentes.

Com esse propósito, contamos com o apoio dos 
demais parlamentares.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – Depu-
tado Paes Landim.

RECURSO À QUESTÃO DE ORDEM

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Na reunião ordinária da Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público do dia 08 de abril, 
marcada para às 10 horas no plenário 8 do anexo II, 
indaguei ao presidente do Colegiado, Deputado Sabi-
no Castelo Branco, acerca da exclusão de meu nome 
da relatoria do PL nº 4.436/2008 sem comunicação 
prévia conforme documento anexo.

Ocorre que, para minha surpresa, o nobre de-
putado presidente, ao invés de dar provimento ao 
meu legítimo pleito, indeferiu sumariamente minha 
questão de ordem e, ademais, retirou-me a palavra 
e impedindo-me de contra argumentar a questão de 
ordem formulada.

Diante do exposto, com base nos artigos 41, VI, 
57, XXI e 95 todos do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, encaminho este recurso ao presiden-
te da Câmara dos Deputados questionando a decisão 
do presidente da Comissão Permanente de Trabalho, 
Administração e Serviço Público quando questionado 
acerca da exclusão de meu nome da relatoria do pro-
jeto de lei em questão de maneira sumária sem qual-
quer motivo regimental.

Sala de Sessões, 8 de abril de 2009. – Deputado 
Filipe Pereira.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Trata-se do Recurso nº 253, de 2009, do Sr. De-
putado Filipe Pereira, interposto contra decisão do 
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público em questão de ordem, nos termos 
dos artigos 41, VI, 57, XXI e 95, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

O Recorrente informa que, na reunião da Comis-
são de 08 de abril de 2009, indagou ao Sr. Presidente 
da Comissão, Deputado Sabino Castelo Branco, em 
questão de ordem, acerca da exclusão de seu nome 

da relatoria do PL nº 4.436/2008, que ocorreu sem 
nenhuma comunicação prévia.

Aduz o recorrente que, em 17 de março, o Sr. 
Presidente da Comissão o designou relator do refe-
rido projeto, mas que, para sua surpresa, no dia 31 
de março, constatou que a Deputada Gorete Pereira 
foi designada para relatar o mesmo projeto, mas com 
data retroativa ao dia 17 de março.

Alega, ainda, que o Sr. Presidente indeferiu, su-
mariamente, sua questão de ordem e cerceou-lhe o 
direito de contra-argumentar.

Recebido o Recurso, foi despachado ao Sr. Pre-
sidente da Comissão para manifestar-se sobre o ale-
gado no prazo de três sessões.

As informações da Presidência da Comissão 
vieram em tempo, delas constando que naquela opor-
tunidade, foi indeferida a questão de ordem do Re-
corrente, e que sua Excelência, inconformado com o 
indeferimento, tentou falar sobre a matéria vencida e 
contraditar a decisão.

Ressalta, ainda, que de fato, em 4-3-2009, a Presi-
dência procedeu a distribuição de vários Projetos de Lei 
aos relatores, e que coube ao Recorrente relatar o Projeto 
de Lei n° 4.436/2008, mas que, devido ao cumprimento de 
um compromisso assumido verbalmente com a Deputada 
Gorete Pereira, foi determinado que se procedesse a alte-
ração no SILEG e na capa do processo de tramitação do 
referido Projeto, no sentido de designá-la relatora.

Alega não haver impedimento regimental do Pre-
sidente de Comissão de alterar ou substituir o nome 
do relator de proposição.

Quanto à alegação do Recorrente de que a pa-
lavra lhe fora cassada, a Presidência argumenta que 
apenas cumpriu o que determina os artigos 41, inciso 
IX, e art. 175, II do Regimento, uma vez que não é re-
gimentalmente possível falar sobre o vencido.

É o relatório Decido.
Preliminarmente, com esteio no inciso XXI do 

art. 57 do RICD, cabe ao Presidente da Câmara dos 
Deputados decidir, em grau de recurso, Questão de 
Ordem levantada no âmbito das comissões, resolvida 
conclusivamente por seu respectivo presidente.

No mérito, assim dispõe o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados em seus arts. 41, VI, e 52 § 3°:

Art. 41. Ao Presidente de Comissão com-
pete, além do que lhe for atribuído neste regi-
mento, ou no regulamento das Comissões:

...............................................................
VI – designar Relatores e Relatores subs-

titutos e distribuir-lhes a matéria sujeita a pa-
recer, ou avocá-la, nas suas faltas;

Art. 52.  ..................................................
...............................................................
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§ 3° Esgotado o prazo destinado ao Rela-
tor, o Presidente da Comissão avocará a propo-
sição ou designará outro membro para relatá-la, 
no prazo improrrogável de duas sessões, se em 
regime de prioridade, e de cinco sessões, se em 
regime de tramitação ordinária. (grifos meus)

Assim, resta claro que, nos termos regimentais, 
o Presidente da Comissão somente pode substituir 
Relator nas seguintes hipóteses:

I – não comparecimento à reunião de 
Comissão em cuja pauta conste a matéria a 
ser relatada;

II – o esgotamento do prazo regimental 
destinado à apresentação do relatório.

Verifico que o caso “sub examine” não se subsume 
a qualquer das hipóteses regimentalmente previstas. 
Antes, o próprio Presidente da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público admite haver 
substituído o Recorrente para atender compromisso 
político assumido com outro parlamentar.

A par da inexistência de autorização regimental, 
tal prática de substituir Relatores livremente, a ser con-
sagrada nesta Casa, causaria intolerável instabilidade 
no processo legislativo.

Contudo, verifico que em razão da apensação 
do Projeto de Lei n° 4.305/04 ao Projeto de Lei nº 
4.436/2008, este passou a ser apreciado pela Comissão 
Especial criada para esse fim, pelo que julgo prejudica-
do o presente recurso por perda de objeto, nos termos 
do artigo 164, inciso I, do Regimento Interno.

Publique-se. Oficie-se.
Em 1º-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.753 , DE 2009 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Requer a desapensação do Projeto 
de Lei nº 4837/2009 do Projeto de Lei nº 
6.184/2005.

Senhor Presidente,
Com base nos artigos 142 e 143 do Regimento 

Interno, requeiro a Vossa Excelência, a contrario sensu, 
que determine providências para que o Projeto de Lei nº 
4837, de 2009, de minha autoria, seja desapensado do 
Projeto de Lei nº 6184, de 2005, de iniciativa do Deputado 
NeIton Lima, para que tramitem separadamente.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Dimas Ramalho, PPS-SP.

Indefiro, tendo em vista que a apensação foi 
feita nos termos regimentais, por tratarem os pro-
jetos de matéria análoga e conexa (art. 139, inciso 
I do RICD). Oficie-se e, após, publique-se.

Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.796, DE 2009 
(Do Senhor Presidente da CCJC)

Requer a apensação dos Projetos de 
Lei nºs 333, de 2007, 735, de 2007, e 1.277, de 
2007, ao Projeto de Lei nº 7.069, de 2006.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que determine a 

apensação dos Projetos de Lei nºs 333, de 2007, 735, 
de 2007, e 1.277, de 2007, ao Projeto de Lei 7.069, de 
2006, em razão de referidas proposições tratarem de 
matérias conexas, na forma com demonstra o reque-
rimento anexo do Deputado Maurício Quintella Lessa, 
relator da proposição.

Termos em que,
pede deferimento.
Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-

tado Tadeu Filippelli, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 24, DE 2007 
(Do Sr. Maurício Quintella Lessa)

Requer o envio dos Projetos de Lei 
nºs 333 e 735, de 2007, à Presidência da 
Casa, a fim de que sejam apensados a 
outras proposições que tratam de maté-
ria correlata.

Senhor Presidente:
O Projeto de Lei nº 333, de 2007, de autoria do 

Deputado Paulo Piau, tem por objetivo alterar o art. 
84 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal, a fim de estabelecer 
prioridade na tramitação de processos em que sejam 
julgados agentes com mandato eletivo.

A esse projeto de lei se encontra apensado o 
de nº 735, de 2007, de autoria do Deputado Régis de 
Oliveira, a tratar de matéria semelhante.

Ao pesquisar as proposições em tramitação na 
Casa, constatei a existência de projetos de lei que cui-
dam de matéria análoga à versada nas proposições 
mencionadas, a saber:

PL nº 7.069, de 2006 – Altera o art. 431 
do Decreto-lei nº 3.689, de 1941 – Código de 
Processo Penal, a fim de estabelecer a prio-
ridade no julgamento dos denunciados por 
crime doloso contra a vida;

PL nº 834, de 2007 – Altera o Decreto-
lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal, e dá outras provi-
dências, dentre as quais estabelecer regime 
de tramitação prioritária aos processos que 
menciona;
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PL nº 1.211, de 2007 – Acrescenta 
dispositivos ao artigo 24 do Decreto-lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para tornar prioritária 
a tramitação da ação penal contra agente 
público;

PL nº 1.277, de 2007 – Acrescenta 
parágrafo único ao art. 431 do Decreto-lei 
n.° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal, a fim de garantir 
tramitação prioritária aos processos por cri-
mes comuns e de responsabilidade a que 
estejam respondendo autoridades públicas 
com foro de julgamento definido pela prer-
rogativa de função;

PL nº 7.711, de 2007 – Estabelece re-
gime de tramitação prioritária aos processos 
que menciona.

Nos termos do art. 139, I, do RICD, antes da 
distribuição de matéria às Comissões, o Presidente 
mandará verificar se existe proposição em trâmite que 
trate de matéria análoga ou conexa, hipótese em que 
fará a distribuição por dependência, determinando a 
sua apensação, aplicando-se o que dispõe o parágrafo 
único do art. 142.

Ainda, o art. 142 prescreve que, estando em cur-
so duas ou mais proposições da mesma espécie, que 
regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promo-
ver a sua tramitação conjunta, mediante requerimen-
to de qualquer Comissão ou Deputado ao Presidente 
da Câmara.

Assim sendo, requeiro a V. Exa. que determine 
a apensação dos Projetos de Lei nº 333 e 735, de 
2007, aos Projetos de Lei n.ºs 7.069, de 2006, e 834, 
1.211, 1.277 e 7.711, de 2007, ao Projeto de Lei nº 
333, de 2007.

Sala das Sessões, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Maurício Quintella Lessa.

Indefiro, uma vez que a distribuição foi 
feita nos termos regimentais (art. 139 do RICD), 
tendo em vista que os PLS nº nºs 333/07, 
735/07 e 1277/07 já estão apensados, por 
tratarem de prioridade para procedimentos ju-
diciais que envolvam agentes públicos; e que 
o PL nº 7069/06 tem objeto distinto, estabele-
cendo prioridade nos crimes dolosos contra a 
vida, para denunciados em geral. Oficie-se e, 
após, publique-se.

Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.799, DE 2009 
(Da Comissão da Amazônia, Integração  

Nacional e de Desenvolvimento Regional)

Requer a revisão dos despachos aos 
Projetos de Lei de n°s 6.378/05, 4.141/08 e 
1.748/07, para incluir a análise de mérito pela 
Comissão da Amazônia, Integração Nacio-
nal e de Desenvolvimento Regional.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 141, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 139, inciso II, alínea “a”, a revisão dos despa-
chos aos Projetos de Lei de n°s 6378/05, 4141/08 
e 1748/07 que dispõem respectivamente, “Sobre a 
obrigatoriedade dos fabricantes de motocicleta insta-
larem antena corta cerol, mata cachorro, pisca alerta 
e dispositivo para que os faróis acendam automatica-
mente na partida”; “Obrigatoriedade de instalação de 
equipamento verificador da qualidade de combustível”; 
e “Impõe aos fabricantes de motocicletas a instala-
ção de equipamento protetor de pernas denominado 
“Mata Cachorro”.”

Por abrigar a maior fábrica de motocicletas do 
país, e de equipamentos de segurança desses veícu-
los, a Zona Franca de Manaus, localizada na Região 
Amazônica, representada no Congresso Nacional por 
esta Comissão, não pode ficar alheia à discussão dessa 
proposta. Daí, a necessidade de que tais proposições 
passem pelo crivo dos parlamentares que compõem 
este Colegiado. 

Conforme o Regimento Interno da Casa, art 
32, II, a, cabe à Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional tratar de 
assuntos relativos à Região Amazônica, especial-
mente “valorização econômica, assuntos de inte-
resse federal nos Municípios/Estados/ Territórios e 
no Distrito Federal.”

Nesse contexto, solicitamos a revisão dos des-
pachos aos Projetos de Lei para incluir, também, a 
análise de mérito por esta Comissão.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Silas Câmara, Presidente.

Indefiro, tendo em vista que a distribui-
ção foi feita nos termos regimentais (art. 139 
do RICD), uma vez que os Projetos tratam 
de instalação de equipamentos em motoci-
cletas, não restando demonstrada correlação 
com os assuntos incluídos no campo temático 
da Comissão requerente. Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 4.822, DE 2009 
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Requeiro nos termos do artigo 139 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, redistribuição do PL nº 692/2007 
do Senado Federal que Altera as Leis nºs 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, para restringir a 
venda de álcool etílico líquido e submetê-la 
à regulação das autoridades sanitárias.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos da alínea “a”, inciso II, do 

artigo 139 do RICD, redistribuição do PL nº 692/2007 
do Senado Federal que Altera as Leis nºs 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, e 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, para restringir a venda de álcool etílico líquido 
e submetê-la à regulação das autoridades sanitárias 
e dá outras providências”.

O Projeto de Lei 692 de 2007, de autoria do Sena-
do Federal, pretende restringir a venda de álcool etílico 
e amplia especificamente o poder da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA – para controlar toda 
a comercialização de ETANOL, hidratado e anidro.

Esse PL nº atingirá se aprovado, a comercializa-
ção de todo o etanol inclusive álcool combustível.

A aprovação dessa matéria não modifica a ques-
tão da comercialização de álcool líquido, objeto, no 
entanto, de Projetos de Lei, em tramitação apensa-
dos a esse. (PL nº 4664/2004 de autoria do Deputado 
Antônio Cambraia, apensado ao PL nº 6320/2005 do 
Executivo).

O Projeto de Lei, em conjunto com seus congê-
neres (4664/2004 e 6320/2005) atenta, na realidade, 
a um dos hábitos de consumo mais arraigados na so-
ciedade brasileira, e que vem impedindo que, no setor 
de saneantes, a indústria multinacional tenha presença 
de predomínio absoluto.

Cria uma reserva de mercado para o álcool gel 
que não substitui o álcool líquido como desinfetante na 
anti-sepsia, nem como saneante doméstico e comer-
cial, sendo extremamente mais caro – 100%.

Justificação

O banimento do álcool líquido do mercado terá 
como conseqüência apenas garantir o mercado de 
saneantes para produtores que em todo o mundo já 
o dominam, mas que não conseguem fazer o mesmo 
no Brasil em razão do baixo preço do álcool.

Trava-se, aparentemente, uma luta entre os inte-
resses multinacionais, que já dominam no mundo intei-
ro o mercado de saneantes, e as empresas nacionais, 
que se dedicam ao envasamento do álcool.

Uma das principais questões é que os 20 bilhões 
de litros de álcool – etanol – anidro e hidratado – pro-
duzidos no Brasil e livremente comercializados em 
postos de abastecimento de combustíveis, obviamen-
te, não serão objeto de proibição, apesar de o PL nº 
692/2007, se aprovado, determinar que as normas de 
comercialização, distribuição etc., com a conseqüente 
fiscalização, ficarão no âmbito da ANVISA.

Essa restrição, nos termos propostos, irá elimi-
nar do mercado – gerando desemprego – todas as 
empresas envasadoras de álcool, bem como todo o 
tipo de álcool em qualquer graduação, que somente 
poderá ser vendido em pequenos frascos e nas far-
mácias para qualquer tipo de utilização ou finalidade, 
onde é comprado em varejo.

Ante ao exposto, principalmente tendo em vista 
a posição brasileira na conjuntura atual de produtor 
referencial de álcool no mundo e pelas conseqüências 
econômicas decorrentes das medidas preconizadas, 
justificamos este requerimento, objetivando que o tema 
seja também apreciado na Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio: nos termos 
das alíneas “c”, “e”, “f”, “g”, “m” e “e” do inciso VI do art. 
32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Fer-
nando de Fabinho, DEM-BA.

Defiro a revisão do despacho inicial apos-
to ao PL nº 692/2007, para incluir a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, devendo manifestar-se antes da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 
NOVO DESPACHO: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor; Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; Seguridade Social e Fa-
mília e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54, RICD). Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24,II. 
Regime de tramitação: prioridade. Oficie-se e, 
após, publique-se.

Em 1-6-09. – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Finda 
a leitura do expediente. passa-se à

IV – HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Esta 
sessão solene destina-se à homenagem aos 90 anos 
da Sociedade Rural Brasileira.

Foi requerida pelo nobre Deputado Duarte No-
gueira, um dos mais destacados membros desta Casa, 
com atuação reconhecida não apenas por seus pares, 
mas também pela opinião pública brasileira.
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Graças à iniciativa do Deputado Duarte Nogueira, 
a Câmara dos Deputados se reúne neste instante em 
sessão solene para homenagear a decorrência dos 90 
anos da Sociedade Rural Brasileira.

Procederemos agora à composição da Mesa.
Convido para tomar assento à Mesa o Sr. Mi-

nistro Interino da Agricultura, José Gerardo Fontelles 
(palmas); o Sr. Presidente da Sociedade Rural Brasi-
leira, Cesário Ramalho da Silva (palmas); o Sr. Vice-
Presidente da Sociedade Rural Brasileira, Roberto 
Ticoulat; o Sr. Diretor-Executivo da Associação Nacio-
nal de Defesa Vegetal – ANDEF, José Otávio Menten 
(palmas); e o representante do Sr. Márcio Lopes de 
Freitas, Presidente da Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB. 

Composta  a Mesa, convido todos os presentes 
a ouvirem, de pé, o Hino Nacional brasileiro.

(É executado o Hino Nacional.)
O  SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Se-

nhores membros da Mesa, ilustres convidados, Srs. 
Deputados, que saúdo em nome do nobre Deputado 
Duarte Nogueira, autor do requerimento de convoca-
ção desta sessão solene, o Presidente Michel Temer, 
por razões ponderáveis, não pôde comparecer a este 
significativo evento que se realiza, na manhã de hoje, 
no plenário da Câmara dos Deputados.

Entretanto, ao final do pronunciamento que a mim 
enviou, da mesma forma que o fez ao nobre Deputa-
do Duarte Nogueira, S.Exa., o titular da Presidência 
desta Casa, destaca:

“Que a Sociedade Rural Brasileira con-
tinue firme, portanto, em sua atuação, defen-
dendo a produção agrícola, o agronegócio, a 
crescente participação do campo no processo 
decisório e o efetivo progresso econômico e 
social do País.

A Presidência da Câmara dos Deputa-
dos reafirma, por fim, a justiça da homenagem 
alusiva aos 90 anos da prestigiosa entidade, 
com a devida expressão de reconhecimento ao 
extraordinário valor da contribuição prestada 
pela Sociedade Rural Brasileira em favor do 
setor agrícola, da expansão do agronegócio 
e do desenvolvimento nacional”.

São as palavras finais do discurso da lavra do 
Presidente Michel Temer. 

A Assessoria da Presidência enviou o texto inte-
gral deste pronunciamento a mim próprio, que substituo 
o Presidente da Casa nesta homenagem, e ao nobre 
Deputado Duarte Nogueira. S.Exa. diligenciará o en-
caminhamento deste magnífico pronunciamento tanto 
ao Presidente da Sociedade Rural Brasileira quanto 

ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Reinhold Stephanes – aqui representado pelo Exmo. 
Sr. José Gerardo Fontelles, no exercício daquela Pasta 
–, para apreciação de tudo quanto manifesta o Pre-
sidente da Casa, nobre Deputado Michel Temer, em 
torno da Sociedade Rural Brasileira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sras. e Srs. 
Deputados, a homenagem que hoje se realiza nesta 
Casa reflete o reconhecimento à importância do tra-
balho, das causas e das lutas que a Sociedade Rural 
Brasileira abraçou, honrando os compromissos que 
assumiu ao longo desses 90 anos de existência.

A Presidência da Câmara dos Deputados felici-
ta a iniciativa dos Deputados signatários do requeri-
mento para convocação da presente sessão solene, 
na qual trazemos à memória o histórico do período, o 
desenvolvimento da agricultura nacional, os grandes 
desafios que os produtores têm enfrentado, a supe-
ração de obstáculos, até as recentes conquistas do 
agronegócio. 

No ano em que nasceu a SRB, fundada por Edu-
ardo da Fonseca Cotching, experimentava o Brasil um 
período de profundas transformações na política e na 
economia, de derrocada e transposição de modelos 
arcaicos para adaptação a novos meios de produção. 
Hoje, diante de desafios, com certeza, ainda mais com-
plexos, da globalização e da crise financeira mundial, 
há mesmo de se respeitar e consultar, como referência 
obrigatória, o conhecimento, a visão, a experiência, a 
missão e os valores representados pela Sociedade Ru-
ral, plena e permanentemente cônscia da necessidade 
de defender os interesses dos produtores rurais.

Distinguem-se, sobremaneira, a organização e 
a competente atuação da Sociedade Rural Brasileira, 
proporcionando, assim, importantes resultados em 
benefício da agricultura, da pecuária, das indústrias 
derivadas, segmentos que correspondem a parcela 
expressiva da renda e dos empregos gerados pelo 
conjunto da atividade econômica no Brasil.

Entre as numerosas evidências da visão empre-
sarial e do dinamismo da SRB, figura, por exemplo, a 
Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola 
em Ação). A Sociedade Rural é uma das entidades 
responsáveis pela organização do evento que, neste 
ano, teve sua 16ª edição, na cidade de Ribeirão Preto, 
de 27 de abril a 2 de maio. Inclusive, preside a feira o 
atual presidente da Sociedade Rural Brasileira, Cesário 
Ramalho da Silva, que saudamos nesta oportunidade, 
congratulando também os que o antecederam, desde 
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os fundadores da entidade, os vice-presidentes, direto-
res-executivos, diretores dos departamentos setoriais, 
conselheiros, funcionários e sócios da SRB. 

Tem sido, com efeito, a Sociedade Rural Brasileira 
extremamente ativa na busca de soluções e oportuni-
dades para agricultura e a pecuária, constituindo-se, 
nesse sentido, em uma força sempre presente, alerta 
e influente também no debate de temas relevantes 
como subsídios agrícolas, crédito rural, questão agrá-
ria, direito da propriedade produtiva, cooperativismo, 
defesa sanitária, proteção ambiental etc.

Ressalte-se, a propósito, a participação no Con-
selho Nacional de Política Agrícola (CNPC), na Fede-
ração das Associações Rurais do Mercosul (FARM), 
nas câmaras setoriais e temáticas do Ministério da 
Agricultura, entre outras entidades, além da presen-
ça e cooperação que mantém junto às Comissões de 
Agricultura da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.

Que a Sociedade Rural Brasileira continue firme, 
portanto, em sua atuação, defendendo a produção 
agrícola, o agronegócio, a crescente participação do 
campo no processo decisório e o efetivo progresso 
econômico e social do País.

A Presidência da Câmara dos Deputados reafir-
ma, por fim, a justiça da homenagem alusiva aos 90 
anos da prestigiosa entidade, com a devida expressão 
de reconhecimento ao extraordinário valor da contri-
buição prestada pela Sociedade Rural Brasileira em 
favor do setor agrícola, da expansão do agronegócio 
e do desenvolvimento nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-

cedo a palavra, com imensa alegria, ao autor do re-
querimento de realização desta sessão solene, sem 
dúvida uma das figuras mais preeminentes deste Ple-
nário, com atuação firme e segura em defesa dos in-
teresses de sua unidade federada e, com maior am-
plitude e abrangência, daquilo que interessa de perto 
ao povo brasileiro.

Concedo a palavra ao meu eminente colega De-
putado Duarte Nogueira, autor do requerimento de 
realização desta sessão magna.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares; prezado Cesário Ramalho da Silva, Presi-
dente da Sociedade Rural Brasileira; Sr. José Gerardo 
Fontelles, Ministro Interino da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Sr. José Otávio Menten, Diretor-Exe-
cutivo da ANDEF; Sr. Renato Nobile, Secretário-Exe-
cutivo da Organização das Cooperativas Brasileiras, 
que aqui representa o nosso colega Márcio Lopes de 
Freitas; demais convidados, é com muita alegria que 

ocupo a tribuna para fazer uso da palavra nesta ses-
são solene, realizada em virtude de requerimento de 
minha iniciativa e com o apoio do Parlamento brasi-
leiro, para homenagear os 90 anos de existência e de 
trabalho da Sociedade Rural Brasileira.

O  Brasil é hoje, no cenário mundial, um dos 
maiores produtores de alimentos. O nosso País, além 
de garantir ao conjunto de sua população abasteci-
mento e acesso a esse bem e a seus subprodutos, 
fundamentais para a sobrevivência e para a qualidade 
de vida, é grande exportador mundial dos excedentes, 
abastecendo centenas de países com alimentos, grãos, 
carnes e tudo o que a nossa agricultura tem sido capaz 
de produzir. O Brasil exerce no cenário internacional, 
inclusive, função importantíssima no que se refere à 
produção de combustíveis renováveis e à bioenergia. 

Foi ao longo de 90 anos que a Sociedade Rural 
Brasileira exerceu papel de protagonista nos debates 
daquilo que era de interesse para a agricultura brasi-
leira. Sei que, nesse período, as transformações mun-
diais ocorreram de maneira bastante acentuada. Ainda 
no século retrasado, a velocidade dos acontecimentos 
era originada nos meios de transporte – as carroças 
e os vapores tinham velocidade média inferior a 20 
quilômetros por hora. No século passado, o avanço 
dos motores e da tecnologia, além de acelerar a velo-
cidade dos transportes, possibilitou o uso inteligente 
das máquinas, para que se produzissem alimentos de 
maneira mais acelerada e qualificada. 

A Sociedade Rural Brasileira incorporou, nos 
seus 90 anos, muito desse processo de transformação. 
Surgiu depois da Primeira Guerra Mundial; atravessou 
a Segunda Guerra Mundial; presenciou as transfor-
mações do Brasil ao longo das últimas décadas; e, 
mais recentemente, foi protagonista fundamental da 
Assembleia Nacional Constituinte. 

E faço um registro na presença do Deputado 
Mauro Benevides, ator bastante atuante e importan-
te da vida nacional nos 20 anos da promulgação da 
Constituição brasileira: naquele momento, a sociedade 
rural brasileira exerceu papel atuante, oferecendo aos 
Parlamentares o arejamento necessário para que o 
debate ideológico não contaminasse os interesses da 
sociedade brasileira e pudéssemos ter direito de pro-
priedade, avanço tecnológico, pesquisa agropecuária 
e instrumentos para criar a infraestrutura necessária 
para que o Brasil pudesse chegar ao patamar que 
hoje desfruta.

Depois , a SRB exerceu papel importante em 
uma briga de gigantes. Nos painéis da Organização 
Mundial do Comércio, contribuiu para que o Brasil 
saísse vencedor tanto no litígio referente aos altos 
subsídios que os norte-americanos concedem aos 
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produtores de algodão quanto no litígio referente aos 
subsídios concedidos aos produtores de açúcar, pela 
União Europeia.

Mais recentemente, a Sociedade Rural Brasileira 
lutou pelo fortalecimento do nosso sistema de defesa 
agropecuária, para garantir a sanidade dos nossos re-
banhos. Assim, na virada do ano 2000, o Brasil passou 
a ser o maior exportador mundial de carnes de frango 
e bovina. Logo mais, incluiremos a carne suína, ten-
do em vista a aguerrida disputa que tem sido travada 
pelo segmento da pecuária suína nacional, também 
com o apoio da SRB.

Portanto, faço este registro, Sr. Presidente, na 
condição de Parlamentar e ex-Secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo – época em 
que recebi da Sociedade Rural Brasileira todo o apoio 
necessário –, para externar a minha gratidão. 

E, na qualidade de brasileiro, reconheço que é 
papel do Parlamento pensar no futuro. Na divisão entre 
os Poderes – tanto na concepção de Montesquieu, em 
O Espírito das Leis, quanto na concepção de Aristóte-
les, em Retórica –, cabe ao Poder Judiciário interpretar 
as leis e fazer com que sejam cumpridas; cabe ao Po-
der Executivo exercer o papel conjuntural, o dia a dia, 
o exercício diário em busca da construção do nosso 
País; mas cabe ao Poder Legislativo fazer o discurso 
político, pensar o futuro, pensar o amanhã.

A Sociedade Rural Brasileira, que hoje comple-
ta 90 anos de existência, foi sempre uma entidade de 
vanguarda, propositiva, aguerrida, que coloca em pri-
meiro lugar os interesses nacionais. Portanto, cabe a 
nós, por intermédio da Câmara dos Deputados, prestar 
esta homenagem.

Tenho certeza de que produção, qualidade e 
mercado de alimentos e seus subprodutos, os quais 
geram emprego e renda para a população, são instru-
mentos fundamentais para que o Brasil saia fortalecido 
e o mais rapidamente possível dessa crise financeira 
mundial.

E,  para exercer esse papel, a Sociedade Rural 
Brasileira pode sempre contar conosco, no Parlamento, 
para fazer reverberar as suas ideias, as suas opiniões 
e as suas propostas em defesa da produção brasileira, 
de acordo com os aspectos que envolvem os interesses 
da produção, em defesa dos nossos recursos naturais, 
do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio entre a 
existência humana, os nossos desafios socioeconômi-
cos e o nosso futuro, de maneira equilibrada.

Portanto, Cesário Ramalho, em seu nome, quero 
homenagear todos os ex-Presidentes da Sociedade 
Rural Brasileira. Esta é a homenagem do Parlamento, 
em especial da nossa parte. Esperamos que a Ru-
ral não só continue exercendo o papel que já exerce, 

que exerceu, mas também que o faça por longos e 
longos anos, em benefício do nosso povo brasileiro e 
do nosso Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência cumprimenta o nobre Deputado Duarte 
Nogueira pelo magnífico pronunciamento.

Dentro da melhor tradição da Casa, convido 
S.Exa., como autor do requerimento desta homena-
gem, a assumir a direção dos trabalhos e dar prosse-
guimento à presente sessão, em que se homenageia 
a Sociedade Rural Brasileira, com a presença nesta 
Casa do Secretário-Executivo do Ministério da Agri-
cultura, Gerardo Fontelles.

O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Duarte Noguei-
ra, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – A Pre-
sidência agradece ao nobre Deputado e Presidente 
Mauro Benevides.

Em tom de brincadeira, até porque falamos da 
Constituinte e citamos a importância do papel exercido 
pelo Deputado Mauro Benevides, na época Presidente 
do Congresso Nacional, lembro que o Dr. Ulysses Gui-
marães, assim como Franco Montoro, às vezes trocava 
o nome das pessoas. O Deputado Mauro Benevides 
disse que é um efeito de se sentar nesta cadeira. Que-
ro ver se vou ficar imune a essas interferências, pelo 
menos no decorrer desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides, pelo 
PMDB.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Duarte Nogueira, autor do requerimento de realiza-
ção desta sessão, companheiro dos mais dedicados 
e presentes nesta tribuna, seguidamente, em todas as 
sessões, quando alude à convivência muito próxima 
com o grande Presidente Ulysses Guimarães, V.Exa. 
se reporta ao fato de que, em determinado momento, 
S.Exa. confundia o nome dos Parlamentares. E, quan-
do mencionei Cesário, em vez de Gerardo Fontelles, 
foi porque recordei um dos grandes cearenses vincu-
lados a Sobral, que foi Deputado Federal, Prefeito de 
Princesa do Norte e Sobral: o saudoso Cesário Bar-
reto, que, num momento de coragem, sobranceria e 
identificação com os postulados que eu então defendia, 
entendeu de romper os grilhões com o seu partido, a 
Aliança Renovadora Nacional, e resolveu sufragar o 
meu nome para candidato a Deputado Estadual, como 
sabe o nosso Ministro da Agricultura, também originá-
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rio do meu Estado. E eu disputava o Senado. Cesário 
Barreto, portanto, possibilitou a minha vitória no Mu-
nicípio de Sobral, surpreendendo os observadores 
políticos mais argutos.

Talvez essas questões deixem uma relembrança 
que envolve também o reconhecimento a alguém que, 
na eternidade, como Ulysses, deve estar neste instante 
acompanhando os trabalhos desta Casa, uma vez que 
Ulysses e Cesário – Ulysses, o grande Presidente; e 
Cesário, o Parlamentar consciente – integraram este 
plenário soberano.

Portanto, essa a referência que desejava fazer, 
Presidente Duarte Nogueira, no mesmo instante em 
que saúdo pela presença à Mesa o Ministro da Agri-
cultura em exercício, o cearense Gerardo Fontelles, 
que ali sequencia o extraordinário trabalho levado a 
efeito pelo nosso colega de hoje, Silas Brasileiro, que 
exerceu até bem pouco tempo a Secretaria-Executiva, 
mas que, na ausência do Ministro, que se encontra em 
missão oficial no exterior, participa desta sessão mag-
na e traz o prestígio da sua Pasta e a sua própria inte-
gração a esta reverência que se faz ao 90º aniversário 
de uma instituição tradicional que honra e dignifica o 
ruralismo brasileiro.

Sr . José Otávio Menten, Diretor-Executivo da 
Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF; 
Sr. Renato Nobile, Secretário-Executivo da OCB; Srs. 
Deputados; demais convidados e representantes da 
Sociedade Rural Brasileira, a pujança do agronegócio 
brasileiro, responsável nos últimos anos por sucessi-
vos superávits na balança comercial, muito se deve 
à atuação da entidade que hoje homenageamos – a 
Sociedade Rural Brasileira. Há 90 anos essa organiza-
ção, Sr. Cesário Ramalho, está na linha de frente em 
defesa dos interesses dos produtores rurais, através de 
ações políticas e educativas, muitas delas inovadoras, 
que visam ao crescimento e à modernização do setor, 
com o incremento da produtividade, o abastecimento 
do mercado interno e o aumento das exportações.

Quando se fala em agricultura no Brasil, os nú-
meros são sempre superlativos. Temos a maior fron-
teira agrícola do mundo. São 335 milhões de hectares 
agricultáveis, área equivalente a 10 vezes o território 
da Alemanha ou a 12% das terras que podem ser ocu-
padas com a agricultura em todo o planeta.

O extraordinário aumento de produtividade ocor-
rido entre 1975 e 2008 fez com que a produção dos 
5 principais grãos – soja, trigo, milho, arroz e feijão – 
triplicasse no País, com o incremento de apenas 40% 
na área plantada. No mesmo período, o preço da cesta 
básica teve redução de cerca de 70% nos preços ao 
consumidor, considerando o poder de compra e os 
preços reais já corrigidos e deflacionados.

Quase 80% dos municípios brasileiros dependem 
diretamente das atividades rurais. A nossa população 
rural situa-se em torno de 31 milhões de pessoas, e 
mais de 12 milhões de brasileiros ocupam-se direta-
mente na agricultura. A absoluta maioria das quase 
4.700 cidades com até 20 mil habitantes tem na agro-
pecuária a principal fonte de geração de emprego e 
de renda.

O Brasil é hoje o maior exportador mundial de 
carnes, café, açúcar, suco de laranja e etanol. Segundo 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, entre 2003 e 2008, as exportações 
de produtos alimentícios não industrializados, maté-
rias-primas para a agricultura, produtos agropecuários 
não alimentícios e alimentos para animais atingiram 
a cifra de mais de 167 bilhões de dólares, montante 
equivalente a 21,74% do total das exportações brasi-
leiras no período.

Nesse contexto, não é difícil avaliar a importân-
cia estratégica da Sociedade Rural Brasileira face ao 
desenvolvimento nacional. Para  desempenhar, de ma-
neira adequada, essa importante missão, a entidade 
está estruturada em 21 departamentos setoriais, que 
contemplam as principais atividades rurais, integrando 
os maiores fóruns de decisão do agronegócio brasilei-
ro e internacional.

Atenta a todos os aspectos que podem repercutir 
no desempenho do agronegócio nacional, a Sociedade 
Rural Brasileira está engajada em questões tão dis-
tintas como a proteção dos agricultores contra a ame-
aça de demarcação de reservas indígenas em áreas 
ocupadas por propriedades rurais, a modernização 
do Código Florestal Brasileiro e o estímulo a práticas 
sustentáveis em toda a cadeia produtiva.

Os dirigentes da entidade têm a clara percepção 
de que, a despeito da vitalidade do setor, o Brasil não 
pode deixar de perseguir sempre, e cada vez mais, o 
aperfeiçoamento tecnológico que faz de nós líderes 
mundiais na comercialização de diversos produtos 
agrícolas. Tem razão o Presidente da Sociedade Rural 
Brasileira, Cesário Ramalho da Silva, quando diz que 
os países desenvolvidos podem reverter, em pouco 
tempo, as vantagens comparativas que conquistamos, 
caso não haja investimentos maciços em pesquisa 
agrícola e biotecnologia.

Hoje, pois, quando saudamos a Sociedade Rural 
Brasileira pelo transcurso dos seus 90 anos de existên-
cia, quero registra, em nome do PMDB, o nosso reco-
nhecimento pela grande contribuição que a entidade 
tem dado ao desenvolvimento do agronegócio nacional. 
Parabenizo todos os seus associados e dirigentes na 
pessoa do seu Presidente, Cesário Ramalho da Silva, e 
faço votos para que a Sociedade Rural Brasileira conti-
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nue, por muitas décadas, o valioso trabalho de estímulo 
à atividade agrícola e à pecuária do País.

É esse, Sr. Presidente Duarte Nogueira, Sr. Mi-
nistro Gerardo Fontelles e demais autoridades, o pen-
samento da nossa Liderança, confiada ao Deputado 
Henrique Eduardo Alves, que não pôde se fazer pre-
sente neste evento e me delegou competência para 
tanto. É S.Exa. e o nosso partido que represento, com 
muita honra, nesta magna solenidade.

Obrigado, senhoras e senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – A Pre-

sidência agradece ao Deputado Mauro Benevides o 
oportuno e brilhante pronunciamento. Com clareza e 
objetividade, S.Exa. sintetizou a verdadeira força da 
agricultura brasileira em números e desafios. 

Agradecemos a S.Exa. a presença e o prestígio 
que trouxe a esta sessão.

O  SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – Antes  
de dar continuidade à chamada dos oradores inscritos, 
registro a presença do ex-Ministro Odacir Klein, Presi-
dente-Executivo da Associação Brasileira dos Produ-
tores de Milho – ABRAMILHO e da União Brasileira do 
Biodiesel – UBRABIO; do Sr. Manoel Vicente Fernan-
des Bertone, Secretário de Produção de Agroenergia 
do Ministério da Agricultura; do Sr. José Páscoa Teles 
de Menezes, Diretor da Sociedade Rural Brasileira, ir-
mão do ex-Presidente Flávio Teles de Menezes; do Sr. 
José Carlos Vaz, Diretor de Agronegócios do Banco do 
Brasil; do Sr. Alberto Alves, Diretor Regional da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores – ANFAVEA; do Sr. Kepler Euclides Filho, Diretor-
Executivo da EMBRAPA; do Dr. Carlos Alberto Pereira 
de Albuquerque, Diretor de Relações Institucionais e 
Governamentais e representante do Sindicato Nacional 
da Indústria de Alimentação Animal – SINDIRAÇÕES; 
e do Sr. Rubens de Vilhena Resstel, Diretor-Executivo 
da Sociedade Rural Brasileira.

Agradeço ainda ao Sr. José Teles de Menezes, 
Diretor da SRB, aos assessores parlamentares Gra-
ziela Giussani, Eduardo Nonato de Oliveira, Thiago 
de Oliveira Mota e Fabíola da Silva Nader Motta a 
presença.

O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – Passo 
a palavra ao Sr. Renato Nobile, que falará em nome da 
Organização das Cooperativas Brasileiras, para prestar 
a sua homenagem à Sociedade Rural Brasileira. 

O SR. RENATO NOBILE – Sr. Presidente, De-
putado Duarte Nogueira, autor do requerimento de 
realização desta sessão solene; Ministro Interino da 
Agricultura, Dr. Gerardo Fontelles; Dr. Cesário Rama-
lho, Presidente da Sociedade Rural Brasileira, cuja en-
tidade comemora 90 anos; Prof. José Otávio Menten, 
Diretor-Executivo da ANDEF; amigos do agronegócio 

e do cooperativismo, trago a saudação e o abraço do 
Presidente Márcio Lopes de Freitas e de todo o sis-
tema cooperativo brasileiro, que muito se orgulha de 
ter a Sociedade Rural Brasileira, entidade parceira e 
coirmã, como representante e defensora dos produto-
res rurais, o que tem feito com muita competência ao 
longo dos 90 anos de sua existência. 

Dr . Cesário Ramalho, é uma alegria enorme es-
tar presente a esta comemoração e ter a Sociedade 
Rural Brasileira lado a lado com a Organização das 
Cooperativas Brasileiras na defesa dos produtores 
rurais, que na maioria fazem parte das 1.144 coope-
rativas do Brasil.

Deixamos, portanto, o registro da solidariedade 
e da gratidão da OCB a essa entidade, que, além de 
se fazer representar com competência, tem feito tam-
bém líderes. Por lá já passaram pessoas que hoje são 
Ministros, Secretários de Estado, Parlamentares; que 
até hoje continuam na defesa do setor rural.

Parabéns, Dr. Cesário, pelos 90 anos da Socie-
dade Rural Brasileira! 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – A Pre-

sidência passa a palavra ao Dr. José Otávio Menten, 
Diretor da Associação Nacional de Defesa Vegetal, para 
a sua homenagem à Sociedade Rural Brasileira. 

O SR. JOSÉ OTÁVIO MENTEN – Deputado Du-
arte Nogueira, Presidente desta sessão solene e autor 
do requerimento de sua realização; Deputado Mauro 
Benevides; Dr. Cesário Ramalho da Silva, digníssimo 
Presidente da Sociedade Rural Brasileira; Dr. José Ge-
rardo Fontelles, Secretário-Executivo do MAPA, Minis-
tro em exercício; Dr. Renato Nobile, representante da 
OCB; demais autoridades; lideranças do agronegócio; 
senhoras e senhores, os que me antecederam já deixa-
ram clara a importância do agronegócio no Brasil, em 
termos de renda, geração de emprego, participação 
no PIB brasileiro, participação na balança comercial 
brasileira. O agronegócio tem sido o esteio das nos-
sas exportações. 

Cabe lembrar que o futuro do nosso País de-
pende de instituições fortes e estáveis. E a Socieda-
de Rural Brasileira é exemplo no nosso setor. Poucas  
entidades conseguem chegar aos 90 anos com o vigor 
da Sociedade Rural Brasileira, que serve de exemplo 
para outras entidades e todos aqueles envolvidos no 
agronegócio brasileiro. 

A Sociedade Rural Brasileira desempenha o im-
portante papel de difundir a relevância do agronegócio 
para a sociedade urbana, fundamental para que os bra-
sileiros nos ajudem na solução dos problemas e dos 
gargalos que atrapalham o desenvolvimento do País.
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Tendo em vista essa situação, e irmanando-se 
à iniciativa do Deputado Duarte Nogueira, a ANDEF 
apresenta esta homenagem à Sociedade Rural Bra-
sileira.

Neste momento, pedimos permissão à Presi-
dência para entregar uma placa comemorativa ao Dr. 
Cesário com a seguinte mensagem:

“A Associação Nacional de Defesa Ve-
getal – ANDEF, em nome das empresas que 
atuam em pesquisa e desenvolvimento de de-
fensivos agrícolas no Brasil, tem a honra de 
homenagear a Sociedade Rural Brasileira, em 
reconhecimento aos seus 90 anos de relevan-
tes serviços prestados ao produtor rural, e de 
liderança em prol do agronegócio do País.

Brasília, 1º de junho de 2009”. 

Fazemos esta homenagem em nome da Dire-
toria-Executiva da ANDEF e do Presidente do nosso 
Conselho Diretor, Peter Ahlgrimm.

Parabéns à Sociedade Rural Brasileira, pelos 
seus 90 anos, e ao Deputado Duarte Nogueira, por 
esta feliz iniciativa que certamente representa o anseio 
do agronegócio brasileiro. (Palmas.)

(O orador entrega a placa comemorativa ao ho-
menageado.)

O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – A Pre-
sidência concede a palavra ao presidente da entidade 
homenageada, a Sociedade Rural Brasileira, Dr. Ce-
sário Ramalho da Silva.

O SR. CESÁRIO RAMALHO DA SILVA – Bom 
dia a todos.

Em primeiro lugar, devo dizer que ficamos real-
mente emocionados ao ver uma entidade genuína e 
puramente brasileira chegar aos 90 anos. Isso é muito 
importante e nos incentiva, nós produtores rurais, bem 
como, tenho certeza, o trabalho de todas as pessoas 
que cercam hoje o negócio da agricultura e da pecu-
ária do Brasil. Espero que isso emocione e sensibilize 
as pessoas que tanto se dedicam, dia a dia, à produ-
ção rural.

Desejo repetir o nome dos convidados e amigos 
que vieram prestigiar esta sessão solene da Câmara 
dos Deputados. Imagino que o Brasil está aqui conos-
co. Agradeço pela presença aos Diretores da Socie-
dade Rural Brasileira, Dr. Rubens Vilhena Resstel e 
José Teles de Menezes, irmão do brilhante e grande 
Presidente da Sociedade Rural Brasileira Flávio Teles 
de Menezes, que, em 1988, frequentava esta Casa 
representando o nosso Conselho. 

Agradeço ao jovem e brilhante Deputado Duarte 
Nogueira por esta iniciativa. A esperança é o amanhã 
do Brasil e da agricultura. Ex-Secretário de Agricul-

tura do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira é um 
Deputado vibrante e atuante e teve a sensibilidade de 
captar a importância desta homenagem à agricultura 
brasileira. Não houve um pedido expresso nosso, mas, 
sim, sensibilidade por parte de S.Exa.

Gostaria  de agradecer imensamente também pela 
presença a José Gerardo Fontelles, que traz grande 
alegria para nós, agricultores, pela sua investidura no 
cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Agricul-
tura. A sua vida, a sua experiência, o seu dia a dia em 
prol da agricultura brasileira devem ser homenageados. 
E estão sendo, neste momento, pela Sociedade Rural 
Brasileira. Desejamos tudo de bom, grande sucesso 
junto ao Ministro Reinhold Stephanes, que, neste mo-
mento, aqui não está, pois se encontra em missão es-
pecial na Rússia, em nome do Brasil, nosso principal 
comprador de produtos agrícolas e pecuários.

Gostaria de agradecer ao Deputado Mauro Be-
nevides, que aqui nos saudou.

Gostaria de agradecer também ao Dr. José Ota-
vio Menten, que simpática e gentilmente nos presen-
teou com esta placa, que será levada aos guardados 
importantes da Rural Brasileira.

Gostaria de agradecer a José Carlos Vaz, Di-
retor de Agronegócios do Banco do Brasil, que aqui 
representa um grande amigo da agricultura brasileira, 
um grande amigo da Sociedade Rural Brasileira, o ex-
Ministro Luís Carlos Guedes Pinto.

Gostaria de agradecer também a Manoel Berto-
ne, Secretário de Produção e Agroenergia do MAPA, 
também grande amigo do agronegócio, além de agri-
cultor e cafeicultor. Tantas dificuldades da cafeicultura 
Manoel vem enfrentando, além de apresentar políticas 
que a Rural Brasileira tem apoiado. Esses últimos mo-
mentos foram difíceis para a cafeicultura.

Quero agradecer pela presença ao meu grande 
amigo Odacir Klein, Diretor de Relações Institucionais 
da Sociedade Rural Brasileira em Brasília, ex-Ministro 
e hoje Presidente da ABRAMILHO. Tenho a honra de 
ser diretor de uma entidade tão bem presidida pelo Dr. 
Odacir Klein. A entidade é nossa, dos produtores rurais 
brasileiros. A produção de milho é talvez a commodity 
mais importante que temos.

Gostaria  de agradecer pela presença a Kepler 
Euclides, Diretor-Executivo da nossa querida EMBRA-
PA, grande amigo de Mato Grosso do Sul, que se en-
contra em Brasília e dirige essa extraordinária empresa 
brasileira de pesquisa que tanto nos orgulha.

Gostaria de agradecer pela presença a Rena-
to Nobile, Secretário-Executivo da OCB, que traz a 
mensagem do meu amigo Márcio de Freitas. A OCB 
é uma grande parceira da Rural Brasileira desde que 
nasceu.
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Gostaria de agradecer pela presença a Carlos Al-
berto Albuquerque, que representa o SINDIRAÇÕES, 
grande parceiro nossa.

E gostaria de agradecer ao Diretor da ANFAVEA.
Gostaria de dizer que a CNA, apesar de aqui não 

estar representada, por algum motivo, é também par-
ceira da Sociedade Rural Brasileira. Temos um canal 
de trabalho e de comunicação com todas as entidades 
brasileiras do setor agropecuário. 

Quero ler um pequeno pronunciamento para re-
gistrar esta extraordinária homenagem e agradecer ao 
nosso amigo Deputado Duarte Nogueira.

É com muita alegria que venho à Câmara Federal 
receber esta homenagem pelos 90 anos da Sociedade 
Rural Brasileira.

A Rural é uma maratonista na defesa do agrone-
gócio brasileiro. Largamos há 9 décadas e continuamos 
com o mesmo fôlego do início dessa tarefa.

Como 24º presidente da entidade, agradeço em nome 
dos nossos fundadores e sócios, dos nossos diretores e 
conselheiros, esta honrosa homenagem, somente possível 
num país democrático, ou seja, no Parlamento do nosso 
País, perante a população brasileira representada. Para 
nós, da Sociedade Rural Brasileira, significa um compro-
misso com o trabalho e com a responsabilidade.

Certamente, ao longo de praticamente 1 século de 
trabalho, a Rural conquistou papel determinante para o 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil, ao defender e 
estimular políticas públicas e modelos de gestão para uma 
agricultura e uma pecuária competitivas e sustentáveis.

Senhoras  e senhores, a Rural Brasileira nasceu 
sob o conceito do agronegócio, muito antes de o termo 
ser cunhado. Foi criada, Gerardo Fontelles, por produ-
tores, bancos, agentes e casas comerciais, veículos de 
comunicação, entre outros atores do setor. Note-se que 
faz parte da ata de constituição da Sociedade Rural 
Brasileira o jornal O Estado de S .Paulo.

Portanto, quando nós e os nossos antecedentes 
imaginávamos a criação da Rural Brasileira, pensáva-
mos que tínhamos de nos comunicar com toda a so-
ciedade. Esta origem evidencia a histórica missão da 
entidade de entender o êxito da atividade rural como a 
competência e a conquista de resultados por todos os 
elos da cadeia produtiva, e não apenas por um só.

Com uma história moldada pela disposição ao 
debate e à alternância de poder, a Rural gerou co-
nhecimento e se tornou, ao longo dos anos, celeiro 
de líderes, e contribuiu para promover a diversidade 
do pensamento no setor.

Da Rural Brasileira já saíram 4 Ministros da Agri-
cultura, vários Secretários Estaduais de Agricultura e 
diversos colaboradores de entidades governamentais, 
como o DNC e o IAA, em tempos passados.

O resultado disso foi que tivemos lideranças im-
portantes como Renato Costa Lima, que saiu da Rural 
para ser Ministro da Agricultura; Renato Ticoulat, que 
trocou o subsídio pela liberdade de preços, o que o nos-
so próprio associado não aprovava naquele momento, 
e teve grande responsabilidade pelo desenvolvimen-
to da agricultura brasileira; Flávio Teles de Menezes, 
que tanto frequentou esta Casa entre 1986 e 1988, 
durante a Assembleia Nacional Constituinte; Rober-
to Rodrigues, que também presidiu a nossa entidade 
e se tornou Ministro; e Pedro de Camargo Neto, que 
fundou o FUNDEPEC, o primeiro órgão de trabalho 
pela sanidade animal.

Naquele  momento, entendíamos e pensáva-
mos que o Brasil realmente atingiria o estágio que 
atingiu, de maior produtor e exportador mundial de 
carne bovina.

Cito também Luiz Marcos Suplicy Hafers, brilhante 
cafeicultor apaixonado pela cafeicultura, homem que 
tão bem se comunicou e se expressou em tantos tra-
balhos e serviços prestados à agricultura.

Por último, o meu querido João de Almeida Sampaio 
Filho, que foi convocado pelo Governador José Serra e 
exerce, neste momento, brilhante trabalho na Secretaria 
de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

Os resultados que a Rural Brasileira trouxe para a 
agricultura e a pecuária estão registrados em inúmeros 
episódios. Os contenciosos contra os subsídios dos Esta-
dos Unidos ao algodão, e da União Europeia ao açúcar, 
surgiram na Sociedade Rural Brasileira, por meio de Pedro 
Camargo, Secretário do MAPA naquele momento.

A questão do açúcar é fundamental para o suces-
so do Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro.

É esse perfil, senhoras e senhores, que faz da 
Rural essa entidade atuante, democrática e respeitada. 
Dinamismo, diálogo e credibilidade compõem a essên-
cia e constroem a marca da associação. A Sociedade 
Rural Brasileira é uma entidade profissional, não é uma 
entidade partidária. A bandeira da Sociedade Rural 
Brasileira é a bandeira do agronegócio brasileiro. Se 
há algo que a Rural Brasileira tem é uma marca, mas 
uma marca com origem e conteúdo na verdade dos 
seus 90 anos; uma marca confiável, de legitimidade 
inquestionável, de reputação invejável.

De olho no futuro, a Rural avalia que o maior 
desafio do agronegócio é o de crescer de forma sus-
tentável, oferecendo renda ao seu principal agente: o 
produtor rural. Sejamos claros: o agronegócio brasileiro 
deu mais ao País do que este foi capaz de assimilar e 
distribuir, e a sociedade, de compreender. 

Somos o elo mais fraco da corrente do agrone-
gócio e precisamos fortalecer mais as nossas repre-
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sentações. O produtor rural tem de estar mais perto 
das nossas entidades.

É no aumento da percepção dos benefícios so-
ciais, econômicos e ambientais que o agronegócio 
transfere para a sociedade que a Rural foca o seu tra-
balho, ou seja, os setores urbanos, a opinião pública.

A  história mostra que a sustentabilidade do agro-
negócio depende de 4 fatores fundamentais: tecnologia 
(pesquisa e desenvolvimento); defesa sanitária; políticas 
de estabilização de renda (crédito, seguro e preços) – e 
precisamos eliminar as burocracias, porque os créditos 
não chegam aos produtores; e infraestrutura de suporte 
e comercialização. Precisamos de mais recursos para as 
pesquisas, precisamos galgar novos mercados.

Sr. Ministro, não vendemos aos principais mer-
cados do mundo por razões sanitárias. Japão, Esta-
dos Unidos, Canadá, México e Coreia estão fora do 
mercado do Brasil. Precisamos investir e melhorar a 
nossa defesa sanitária para galgar esses mercados, os 
maiores do mundo e os que melhor remuneram.

Por isso, é imprescindível que o Brasil desenhe uma 
nova política agrícola, com instrumentos efetivos e per-
manentes de proteção ao agricultor, garantia de crédito, 
seguro e medidas como a redução da carga tributária.

Ao encerrar, não posso deixar de tocar em 2 te-
mas relativos à legislação ambiental. O Código Florestal 
vigente é impossível de ser cumprido. É obsoleto, dis-
tante da realidade e tem caráter punitivo para o maior 
setor da economia nacional.

Esta Casa tem o desafio de iluminar a questão 
ambiental. É o fórum legítimo e democrático para a 
construção de uma nova legislação, Deputado Duarte 
Nogueira, que seja efetiva no seu papel de conservação, 
sem barrar a produção e o desenvolvimento do País.

É anacronismo e nos causa indignação o fato de 
quererem, insistentemente, separar os produtores ru-
rais em classes de pequenos e grandes, destacando 
sempre que o último é o vilão do meio ambiente. Pelo 
contrário. Seja pequeno, médio ou grande, todos são 
produtores rurais, com direitos e obrigações. Pensar de 
forma diferente é negar o direito do pequeno produtor 
de almejar crescer e tornar-se grande.

O produtor rural brasileiro é amigo do meio am-
biente e dele depende a sua sobrevivência. Compre-
endemos que, em muitos casos, a desorganização fun-
diária é o gatilho dos principais danos ambientais.

E,  por falar na questão fundiária, a reforma agrária 
brasileira é um programa de estatização de terras priva-
das, desapropriadas para que pessoas sejam assentadas. 
A produção é insignificante, e os assentados ficam eter-
namente dependentes do assistencialismo do Estado e 
do anacronismo de movimentos pseudossociais, pois os 
agricultores não recebem os títulos de propriedade e, por 

isso, não conquistam a emancipação. Reforma agrária, 
no nosso entendimento, deveria e deve ter começo, meio 
e fim. Já passou a hora do fim. A terra hoje é apenas um 
dos insumos da produção rural. Sem aptidão, crédito, tec-
nologia, conhecimento técnico, um pedaço de terra não 
basta. Precisamos, sim, criar emprego e renda.

Como último recado, deixo a seguinte mensa-
gem: a ONU prevê que o mundo terá de aumentar em 
50% a produção de alimentos até 2030 e dobrá-la até 
2050. O Brasil é o País que reúne as melhores condi-
ções para fornecer os alimentos e a energia limpa e 
renovável de que o planeta tanto precisa.

Disponibilidade de terras, clima favorável, va-
riedade de solos, estoque de água doce são impor-
tantes vantagens que temos. Isso sem contar o perfil 
empreendedor e a competência dos produtores e dos 
trabalhadores rurais.

Temos desafios, mas, caros amigos, tenho certeza 
de que o nosso amanhã será positivo. Estejam seguros 
de que a Sociedade Rural brasileira é uma entidade 
que pensa, sim, no agronegócio, mas em nenhum mo-
mento, jamais, deixa de pensar no Brasil.

Obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – A Pre-

sidência agradece as palavras ao Presidente da Socie-
dade Rural Brasileira, Cesário Ramalho da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – Antes 
de encerrar esta sessão, quero registrar novamente o 
nosso agradecimento ao Ministro Interino da Agricul-
tura, Gerardo Fontelles, e às demais autoridades já 
citadas pela presença.

Desejamos, Dr. Cesário, que a Sociedade Rural 
Brasileira continue sendo protagonista da defesa dos in-
teresses da produção em nosso País, sempre de maneira 
muito qualificada, de maneira bastante lúcida e racional, 
antecipando-se às questões do nosso tempo.

Aliás, a vida nos ensina que as transformações, que o 
permanente processo de mudança são naturais à existência, 
advento instalado de maneira muito clara pelo Criador. 

Desejo, em nome da Câmara dos Deputados, que 
a Sociedade Rural Brasileira mantenha essa sua inquie-
tude permanente em torno daquilo que é importante, 
não só para a agricultura brasileira, mas também para 
o desenvolvimento socioeconômico do nosso País.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Duarte Nogueira) – Está 

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 30 
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Não haven-
do quorum regimental para abertura da sessão, nos 
termos do § 3° do art. 79 do Regimento Interno, aguar-
daremos até meia hora para que ele se complete.

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 14 Horas e 30 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – 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. CHICO LOPES, servindo como 2º Secre-

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se à 
leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O  SR. PRESIDENTE ( Luiz Couto) – Antes de 

dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci-
mento ao Plenário do seguinte

Ofício nº 184/2009-CN 

Brasília, 28 de maio de 2009

Sr. Presidente, comunico a V.Exa. e, por seu alto 
intermédio, à Câmara dos Deputados que esta Presi-
dência, em entendimento com esta Casa do Congresso 
Nacional, convoca sessão solene conjunta do Congres-
so Nacional a realizar-se no dia 2 de junho do corrente, 
às 10h, no plenário do Senado Federal, destinada a 
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa. 
protestos de estima e consideração. – Senador José 
Sarney, Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Esta primeira meia hora é destinada àqueles 

que queiram dar seu pronunciamento ou fazê-lo em 
um minuto.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides.

O  SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, antes de me 
reportar ao tema que me traz hoje a esta tribuna, desejo 
compartilhar da apreensão do mundo inteiro diante da 
perspectiva de ter sido alcançado o Airbus A-330, da 
Air France, que conduzia 228 passageiros.

Há  expectativa mundial sobre a perspectiva de 
sobrevivência daqueles que integravam, como passa-
geiros e naturalmente como tripulantes, essa possan-
te aeronave. Há uma perplexidade no mundo inteiro à 
espera da solução desse caso.

Portanto, minha esperança é que tenhamos, quem 
sabe durante o dia de hoje, alguma notícia que traga 
alento à família dos passageiros e dos tripulantes e a 
todos nós, que acompanhamos com muita preocupa-
ção o desenrolar desse desastre aviatório. Esperamos 
que não se confirme essa versão e que tenhamos até 
o final da tarde notícia mais tranquilizadora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conforme 
fora insistentemente divulgado, a FIFA anunciou, na 
tarde de ontem, a relação das cidades brasileiras que 
serão palco do campeonato mundial de 2014, após 
expectativa de alguns meses, com visitas de inspe-
ção, acompanhadas pela mídia e pela opinião pública 
do nosso País.

Após vistorias em dependências presumidamen-
te apontadas como viáveis, o Comitê Central reuniu-
se, na Europa, com a presença de Ricardo Teixeira, 
da CBF, havendo sido definitivamente escolhidas as 
12 capitais. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Salvador, Reci-
fe, Fortaleza, Natal e Manaus, reputadas adequadas 
a acolher massas incomputáveis.

Às vésperas da histórica deliberação, multidões 
se agruparam em locais destinados a eventos excep-
cionais, como foi o caso de Fortaleza, quando alguns 
milhares de fortalezenses, na Avenida Beira-mar, ali 
se reuniram para ouvir o veredito que nos favoreceu, 
deixando plenamente satisfeitos os desportistas e de-
mais segmentos de nossa população.

A partir de agora, o Governador Cid Gomes e a 
Prefeita Luizianne Lins mobilizar-se-ão para garantir 
plenas condições para a fatura refrega, embora sem 
que conheçamos, antecipadamente, aqueles que, em 
nosso solo, competirão para a conquista do Campe-
onato Mundial.

Ata da 130ª Sessão, 1º de junho de 2009
Presidência dos Srs.: Luiz Couto, Mauro Benevides, Chico Lopes, Cleber Verde,  
Márcio Junqueira, Carlos Brandão, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno. 
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Ao comentar o auspicioso evento, desta tribuna, 
desejo colocar a bancada federal à disposição dos 
órgãos oficiais para que a Unidade Federada a que 
pertencemos respalde todas as ações que vierem a 
ser adotadas para corresponder às expectativas de 
nossos conterrâneos.

A importante decisão foi saudada com a mais jus-
tificada euforia, já que todos nós estamos confiantes na 
performance a ser cumprida pelos atletas do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a direção da 
PETROBRAS que vem de público, por meio da impren-
sa, esclarecer as discussões em torno da empresa.

Diz a nota:

“Em face dos esclarecimentos públicos 
reiteradamente prestados, que vêm sendo su-
primidos de maneira condenável por alguns 
meios de comunicação, de forma a distorcer 
fatos e levar aos leitores informações incomple-
tas e que induzem a erro sobre as atividades 
da empresa, a PETROBRAS afirma:...”

Estamos  vendo que as discussões em torno da 
PETROBRAS poderão ocasionar sérios prejuízos para 
uma empresa que é patrimônio nacional, que tem uma 
história, ou faz parte da história do Brasil. 

Nesse sentido, gostaríamos que o departamento 
de imprensa da PETROBRAS viesse a público para 
esclarecer qualquer notícia que não corresponda à re-
alidade, para que todos tenham conhecimento do que 
está acontecendo, até nós, que somos defensores da 
PETROBRAS. É difícil defender algo quando não se 
tem conhecimento, embora saibamos que o problema 
é político, voltado para as eleições de 2010. A partir 
daí, vale tudo. 

A CPI da PETROBRAS, agora, com a participa-
ção do Governo, tanto na Relatoria, quanto na Presi-
dência, parece-me que vai ajudar a esclarecer todos 
esses fatos. Aliás, a Oposição gostaria de ter ficado 
com a Presidência ou a Relatoria, mas no tempo do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso isso também não 
acontecia.

Portanto, queremos que sejam apurados os fa-
tos, mas que seja preservada essa grande empresa 
nacional, a PETROBRAS.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Deputado Mauro Benevides, patrimônio político 
do Ceará e do Brasil, já ressaltou o fato de o Estado do 
Ceará ter sido escolhido para sediar jogos da Copa de 
2014. Ontem, na Beira Mar, em quase todos os lugares 
do Ceará, particularmente em Fortaleza, as pessoas 
festejavam essa escolha, o que traduz bem o espírito 
esportivo da nossa terra. 

Somos campeões no futebol de salão. Partici-
pamos de várias modalidades de esporte, como bas-
quete; enfim, em todos os demais esportes, estamos 
presentes.

A escolha de Fortaleza nos honra. Agradece-
mos, de público, ao Governador Cid Ferreira Gomes 
e à Prefeita Luizianne Lins. Temos a responsabilidade 
de preparar o Estado, a Capital e as regiões metropo-
litanas, principalmente Maracanaú. O Prefeito daque-
la cidade, Roberto Pessoa, viajará até a África para 
aprender como se faz obras de pequeno porte. Temos 
de preparar os estádios para receber os times que de-
sejarem fazer seus treinos em nosso Estado.

Queremos a ajuda do Governo Federal. Em ra-
zão das chuvas, somente com recursos próprios, não 
conseguiremos recuperar todas as estradas, investir 
no Estádio Presidente Vargas, no Castelão e na re-
gião metropolitana. Temos até 2014 para fazer esse 
trabalho. Temos certeza de que o Governo Federal 
nos ajudará.

Convidamos a bancada do Estado do Ceará, 
composta de 22 Deputados e 2 Senadores, para uma 
audiência com o Ministro do Esporte, ocasião em que 
apresentaremos as nossas necessidades e tomaremos 
conhecimento das exigências da FIFA para podermos 
sediar esses jogos, a fim de que futuramente não es-
tejamos fora da lista dos Estados escolhidos.

Tenho certeza de que S.Exa. irá nos receber. 
Juntamente com o Governador e a Prefeita, vamos 
expor o que queremos. Estamos seguros de que se-
remos atendidos.

Não se discute a importância da Copa para o Bra-
sil em 2014. Somos o país do futebol, fomos campeões 
várias vezes, exportamos técnicos e jogadores. Não 
poderíamos ficar de fora de mais uma Copa do Mundo. 
E  o Ceará será, como Natal, nosso vizinho, também 
contemplado. Tenho certeza de que temos condições. 
Temos praias, hotéis, rede bancária e vamos melhorar 
nossas estradas. 

Acredito que até na questão da greve dos servi-
dores do Município, pela qual estamos passando atu-
almente, em diversos setores, teremos o cuidado de 
nos relacionar bem com os servidores. Haverá mais 
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segurança, com melhor formação de policiais civis e 
militares. 

Vamos ter de investir na formação de guias turís-
ticos. Enfim, nós teremos todas as condições de sediar 
esse evento mundial no Estado do Ceará. 

Peço à imprensa nacional – a imprensa esporti-
va – que deixe de preconceito com o futebol do nosso 
Estado. Nós somos pequenos, mas temos astros im-
portantes. Eu poderia citar vários deles. Queria que a 
imprensa nacional desse ao Ceará o tratamento que 
nós merecemos, seja na cultura, seja nas artes, seja na 
música, seja no futebol, futebol esse de tantas glórias 
no passado. O nosso futebol vai fazer bonito e dizer 
que, no Brasil, o Ceará participa com a cabeça ergui-
da e com condições de mostrar ao mundo que temos 
o que oferecer na Copa de 2014. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Quero pa-

rabenizar os Srs. Deputados Chico Lopes e Mauro 
Benevides e também os demais Deputados do Esta-
do do Ceará e seus Senadores pelo fato de o Ceará, 
como também o Rio Grande do Norte, Pernambuco 
e Bahia terem sido escolhidos para sediar jogos da 
Copa do Mundo. Infelizmente, a nossa Paraíba sequer 
foi vistoriada pela FIFA. Espero que possamos pensar 
como outros Estados, que se uniram e conseguiram 
reconhecimento por parte da FIFA.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao Deputado Ricardo Quirino.

O SR. RICARDO QUIRINO (PR – DF. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Luiz Couto, Deputado Mauro Benevides, queremos 
demonstrar nossa alegria pelo fato de Brasília, que já 
ofereceu grandes ícones do esporte brasileiro, ter sido 
escolhida para sediar jogos da Copa de 2014. 

Agora nossa Capital aposta no fato de ser a ci-
dade que vai sediar a abertura da Copa de 2014, o 
que seria uma grande conquista e uma recompensa 
maravilhosa para os moradores do Distrito Federal, prin-
cipalmente para aqueles que lutam para que o esporte 
desta cidade cresça em todos os sentidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a luta dos 
trabalhadores por melhores condições de trabalho e 
reconhecimento torna-se um desafio quase diário. 

O cansaço físico e mental muitas vezes reduz o 
trabalhador a um mero objeto em uma sociedade cada 
vez mais veloz e globalizada. Todo e qualquer traba-
lhador exposto a uma pesada jornada de trabalho está 
sujeito à perda de eficiência e comprometimento da 
qualidade do serviço prestado, e consequentemente 
à queda de produção. 

Raros, com pouquíssimas exceções, são aqueles 
que conseguem conciliar produtividade a uma exces-
siva e extenuante jornada de trabalho.

A situação merece maior atenção quando trata-
mos dos profissionais de saúde, que lidam com o bem 
maior da humanidade, a vida. Embora não seja reco-
mendável o uso de generalizações, algumas pesquisas 
comprovam essa nossa observação. 

A pesquisa intitulada Jornada de trabalho na en-
fermagem e o impacto na saúde e na qualidade de vida 
do profissional, elaborada pela Faculdade de Minas 
– FAMINAS, mostra que 100%, ou seja, a totalidade 
dos alunos do curso de enfermagem que já atuaram 
na área, quando questionados sobre a sobrecarga 
de trabalho, manifestaram-se sobre o desgaste físico, 
emocional e psicológico sofrido, o cansaço exacerba-
do, o alto nível de estresse e, consequentemente, o 
baixo nível na produtividade.

Um outro estudo, denominado Condições de tra-
balho e enfermagem: a transversalidade do sofrimento 
no cotidiano, conclui, sob o aspecto do cotidiano, que a 
sobrecarga de trabalho interfere nas relações familiares 
e na vida particular dos trabalhadores da enfermagem, 
em virtude da redução do tempo livre. Quando se re-
trata especificamente a situação da mulher, verifica-se 
que a ampliação do tempo de trabalho não retirou sua 
responsabilidade pela realização das tarefas domésti-
cas, que terminam por ocupar seu tempo livre.

Agrava esse quadro verdadeiramente degradante 
da qualidade de vida o uso de psicotrópicos pelos pro-
fissionais de saúde para conter a estafa e o estresse 
decorrentes de problemas enfrentados no ambiente 
de trabalho.

Ora , Sr. Presidente, há de se enfrentar esse 
problema. Os enfermeiros e a sociedade que por eles 
são atendidos precisam e merecem que seja revista 
essa situação. Por isso, é de extrema importância que 
venhamos acelerar a apreciação em plenário do PL 
nº 2.295, de 2000, e seus apensados, cujo brilhante 
relatório, do nosso colega Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, reduz a jornada de trabalho dos enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem de 40 para 30 horas 
semanais, justificando que esses trabalhadores são a 
viga fundamental de suporte dos serviços de saúde 
de todo o território nacional.

Sr. Presidente, e vocês, amigos que nos acompa-
nham pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, 
esses profissionais, que exercem atividade relevante, 
esperam e necessitam de uma posição imediata desta 
Casa, dos Parlamentares que de fato prezam e lutam 
pelo bem-estar dos trabalhadores. 
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Sr. Presidente Deputado Luiz Couto, essa é uma 
luta dos profissionais da enfermagem de há muito 
tempo. 

É claro, todos sabemos que, quando se investe 
nos trabalhadores, vai haver um ônus, de alguma forma. 
Nobre Deputado Mauro Benevides, V.Exa. bem sabe 
que em tudo que for feito em benefício do trabalha-
dor haverá em princípio um gasto. Mas, com o tempo, 
esse gasto será recuperado pela excelente qualidade 
de trabalho dos profissionais, não só os da área de 
enfermagem como os de qualquer área.

Sabemos que é de vital importância investimentos 
para uma melhor qualidade da saúde em nosso País. 
E por que não começarmos pela apreciação desse 
projeto, que já se arrasta por quase 10 anos?

Ressaltamos, como menciona o Relator da ma-
téria, que a luta pela redução da jornada dos profissio-
nais de enfermagem data de mais de 60 anos, o que 
mostra o quanto estamos atrasados no que se refere 
a essa reivindicação. O que estamos pedindo hoje de-
veria ter sido implantado há muitos anos. 

Certamente, com a aprovação desse projeto, 
o Brasil só tem a ganhar. Ganham os profissionais 
da área de saúde, ganha a população, ganha o povo 
brasileiro.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência cumprimenta o nobre Deputado Ricar-
do Quirino pelo seu pronunciamento, sobretudo pela 
fase inicial, em que saúda a escolha de Brasília para 
sediar a Copa de 2014. Havia realmente uma expec-
tativa nacional de que Brasília pudesse ser a sede de 
pelo menos um dos jogos do Campeonato Mundial de 
2014. Realmente,  as considerações feitas por V.Exa. 
representam, sem dúvida, o reconhecimento desta 
metrópole, que completará 50 anos de existência em 
2010 e que de fato merece essa escolha que acaba 
de ser feita pela FIFA, na histórica decisão tornada 
pública na tarde de ontem.

Portanto, como Presidente da sessão neste mo-
mento, cumprimento o Deputado Ricardo Quirino por 
enaltecer a escolha de Brasília para essa memorável 
competição.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Quirino, 
o Sr. Luiz Couto, § 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) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, sugiro à Casa a inserção do § 2º ao art. 
38 do Regimento Interno desta Casa, sobre missão 
autorizada ou oficial.

Sugerimos a inserção do § 2º, porque muitas ve-
zes o Parlamentar que participa de uma CPI precisa 
viajar e ter suas faltas justificadas. 

Apresentamos o seguinte parágrafo: “Não será 
atribuída falta ao Deputado que se encontrar ausente 
da Câmara em razão do cumprimento de missão au-
torizada, nos termos deste artigo”. 

Que não seja considerada falta injustificada, mas 
como alguém que está, em nome do Congresso, re-
presentando bem esta Casa.

Sr. Presidente, o programa Fantástico de ontem 
apresentou longa matéria sobre as redes de explora-
ção sexual de crianças em nosso País, principalmente 
na Região Norte, onde crianças e adolescentes são 
levados para o Suriname e outros países. 

O jornal Correio Braziliense de hoje, em seu 
Caderno Cidades, traz a seguinte manchete: DF na 
Fronteira da Exploração Sexual Infantil. O  fato não 
acontece apenas no DF, mas em todo o Entorno, des-
de Anápolis, Abadiânia, Águas Lindas, Santa Maria, 
Novo Gama, Valparaíso, Cristalina. O jornal publica o 
mapa das redes de exploração sexual. Peço a V.Exa., 
Sr. Presidente, a inserção nos Anais da Câmara dos 
Deputados de todo a matéria. 

Na região de Patos, Estado da Paraíba, o Procu-
rador do Trabalho, Dr. Eduardo Varandas, denuncia que 
meninas entre 12 e 13 anos estão sendo comercializa-
das sexualmente no Sertão. Elas têm a virgindade pre-
servada para serem submetidas a leilões e exploradas 
sexualmente. Sr. Presidente, peço a V.Exa. que esta 
matéria também seja inserida nos Anais da Casa. 

Isso prova que a impunidade é a grande força 
que aqueles que aliciam ou aqueles que são clientes 
têm para continuar agindo dessa forma.

Identificamos na CPI das Redes de Exploração 
Sexual essa situação. O Ministério Público denunciou 
o fato à primeira instância, para que os aliciadores 
fossem julgados e condenados, mas quando o pro-
cesso chegou numa seção do Tribunal foram todos 
absolvidos.

Essa matéria faz com que todos nós fiquemos 
indignados com as redes de exploração sexual de 
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crianças e adolescentes. Mas também essa indignação 
deve se tornar uma força maior, para dar um basta a 
esse tipo de atividade criminosa, a esse tipo de chaga 
que enoja e enlameia o nosso País.

Sr. Presidente, devemos tomar cuidado, pois pre-
cisamos enfrentar, de vez, essa situação. 

Não dá para assistirmos passivamente a reporta-
gens como a apresentada ontem pelo programa Fan-
tástico. Uma mãe disse que venderia sua filha por 500 
reais. E, em outra entrevista, por 4 copos de cerveja.

Vejam o mundo cão em que vivemos, um mundo 
de desrespeito à dignidade do ser humano. Não  dá, 
Sr. Presidente, para esta Casa ficar omissa, porque 
aquele que é omisso, aquele que vê essa realidade 
e não consegue enfrentá-la, passa a ser conivente, 
passa a ser responsável pela situação.

Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos 
vai promover seminário que irá tratar dessa questão. 
Iremos verificar as redes de exploração sexual de 
crianças e adolescentes, o que foi e o que ainda não 
foi feito, o que foi abafado, os crimes que não foram 
denunciados. 

Passo agora a tratar de outro assunto. Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a reportagem do jornal 
Valor Econômico de terça feira fala sobre 2 situações 
preocupantes no Irã. Enquanto a questão nuclear ira-
niana tomou-se uma constante no debate sobre se-
gurança internacional, a importante discussão dos 
direitos humanos na nação iraniana tem ficado em 
segundo plano.

A reportagem denuncia que o Irã é atualmente o 
segundo país que mais faz uso da pena capital, ficando 
atrás somente da China. Comparando-se o tamanho 
das populações dos 2 países, tem-se uma ideia da 
gravidade de tal problema no Irã.

Uma das perseguições religiosas mais odiosas 
que acontecem no mundo hoje se dá contra os mem-
bros da Fé Bahá’í dentro do Irã. Essa religião, funda-
da no século XIX por Mirzá Husayn Alí (1817-1892), 
conhecido posteriormente pelo título de Bahá’u’lláh, 
concentra a maior minoria religiosa dentro do Irã, con-
tando hoje com um número estimado de mais de 300 
mil adeptos.

Embora seus princípios sejam pacíficos – dentre 
eles a defesa da unidade da humanidade e promoção 
da paz e igualdade entre homens e mulheres –, dados 
de organizações de direitos humanos contabilizam 
mais de 200 mortes de bahá’ís desde 1980. Nas exe-
cuções e prisões arbitrárias contra os membros dessa 

religião não figura nenhuma acusação grave, exceto 
o fato de seguirem uma religião considerada apóstata 
pelos aiatolás que controlam o Irã. É relevante notar o 
fato de os acusados não terem direito a um advogado 
de defesa ou acesso aos autos do processo.

Nos 30 anos desde a revolução islâmica, além das 
execuções dos membros da Fé Bahá’í, contabiliza-se 
demolição de locais sagrados da religião em Teerã e 
Shiráz, expulsão de jovens das universidades e mal-
trato de crianças nas escolas, sem falar na perda de 
direitos trabalhistas.

Dentro dessa temática ainda pouco discutida no 
Brasil, em 1990, as Nações Unidas tiveram acesso a 
um documento secreto do Governo iraniano chama-
do memorando Golpaygani, que mostra claramente 
a existência de um plano sistemático de eliminação 
da Fé Bahá’í do país. A preocupação quanto a esse 
memorando tem recebido apoio não só da Anistia In-
ternacional, como também do Parlamento europeu e 
de órgãos governamentais especializados em direitos 
humanos e liberdade religiosa do Canadá, Austrália, 
Grã-Bretanha e EUA.

A União Europeia declarou expressamente, em 
nome de seus 27 membros, no último dia 25, a preocu-
pação com a crescente violação da liberdade religiosa 
no Irã, tendo um parágrafo da declaração dedicado à 
situação dos bahá’ís e seus 7 líderes religiosos que 
permanecem presos há mais de 1 ano. Austrália e ou-
tros países também têm expressado sua preocupação. 
O Brasil ainda não se posicionou a respeito. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a inserção nos 
Anais da Casa do editorial do jornal Valor Econômico, 
de autoria do jornalista Marcos Alan Ferreira, sob o títu-
lo: Antes das armas atômicas, as armas da intolerância 
já são usadas a pleno vapor – As violações dos direitos 
humanos no Irã. 

Solicito também que este pronunciamento seja 
amplamente divulgado nos meios de comunicação da 
Casa e o seu encaminhamento ao Presidente Lula e ao 
Ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 
Presidência cumprimenta o Deputado Luiz Couto pela 
abordagem que faz de temas indiscutivelmente rele-
vantes.

Primeiro, o seu projeto de reforma do Regimento 
Interno para garantir a computação de presença da-
queles que cumprem missão oficial, a fim de que na 
inserção definitiva não apareça como faltoso alguém 
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que está cumprindo, em razão do mandato, sua tarefa 
fora da Capital da República.

Acredito  que, no mérito, essa proposição haverá 
de merecer acolhida. Consequentemente, V.Exa. verá 
corrigida no nosso Regimento a lacuna que acaba de 
ser apontada, objeto de projeto de resolução que esta 
Casa apreciará no momento adequado. 

Quanto à exploração sexual na Região Nordeste, 
sobretudo, em seu Estado, a Paraíba, é indispensável 
uma reprimenda a tais abusos – o programa Fantás-
tico deixou muito evidente ontem – que chocaram a 
opinião pública brasileira. 

Com a sensibilidade que tem o ilustre represen-
tante da Paraíba, acredito que esse tema, focalizado 
no âmbito dos órgãos competentes desta Casa, en-
sejará a que surjam formas de combater a exploração 
sexual de menores, algo que vilipendia a alma e a dig-
nidade nacionais. 

Na Presidência eventual da Casa, desejo cum-
primentar o Deputado Luiz Couto pelo oportuno pro-
nunciamento na tarde de hoje. 

Convido S.Exa. a reassumir a direção dos tra-
balhos. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

CIDADES
DF na fronteira da exploração sexual infantil
Renato Alves
Polícia Rodoviária Federal encontra uma crian-

ça ou adolescente em situação de risco nas estradas 
que cortam a capital e o Entorno a cada três dias. Ano 
passado, houve 124 flagrantes em carros, bordéis e 
boleias de caminhão.

Polícia Rodoviária age em bar próximo a Aná-
polis: frequentemente são encontradas crianças em 
situação de semiescravidão e vítimas de abuso nas 
estradas da região

A cada três dias, em média, patrulheiros resga-
tam uma criança ou adolescente em situação de ris-
co em trechos de rodovias federais que cortam o DF 
e o Entorno. São meninos e meninas de até 10 anos, 
expostos a todo tipo de exploração. A maioria fica á 
beira de uma BR para oferecer o corpo em troca de 
míseros reais. Somente no ano passado, 124 acaba-
ram flagrados à margem da estrada, dentro de carro, 
boleia de caminhão, motel ou prostíbulo.

A exploração de crianças e adolescentes está con-
centrada nos trechos das BR 040 (Brasília-Rio de Janei-

ro), 060 (Brasília-Goiânia) e 070 (Brasília-Pirenópolis) 
que passam pelos municípios goianos de Abadiânia, 
Águas Lindas, Anápolis, Luziânia e Valparaíso. Duas 
equipes do Correio percorreram a rota da prostituição 
infantil (veja mapa) na semana passada e flagraram 
meninas se exibindo a motoristas e entrando acompa-
nhadas de adultos em veículos e casas noturnas.

Os repórteres também presenciaram a ação de 
integrantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 
Vara da Infância e da Juventude nos arredores de 
Anápolis, onde o cruzamento de três BR tornou-se um 
atrativo à construção de motéis e bordéis e á conse-
quente concentração de meninas prostitutas. O com-
bate conjunto e constante resultou em 26 flagrantes 
e no resgate de 31 crianças e adolescentes somente 
naquela região, desde janeiro do ano passado. Já no 
Entorno Sul, em cidades goianas limítrofes do DF, 
como Valparaíso e Novo Gama, policiais rodoviários 
encontraram 92 meninos e meninas em situação de 
exploração sexual durante sete operações realizadas 
em 2008. A maioria das vítimas usa como pretexto 
pedidos de carona aos motoristas. Identificados pelos 
patrulheiros, são encaminhadas aos conselhos tutela-
res das cidades mais próximas. Mas boa parte sequer 
tem documento de identidade.

Realidade ainda pior
O levantamento dos flagrantes e pontos críticos, 

feito com base em dados das delegacias da PRF em 
Goiás e no DF, dá uma pequena dimensão da realidade 
de jovens moradores da periferia das cidades vizinhas 
à capital da República. As autoridades admitem que 
os números são bem maiores, pois o pequeno contin-
gente da PRF, a falta de entrosamento com órgãos do 
Judiciário e a forte organização de uma rede criminosa 
que fatura alto com a prostituição infantil impedem o 
combate mais eficaz.

Para a secretária executiva do Comitê Nacional 
de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança 
e Adolescente, Neide Castanha, o número de meni-
nas encaminhadas pela PRF aos conselhos tutelares 
goianos é alarmante. “Os dados são surpreendentes 
e assustadores. Até porque o número que aparece é 
sempre menor que a realidade. Temos bordel a céu 
aberto”, afirma. “A rodovia é perfeita para a explora-
ção porque é propicia à clandestinidade e está mais 
distante dos olhares das autoridades”, alerta.

Em todo o estado de Goiás, a PRF flagrou 169 
crianças e adolescentes em provável condição de 
prostituição nos trechos das rodovias federais que 
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cortam o estado, de janeiro de 2008 a abril de 2009. 
Mais da metade das vítimas de exploração tinha entre 
15 e 17 anos. Dos 119 meninos e meninas flagrados 
na prostituição em Goiás no ano passado, 28 – 23,5% 
– tinham 11 anos.

Em 30 de março, por exemplo, cinco adolescen-
tes foram apreendidos pela PRF em situação de risco 
em menos de 24 horas. Quatro casos ocorreram na 
BR-060, perto de Anápolis. No km 080, uma menina 
de 13 anos e um homem de 30 compravam bebidas 
para levar a uma fazenda. A 16 km dali, foram apre-
endidos dois meninos, de 8 e 10 anos, que viajavam 
em um caminhão e alegaram que o motorista seria o 
pai. Os patrulheiros descobriram que as crianças não 
tinham parentesco com o homem e seriam levadas 
para trabalhar em outra cidade goiana.

Juiz vestido de fiscal
Agente para caminhão em blitz. Quando flagradas, 

meninas dizem que estão só pegando uma carona.
Na região de Anápolis, a 160km de Brasília, po-

liciais rodoviários e comissários da infância se encon-
tram a cada 15 dias para uma blitz em motéis, bares 
e bordéis à beira das três rodovias que cruzam a cida-
de de 320 mil habitantes (BR-060, BR-414, BR-153). 
As operações em conjunto começaram em 2006. “Na 
época, era só irmos à estrada para fazer flagrantes. 
Eram vários por dia. Com o passar do tempo, eles fo-
ram diminuindo. Daremos-nos por satisfeitos quando 
não encontrarmos nenhuma menina em situação de 
risco”, comentou o juiz Carlos Limongi, da Vara da In-
fância e da Juventude de Anápolis.

Pai de uma menina de 3 anos e um menino de 
10, o magistrado participa de muitas operações. Quan-
do isso ocorre, em vez do terno e da gravata, veste 
o colete preto e se mistura aos comissários para dar 
respaldo à fiscalização. “Gosto de ir junto para apoiá-
los e identificar alguma falha”, explica Limongi. A par-
ticipação dele é elogiada pelos patrulheiros. “É um juiz 
presente e atuante. Quando precisamos, ele emite logo 
mandados de busca e apreensão, por exemplo. Isso 
facilita e respalda nossas ações”, observou o inspetor 
Júlio César Ferreira, chefe da delegacia da PRF em 
Anápolis.

Essas operações também são acompanhadas por 
representantes do Centro de Referência Especializa-
da em Assistência Social (Creas), do governo federal. 
“É um trabalho árduo, mas que tem dado resultado. 
Hoje, somos bem recebidos pelos donos de motéis, 
que têm seguido a orientação de pedir a identidade 

de todos os clientes”, destaca Andréa Lins, socióloga 
do Creas em Anápolis.

Andréa, no entanto, não esquece de cada caso 
de violência sexual que presenciou. O pior, segundo 
ela, envolveu uma menina de 12 anos, flagrada no mo-
tel mais caro da cidade, à margem da BR-060, com 
um homem com mais de 40 anos e casado. “E ela era 
amiguinha da filha dele”, ressalta. (RA)

A rodovia é perfeita para a exploração porque é 
propícia à clandestinidade

Neide Castanho, do comitê nacional de enfren-
tamento à violência sexual

CIDADES
Direitos rasgados nas estradas
Érika Klingl
Infância
Meninas abandonam escola e família para se 

prostituir nas rodovias do Entorno. Donos de bordéis 
falsificam carteiras de trabalho em busca de ares de 
legalidade ao comércio do sexo de adolescentes.

Adolescente de 17 anos passa os dias perto das 
paradas de ônibus na rodovia DF-290. Há três anos, 
frequenta o local: dois filhos e um histórico de agres-
sões de “clientes”.

Negociação entre meninas e caminhoneiros em 
posto de gasolina no Jardim Ingá.

A violação dos direitos da infância se mostra de 
diferentes maneiras nas rodovias do Entorno. C,ada 
forma à mais cruel. As meninas têm o corpo viola-
do por caminhoneiros, motoristas e fazendeiros. Mas 
também abandonam a escola, perdem o vínculo com 
a família, e se expõem a inúmeros riscos. O futuro e 
a cidadania não poderiam estar mais comprometidos. 
O combate da exploração, no entanto, não é simples. 
Antes de colocar as meninas nas boates e em bordéis, 
a rede de aliciadores as prepara.

O discurso é sempre o mesmo e passa pela nega-
ção da idade e da exploração, assim como pelo medo 
constante. Ao serem abordadas, as garotas mostram 
documentos falsos e, novidade nas estradas, carteiras 
de trabalho. O documento é de expedição imediata e 
mais fácil de falsificar a idade do que uma carteira de 
identidade, que é plastificada. Quem arruma os docu-
mentos são os próprios aliciadores e, com isso, difi-
cultam o trabalho dos investigadores.

As meninas dão desculpas ensaiadas. A mais 
comum é a que estão na boleia do caminhão ou no 
banco do passageiro por causa de urra inofensiva 
carona. “Fica difícil comprovar o crime. Tudo conspi-
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ra contra, desde a escuridão das rodovias até a área 
percorrida”, admite o inspetor Marcos José Cordeiro, 
chefe do Núcleo de Operações Especiais da Polícia 
Rodoviária Federal no DF.

Mesmo com os desafios, de janeiro do ano pas-
sado até abril deste ano, 97 meninas e meninos foram 
encontrados pelos patrulheiros da PRF no DF em si-
tuação de exploração sexual. Os dados foram conso-
lidadas a pedido do Correio, “Durante o dia, as garo-
tas ficam nas paradas de ônibus. É difícil configurar o 
crime», conta o inspetor Marcos Cordeiro.

Estupro
Morena*, moradora do Céu Azul, na divisa do DF 

com Goiás, passa os dias nas paradas de ônibus da 
rodovia DF-290. Já faz três anos que frequenta o lugar. 
Quando algum carro da polícia passa1 faz sinal para 
o ônibus que está a caminho e disfarça. Hoje, aos 17 
anos, tem dois filhos e um histórico de violência. “Já 
aconteceu de eu não receber o dinheiro. Reclamei e 
quase morri de apanhar”, conta. “Já fui estuprada três 
vezes. Os caras acham que, como a gente é garota 
de programa, tudo pode”, completa.

A reportagem do Correio conversou com a jovem 
na última quarta, seguindo pelos principais pontos 
de exploração sexual de crianças e adolescentes, de 
acordo com o monitoramento da PRF. Além da rodovia, 
foram encontrados meninas em postos de combustível 
do Jardim Ingá (bairro de Luziânia), depois das 23h, 
e em bordéis em Cristalina, localidades cortadas pela 
BR-040 (Brasília-Rio de Janeiro).

Morena carrega um semblante sofrido. O aspecto 
de fragilidade é completado pelo consumo de drogas 
e álcool, além das poucas horas de sono. “Fico na ro-
dovia mais de dia, mas, quando não consigo dinhei-
ro, volto de madrugada”, afirma. As saídas variam de 
acordo com o rosto do cliente e a marca do carro. O 
máximo cobrado não passa dos R$25. “Só não aceito 
R$5 porque é muita humilhação”.

Crack
Morena sempre está na companhia de Isabel*. 

Aos 15 anos, a menina faz sucesso pela pouca idade. 
“Os caras gostam de menina mesmo”, disse um ho-
mem do Céu Azul (periferia do Novo Gama) que se 
apresentou como responsável pelas meninas. Enquanto 
acendia um cachimbo branco com uma pedra de crack. 
ele explicou que as duas amigas tinham urna rotina a 
cumprir “Elas ficam indo e voltando. Essa aqui (Morena) 
é até feinha, mas está o tempo todo no asfalto”.

Na quarta-feira, passava das 10h e Isabel en-
trava na cabine de um caminhão, a pouco mais de 
2km da casa dos pais, em Céu Azul. Ela é vítima da 
exploração sexual há dois anos e a família, humilde, 
não sabe. Acham que ela está na escola. A menina, 
porém, parou de frequentar a sala de aula na 4ª série, 
quando começou a fazer programas. “A gente cuida 
uma da outra”, observou Morena, enquanto o caminhão 
com a amiga rumava em destino a um descampado 
em Valparaíso.

A jovem não soube explicar, no entanto, o que faria 
caso a amiga não voltasse. Afinal, o medo da polícia é 
grande e os pais desconhecem a prostituição.

As dívidas também são comuns nos estabeleci-
mentos à beira das estradas. Nos inferninhos, bordéis e 
boates das rodovias, elas têm que se sujeitar às regras 
dos locais e vivem em esquema de semiescravidão. 
“A gente dorme e come aqui. E trabalha todos os dias. 
Na segunda-feira, fecha, mas se alguém bater aqui a 
gente acaba fazendo programa”, conta Jaqueline*, de 
15 anos. Na quarta-feira, às 22h, uma caminhonete de 
luxo parou em frente à boate onde ela trabalha, a me-
nos de 10km de Cristalina. O homem, que aparentava 
ter 35 anos, convidou a adolescente a acompanhá-lo à 
fazenda que tem ali perto. “Não posso ir. A dona daqui 
não deixa a gente sair”, disse. Ele acabou ficando na 
boate e pagou R$25 pelo aluguel do quarto durante o 
programa, que durou cerca de meia hora.

Inferninhos
Além de fazendeiros, Jaqueline conta que também 

tem como clientes caminhoneiros. São quatro inferni-
nhos lado a lado, com som alto tocando de pagode 
à música sertaneja. Em cada um deles, histórias de 
abandono e de violência. A da própria adolescente é 
um resumo triste da situação. Quando tinha 10 anos, 
sofreu abuso sexual do tio paterno, em Unaí (MG). 
“Boa parte dos casos de exploração sexual começa 
com a violência doméstica e abusos cometidos por 
parentes e vizinhos’, avalia a psicóloga Ana Beatriz 
de Andrade. “O atendimento nesses casos é comple-
xo e fundamental”.

Em Unaí, a menina não encontrou amparo psi-
cológico. “Contei para a minha avó, que colocou ele (o 
tio) para fora de casa, mas ninguém falou comigo.

Depois daquele dia, já tinha transado e deixei de 
ser menina”, lembra. Jaqueline passou a usar batom e 
salto alto. “Aí uma mulher me chamou para fazer pro-
grama. Há um mês estou aqui”.
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O fato de estar tão longe de casa configura ou-
tro crime. A secretária executiva do Comitê Nacional 
de Enfrentamento â Violência Sexual contra Criança 
e Adolescente, Neide Castanha, destaca que os bor-
déis de estrada têm características comuns em todo o 
país. “A dinâmica dos puteiros não é a da comunida-
de. Nem o cliente mora ali perto nem a oferta é dali”, 
explica. “Isso leva a outro drama. O tráfico de pessoas 
não existe só para fora do país. Temos o tráfico interno 
que deixa a situação ainda mais complexa”.

Álcool
Além de explorar sexualmente meninas em bo-

ates às margens das rodovias, os cafetões investem 
em outra ilegalidade: o consumo de bebida alcoólica. 
“Os donos da boate ganham dinheiro na hora de alu-
gar os quartos e com a bebida que a gente convence 
os caras a tomar”, relata Juliana, de 17 anos.

Assim que os clientes chegam, são incentivados 
a tomar algo “quente”. Por quente, entende-se uísque, 
conhaque e rum. “Cerveja é barato demais. O negó-
cio é pedir coisa cara”, completa a adolescente. Os 
homens acabam comprando as bebidas e pagando 
doses para as meninas.

A bebida vira uma muleta para que elas enfren-
tem a labuta que a Organização Internacional do Tra-
balho considera uma das piores formas de trabalho 
infantil. Da bebida, muitas seguem para as drogas. O 
consumo de crack é um dos combustíveis da explo-
ração sexual.

Morena*, aos 17 anos, faz programas com moto-
ristas para comprar drogas e ainda é explorada sexu-
almente pelo traficante em troca de pedras. Na última 
quarta, o relógio marcava 18h e ela estava “noiada” 
às margens da rodovia de acesso ao Novo Gama. 
Quando o efeito começou a passar, caminhou 200m 
até um boteco no Céu Azul e ali acendeu um cachim-
bo com a pedra.

Virgindades leiloadas em Patos Procurador do 
Trabalho denuncia que meninas entre 12 e 13 anos 
estão sendo comercializadas sexualmente no Sertão

Luiz Conserva // luizconserva.pb@diariosasso-
ciados

Como se não bastasse viver na linha da pobreza, 
famílias estão enfrentado um outro drama na Paraíba: 
grupos de cafetões e cafetinas profissionais estão ali-
ciando meninas entre 12 e 13 anos que têm a virgin-
dade preservada paras serem submetidas a leilões e 
exploradas sexualmente. O crime, que estarrece e evi-
dencia pura perversão, tem sido registrado na cidade 
de Patos, a 300 quilômetros de João Pessoa. A denún-
cia é do procurador do Trabalho na Paraíba, Eduardo 
Varandas, que anunciou uma mobilização dos órgãos 
de segurança pública para investigar a prática e pren-

der quem faz do sexo meio de explorar adolescentes 
e ganhar dinheiro fácil.

De acordo com o procurador, ao longo de muitos a 
exploração do sexo de adultos e crianças no estado foi 
atividade rotineira pelo fato de existir tolerância do próprio 
poder público. Prevalecia, diz ele, uma cultura machista de 
que a prática era comum se a vítima fosse do sexo femi-
nino. Em Patos, a situação é mais estarrecedora porque 
não ocorre apenas a exploração. As adolescentes aliciadas 
seriam postas em leilões e, depois, entregues a “figurões” 
locais. Muitas seriam levadas para fora da Paraíba.

A continuidade do crime na cidade, diz o procu-
rador, se deveria ao fato de investigação conduzida 
por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na 
década de 1990, ter sido abafada depois de apontar 
envolvimento de pessoas influentes na cidade. Políti-
cos e empresários seriam clientes de cafetina e alicia-
dores de mães – para que elas entregassem as filhas 
mediante pagamento.

O procurador informou que todos os órgãos de 
segurança vão ser acionados para construir uma articu-
lação capaz de combater a exploração. “A Constituição 
Federal assegura que crianças e adolescentes tenham 
direito a proteção. Portanto, é uma obrigação do Estado 
fazer valer o que está escrito”, cobra o procurador.

Para seduzir as adolescentes, os aliciadores lhes 
dão um “banho de loja”. Depois, fazem fotografias delas 
e confeccionam books com destino a pessoas interes-
sadas em participar de leilões. A virgindade precisa ser 
garantida para viabilizar o pagamento.

Gorjeta
O procurador Eduardo Varandas ressalta que as ca-

fetinas cobram R$100 dos supostos clientes das adoles-
centes e, desse valor, destinam uma gorjeta de 10% para 
a própria garota ou a mãe dela. Depois de impressionadas 
pela promessa de uma vida melhor, as adolescentes são 
levadas de moto ou em carros de luxo para locais previa-
mente preparados pelas cafetinas. Lá, tiram as fotos que 
passam a integrar o acervo feito pelos criminosos.

O esquema de exploração incluiria o trabalho 
desempenhado por cafetões. Eles pagariam propina 
às mães das meninas, seduziriam as garotas com pro-
messas de vida melhor e fariam fotos das vítimas.

Eduardo Varandas fez questão de frisar que, 
quando os episódios de exploração sexual são des-
cobertos, as mães das adolescentes são convocadas 
a prestar informações sobre o crime. O procurador 
diz que, às vezes, elas ficam envergonhadas com a 
situação. Em outras, demonstram surpresa. Há, ainda, 
aquelas que não se preocupam com a situação pois 
têm conhecimento e até recebem dinheiro pelos pro-
gramas das filhas.
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O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-
vra o Deputado Marcio Junqueira, do DEM de Roraima. 
S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, não poderia deixar de me pronunciar na tar-
de de hoje, tendo em vista que iniciamos a semana 
alusiva ao meio ambiente.

E para pontuarmos a questão do meio ambiente, 
Deputado Osório Adriano, é importante lembrar aqui 
mais uma vez a triste, irresponsável e malfadada de-
claração do Ministro Carlos Minc, semana passada, 
ao se dirigir aos trabalhadores deste País. Pelo que 
me consta, não é só aquele que carece de um pedaço 
de terra ou aquele que planta num pequeno pedaço 
de terra que é trabalhador. Trabalhador  é todo aquele 
que, de alguma forma, contribui para o crescimento e 
o desenvolvimento do País. 

E o fato de o Sr. Carlos Minc dirigir-se a pesso-
as que trabalham taxando-as de vigaristas não con-
diz com o posto que ocupa, até porque – não sei se 
S.Exa. sabe, mas deveria saber – seu salário é pago 
por todos os brasileiros, inclusive por esses a que se 
referiu como vigaristas. É importante o Ministro Car-
los Minc entender que vigaristas são aqueles que se 
apossam de recursos públicos e não prestam contas; 
são aqueles que fazem alusão às drogas. 

Fico preocupado porque o Ministro entende que 
quem trabalha, quem produz arroz, feijão, soja, carne, 
proteína, cana, açúcar, biodiesel é vigarista. Então, 
S.Exa. apoia quem? Quem não é vigarista? Quem plan-
ta maconha? Será que esse tem de ser elogiado?

Quero dizer do alto da tribuna da Câmara dos 
Deputados que por nós, do Parlamento, não será elo-
giado. Tenho convicção disso, tenho certeza de que 
nenhum Deputado ou Deputada será capaz de ocupar 
a tribuna desta Casa para elogiar quem planta maco-
nha neste País. 

Agora, um Ministro de Estado, que deveria se 
orgulhar de estar num país que produz, que deveria 
defender a classe produtora do País, até porque é uma 
classe trabalhadora, vai à Esplanada dos Ministérios 
dizer que quem planta é vigarista.

Precisamos urgentemente cobrar não um simples 
pedido de desculpas, porque é fácil, agora, ele dizer 
que vai pedir desculpas, que conversou com o Presi-
dente Lula. Ele  é um funcionário público nomeado, 
bem diferente de nós, que fomos eleitos. Nós temos 
legitimidade até para nos colocarmos, porque fomos 

eleitos. Ele não, ele foi nomeado, escolhido por deter-
minado governante de um momento.

Portanto, é imperativo que a Câmara dos De-
putados cobre explicações e uma nota, para todo o 
País, com um pedido de desculpas por esse dia que 
a história vai registrar com muito pesar, pelo fato de, 
na Esplanada, um senhor irresponsável ter chamado 
quem trabalha neste País de vigarista.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Deputado Osório Adria-

no.
O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no último fim de semana, preferi ficar em casa 
lendo as notícias a respeito da CPI que terá início 
amanhã no Senado.

Muito se tem falado sobre a CPI da PETROBRAS. 
Os governistas se colocam totalmente contra a reali-
zação dessa CPI, procurando encobrir a realidade dos 
fatos. Preferiria, Sr. Presidente, não falar disso, mas o 
que ocorre não pode calar ninguém. Enumerar os fatos 
absurdos que têm vindo a público, referentes a irregu-
laridades na PETROBRAS, tomará muito tempo. Mas 
quero pelo menos assinalar alguns fatos que justificam 
plenamente a instalação desta CPI. Se  fôssemos fa-
lar de todos os fatos publicados, tomaríamos dias, e o 
nosso tempo aqui é curto. 

Inicialmente, quero me referir à realização de con-
tratos sem licitações, ou seja, por simples acordos de 
cavalheiros. Dos 37 bilhões de reais – vejam V.Exas.: 
37 bilhões de reais! – de compras contratadas no ano 
passado, cerca de 80%, ou seja, 29 bilhões de reais, 
quase 30 bilhões de reais, foram realizadas sem lici-
tação. Isso não é brincadeira!

A Diretoria da PETROBRAS resolveu dar uma jus-
tificativa, em nota de esclarecimento publicada hoje no 
jornal Correio Braziliense. Mas são desculpas frouxas. 
Apenas contesta as acusações feitas anteriormente 
pelo jornal O Globo. Mas o presidente da instituição 
deverá falar na CPI que se inicia amanhã. Tudo o que 
está escrito aqui são justificativas sem fundamento, na 
tentativa de tapar o Sol com a peneira. 

A nota informa que esse valor se refere apenas 
a uma amostra de 4.885 contratos, que correspon-
dem a 2% do total de contratações realizadas pela 
empresa, que somaram 244 mil, em 2008, cujo valor 
total não foi revelado. Isso quer dizer que o furo pode 
ser bem maior.

Sobre as irregularidades da empresa, o Tribu-
nal de Contas da União, em 2 anos, abriu 200 pro-
cessos, por causa de suspeitas de superfaturamento. 
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Na TRANSPETRO, cujo presidente está exercendo o 
mandato há 6 anos, o TCU apurou irregularidades nos 
processos de compra de 26 navios, que representam 
investimentos da ordem de 5,6 bilhões de reais. Ora, 
Sr. Presidente, o valor de um navio é muito maior do 
que o valor de uma bicicleta. Trata -se de importâncias 
astronômicas, que provavelmente são desviadas em 
benefício de pessoas e grupos políticos que dominam 
essas negociações.

A PETROBRAS é uma caixa-preta – e negou 
isso, outro dia, a Ministra Dilma Rousseff; disse que 
só foi no passado. E digo mais: se foi caixa-preta no 
Governo de Fernando Henrique, continua sendo, com 
mais ardor agora. Como dizia, a PETROBRAS é uma 
caixa-preta em que se manipulam milhões de reais 
diariamente. Muitos desses recursos são gastos com 
assistência social. Pelo menos é o que dizem. Está 
aqui: “Investimentos sem retorno garantido”. Em 1 ano, 
a PETROBRAS repassou 609 milhões sem licitação 
para entidades, sem fiscalização, sem nenhuma veri-
ficação. Coincidentemente, o total desses benefícios 
vai para organizações ligadas ao partido do Governo, 
CUT, ONGs e outras entidades ou pessoas ligadas ao 
Governo, inclusive pessoas derrotadas na última elei-
ção, como aconteceu no Estado da Bahia. 

Segundo o que foi divulgado na imprensa, o braço 
social da PETROBRAS atinge 18 milhões de pessoas 
no País, tendo sido feitas, somente em 2007, aplicações 
de recursos nessa área no total de 248,6 milhões de 
reais, sobre os quais não se operam controles.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be-
nevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Osório Adria-
no, V.Exa. aborda uma questão realmente palpitante, 
polêmica sob muitos aspectos, ainda mais porque a 
PETROBRAS constituiu, ao longo da nossa existência, 
algo que estimulava a defesa que fazíamos daquela 
estatal dentro do slogan que na época se divulgava 
insistentemente: “O petróleo é nosso”. Então, o surgi-
mento da PETROBRAS, dentro dessas características, 
estimulava o nosso sentimento patriótico. Daí  por que, 
quando se argúem esses fatos a que V.Exa. começa 
a aludir no seu discurso, realmente gera preocupação 
em todos nós. Espero que, ao final, sejam esclarecidos 
esses fatos e que possamos salvaguardar a imagem 
de uma instituição por cuja concretização nos empe-
nhamos tão vivamente desde a nossa juventude até 
o dia de hoje, para que ela se tornasse, como de fato 
é, uma empresa que tem o respeito de todas as na-
ções. Portanto, V.Exa. faz um discurso atualizado, até 
porque a PETROBRAS é objeto de uma CPI instalada 
na outra Casa do Parlamento brasileiro.

O SR. OSÓRIO ADRIANO – Ilustre e nobre De-
putado Mauro Benevides, se V.Exa. ouvir o restante 
do meu discurso, vai chegar a essa conclusão que 
acaba de defender. Falamos a mesma língua no que 
diz respeito à PETROBRAS.

É bom, Sr. Presidente, que se assinale de forma 
peremptória: ninguém, em sã consciência, pode ser 
contra a PETROBRAS; ninguém deseja privatizar a 
PETROBRAS ou impedir que ela obtenha os investi-
mentos e financiamentos necessários à exploração do 
pré-sal. Nós, democratas, temos posições firmes em 
defesa da PETROBRAS. Principalmente nesta nova 
fase em que são descobertas as reservas do pré-sal, 
temo-nos manifestado peremptoriamente em defesa 
dessa empresa nacional, posto que ela tem sido tra-
dicionalmente a grande responsável pelo desenvolvi-
mento da produção de petróleo e gás em nosso País 
e, muito especialmente, da mais avançada tecnologia 
de prospecção e extração do petróleo em águas pro-
fundas do oceano, modelar para todo o mundo, nobre 
Deputado Mauro Benevides.

Por consequência da atuação da PETROBRAS, 
expande-se toda uma cadeia industrial e comercial que 
impulsiona a economia do País. E estamos plenamente 
cientes da sua importância, a fim de que ela venha a 
direcionar os seus investimentos no País, priorizando 
suas aquisições de equipamentos, maquinarias, frotas 
de veículos e navios e insumos necessários às suas 
atividades no nosso mercado interno.

Dessa forma, julgamos que não será o melhor 
caminho tirar da PETROBRAS a primazia da explora-
ção do pré-sal, conforme poderá acontecer através da 
criação de uma futura empresa com finalidade exclusiva 
de administrar essas riquezas recém-descobertas.

O  que vemos como essencial no que se refe-
re aos resultados da produção de petróleo e gás na 
plataforma continental e na área de exploração exclu-
siva do Oceano Atlântico, que se estende por cerca 
de 300 milhas, é estabelecer uma justa participação 
de toda a Nação brasileira e não exclusivamente das 
unidades federativas confrontantes com as fontes de 
produção.

Quero dizer ao nobre Deputado Mauro Benevides 
que o nosso Ceará está fora desse contexto.

Nesse aspecto, é indispensável que seja refor-
mulado o procedimento da partilha dos dividendos 
provindos da exploração e produção do petróleo nas 
áreas oceânicas, consideradas hoje extensões geográ-
ficas dos Estados e Municípios litorâneos, os quais são 
beneficiados por esses dividendos, ficando excluídos 
dessa participação os Estados e os Municípios das 
regiões interioranas. 
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Sr. Presidente e nobre Deputado Mauro Benevi-
des, tenho aqui outro jornal que fala sobre os royalties, 
segundo o qual apenas 3 consultorias receberam 40 
milhões de 26 Prefeituras, descumprindo a lei. É o que 
está acontecendo.

As áreas oceânicas são patrimônio comum da 
Nação brasileira e não extensão territorial dos Estados 
costeiros. Nesse sentido, tenho em encaminhamento 
nesta Casa projeto de lei sobre a distribuição de forma 
mais justa entre todos os Estados e Municípios brasi-
leiros, sem exclusão dos da orla marítima, bem como 
a destinação dos recursos necessários ao desenvol-
vimento das atividades dos Ministérios da Marinha, da 
Ciência e Tecnologia e da Educação.

Essas condições serão decisivas para que os 
resultados auferidos sejam, de fato, distribuídos de 
forma equânime por todas as Unidades da Federação, 
beneficiando o povo brasileiro.

Sr . Presidente, nós democratas temos sido, em 
todas as épocas, defensores da PETROBRAS. Des-
de a sua fundação por Getúlio Vargas. E defendemos 
também o monopólio estatal do petróleo em todas as 
suas fases, até o momento em que a exploração e a 
produção, que vinham sendo emperradas ao longo do 
tempo, exigiram a flexibilização desse monopólio, a fim 
de se permitir a participação de capitais privados.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Domingos 
Dutra.

O Sr. Domingos Dutra – Deputado Osório Adria-
no, agradeço a V.Exa. o aparte. Nós, Deputados do 
Governo, o Governo em si e a própria PETROBRAS 
estamos tranquilos quanto à CPI destinada a investi-
gar a PETROBRAS. Será um instrumento legislativo 
legítimo, mas não vai abalar a PETROBRAS, pela 
sua consistência, nem o Governo e muito menos a 
popularidade do Presidente Lula. Nós, que já fomos 
Oposição, compreendemos a ânsia do Democratas e 
do PSDB, sentimento que deve estar cada vez mais 
forte, principalmente depois da divulgação, ontem, 
dos resultados de pesquisa de opinião que demons-
tra que, tanto o Governo quanto o Presidente Lula, 
estão num patamar de credibilidade e aceitação muito 
grande. Portanto, tenha a certeza de que, se esta CPI 
tiver o objetivo eleitoral de desestabilizar o Governo, 
diminuir a popularidade do Presidente Lula, atingir a 
candidatura da Ministra Dilma Rousseff ou perturbar 
a PETROBRAS, nada disso vai acontecer. Espero que 
o Senado instale rapidamente esta CPI, para que cui-
demos de assuntos mais importantes, o que este País 
está a merecer. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. OSÓRIO ADRIANO – Muito bem, nobre 
Deputado Domingos Dutra. Hoje, todos estamos falando 
a mesma língua. Estaremos prontos para defender a 

PETROBRAS e não para criticá-la. Mas a roubalheira 
dentro da PETROBRAS tem de acabar.

Nos meados da década de 90, nossa produção 
atingia cerca de 800 mil barris/dia, enquanto as nossas 
reservas reconhecidas de petróleo estavam circunscri-
tas a 7 bilhões de barris. Implantou-se, assim, o siste-
ma de licitações, com a supervisão, a fiscalização e a 
regulamentação da Agência Nacional do Petróleo, a 
ANP, a partir de 1997. Os resultados advindos desse 
sistema são os grandes êxitos da PETROBRAS que 
atualmente comemoramos.

A  partir daí, a nossa produção elevou-se até 
alcançar, em 2008, perto de 2 milhões de barris/dia, 
superando o nosso consumo, estimado em 1,9 milhão 
de barris/dia, e tendo elevado as nossas reservas para 
mais de 12,6 bilhões de barris.

Com a descoberta da camada pré-sal, essas 
reservas reconhecidas se multiplicaram, devendo ul-
trapassar os 50 bilhões de barris.

Segundo a ANP, os benefícios da flexibilização 
do monopólio estatal se refletiram, para o País, não 
somente com o desenvolvimento tecnológico em ge-
ral, mas também e inclusive na maior arrecadação 
fiscal e na diminuição das importações de petróleo; 
também para os consumidores brasileiros ocorreu a 
melhoria da qualidade dos derivados de petróleo; e a 
política de preços reflete o comportamento do merca-
do internacional. 

Neste particular, muito se tem questionado o 
elevado preço dos combustíveis no nosso mercado 
interno, em relação ao de outros países. Segundo 
dados fornecidos pela própria PETROBRAS, isso é 
causado pela elevada carga tributária, uma vez que 
os tributos adicionados aos custos do combustível co-
mercializado compõem em mais de 50% o preço em 
nosso mercado. Isso foi provado na semana passada, 
no Rio de Janeiro.

A PETROBRAS cresceu e se tornou a potência 
mundial respeitada de hoje. Certamente continuará a 
se expandir ainda mais a partir da exploração do pré-
sal, desde que não tirem dela a prerrogativa de explo-
rar as descobertas atuais e futuras.

No ano passado, em 2008, o seu faturamento foi 
da ordem de 128 bilhões de dólares, gerando o lucro 
de 15,3 bilhões de dólares, contando com cerca de 
75 mil empregados diretos e mais de 200 mil indire-
tos. Esses dados se multiplicarão, certamente, com a 
exploração do pré-sal.

A  importância da empresa cresce com a pers-
pectiva de investimentos a serem realizados nos novos 
projetos, estimando-se, para o período de 2009 a 2013, 
investimentos da ordem de 174,4 bilhões de dólares, 
dos quais 91% serão direcionados ao País e 9%, ao 
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exterior. Entre esses projetos, destacam-se a aquisição 
de 44 navios de grande porte, de 92 barcos de apoio e 
especiais, de 15 plataformas de produção, seguindo-
se em anos posteriores novas aquisições.

Sr. Presidente, principalmente por ser uma empre-
sa importante para o País, com vultosos investimentos 
públicos e privados manipulados, todas as suas ativi-
dades têm de ser do conhecimento público, sobretudo 
deve ter administração transparente. 

Não é, portanto, nenhum contrassenso a preo-
cupação da nossa sociedade sobre o que ocorre ou 
sobre o que ocorrerá com a PETROBRAS, que não 
pode estar sujeita ao controle fechado, mesmo por-
que se trata de uma empresa de economia mista, 
em forma de sociedade anônima, da qual participam 
208.962 acionistas, com a preponderância da partici-
pação da União.

Pretender fiscalizar e esclarecer atos adminis-
trativos da PETROBRAS não é querer enfraquecê-la 
perante o Governo, ou perante seus sócios, ou perante 
o mercado mundial. Pelo contrário. Pretender fiscali-
zar e esclarecer questões de domínio público sobre a 
PETROBRAS ou qualquer outra companhia é querer 
tornar a administração dessas empresas transparente 
perante o País e o mundo.

Muito, por exemplo, tem sido divulgado sobre des-
tinação de recursos da PETROBRAS para entidades 
não governamentais, como as ONGs cujas atividades 
têm na realidade cunho político ou até contrárias aos 
interesses nacionais.

Queremos ver a PETROBRAS com uma admi-
nistração eficiente e cumpridora de suas obrigações 
sociais e – por que não? – tributárias devidas ao Es-
tado. Tem  sido discutível a decisão da PETROBRAS 
de mudar a forma de seus cálculos de apuração do 
Imposto de Renda, através dos quais se beneficia da 
redução desse tributo em mais de 4 bilhões de reais, 
segundo dados divulgados na imprensa nacional. 

Segundo o Presidente da PETROBRAS, Sr. Sér-
gio Gabrielli – candidato ao Senado, pela Bahia, con-
forme diz a imprensa –, a empresa mudou o sistema 
de cálculo do imposto, inicialmente para o regime de 
competência, passando para o regime de caixa.

Considera a PETROBRAS que as variações cam-
biais ocorridas no ano passado, por causa da grande 
desvalorização do real, ocasionaram durante o ano 
elevado ganho, consequente das valorizações dos 
ativos da empresa no exterior, sem que, entretanto, 
expressasse isso em termos de recursos de caixa 
realizados.

Mudando o critério de apuração do imposto para 
o regime de caixa, a PETROBRAS apurou um valor 
pago a maior de 2,1 bilhões de reais, que se somou a 

mais 1,9 bilhão de reais, referente à possibilidade de 
deduzir os juros sobre o capital próprio de seu lucro, 
valores estes que se tornam créditos fiscais compen-
sáveis pela empresa no pagamento dos seus débitos 
tributários.

A legalidade fiscal desta opção de mudança de 
cálculo no meio do exercício é contestada pela Receita 
Federal, que considera extemporânea, uma vez que 
somente poderia ter sido feita no início do exercício, 
como dispõe regulamento do Imposto de Renda.

É de se esperar que essa questão venha a ser 
esclarecida e resolvida, porquanto, se confirmada a 
possibilidade desta alternativa, muitas outras empresas 
poderão questionar sob as mesmas razões.

A CPI formada, portanto, tem o objetivo saudável 
de tomar conhecimento dos atos administrativos da 
PETROBRAS, sem celeumas, sem alardes, de forma 
equilibrada, sem pressuposições radicalistas ou ne-
gativistas, sem acusações preconcebidas. Este  será 
o exercício da obrigação do Congresso Nacional de 
fiscalizar os atos do Governo e, por consequência, as 
empresas estatais ou paraestatais. A omissão é que 
seria um ato impatriótico e irresponsável.

Sr. Presidente, as instituições democráticas es-
tão consolidadas, e não há motivo de preocupação de 
que o nosso País venha a ser prejudicado por essa 
decisão do Congresso.

Nada prejulgamos. Apenas desejamos esclare-
cimentos. E, se há erros, que sejam corrigidos e que 
sejam responsabilizados quem os tenha cometido.

Estou certo, Sr. Presidente, de que esta CPI 
contribuirá de forma muito positiva para que a Na-
ção tenha conhecimento da situação real da PE-
TROBRAS, proporcionando, afinal, nova fase de 
grandes êxitos desta empresa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Osório Adriano, 
o Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Chico Lopes, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, neste Grande Expediente 
e com a anuência do nobre orador Luiz Couto, que já 
se encontra na tribuna, gostaria de destacar para este 
Plenário, para o povo cearense, para o povo nordes-
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tino, para o povo de Juazeiro do Norte que em longa 
matéria divulgada, na última semana, pelo Diário do 
Nordeste, foi noticiada a apresentação de importante 
documento relacionado à vida eclesiástica do Padre 
Cícero Romão Batista, cuja anexação ao processo em 
trâmite no Vaticano pode influenciar, decisivamente, na 
reabilitação, pretendida por todos nós, do saudoso sa-
cerdote, cujas virtudes excepcionais tornaram-no, por 
antecipação, autêntico Santo do Nordeste.

Recorde-se que, em 2006, uma comitiva de con-
terrâneos, tendo à frente Dom Fernando Panico, Bispo 
Diocesano do Crato, fez entrega de apanhado histó-
rico-eclesial à Congregação para a Doutrina da Fé, 
alinhando dados relevantes, cujo exame começou, ali, 
a ser analisado meticulosamente, dentro das normas 
constantes do Direito Canônico.

Decorrido apreciável lapso de tempo, agora aca-
ba de ser juntada valiosa declaração do então Vigário 
Geral da Arquidiocese de Fortaleza, Monsenhor Hipó-
lito Gomes Brasil, concebida em termos irrefutáveis, 
do seguinte teor:

“Não constando da inquirição das tes-
temunhas produzidas nestes autos, de folha 
a folha, ser Cícero Romão Batista hereje ou 
apóstata da Santa Fé Católica, não incursa 
em pena vil, de fato ou de direito, por si, seus 
pais ou avós, o referido ordenando está pron-
to e habilitado para todas as ordens menores 
e sacras e hábil para benefícios eclesiásticos 
pelo que diz respeito à sua sanguinidade. As-
sim o julgo.

Fortaleza 7 de Setembro de 1869”.

Ordenado no dia 30 de novembro de 1870, retor-
nou a Crato, tendo sido nomeado, 2 anos depois, vigário 
de Juazeiro do Norte, então um pequeno vilarejo, hoje 
transformado numa das mais prósperas comunas de 
nossa Unidade Federada.

Ao registrar este fato auspicioso, desta tribuna, 
desejo reiterar a minha confiança em que Bento XVI, 
em seu frutuoso papado, possa tornar Beato um ho-
mem que se dedicou, de corpo e alma, a defender os 
humildes, contrapondo-se, corajosamente, às oligar-
quias que dominavam a região do Cariri e o próprio 
Ceará, naquela ominosa fase de nossa história.

Cícero Romão Batista merece que se lhe outorgue 
a reabilitação e, em seguida, a beatificação, fases que 
antecederiam a sua almejada santificação.

Este é o pronunciamento que desejava fazer, Sr. 
Presidente, sobre esse fato significativo relacionado 
ao Padre Cícero Romão Batista.

O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Marcio Junqueira, para 

uma Comunicação de Liderança, pelo DEM, por 6 
minutos.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, mais uma vez, ocupo a tribuna da 
Câmara dos Deputados para externar nosso descon-
tentamento e, por que não dizer, a nossa decepção 
com o Governo Federal, com o Poder Executivo, no 
que diz respeito às questões do meu querido Estado 
de Roraima.

Pasmem, senhoras e senhores, no Estado de Ro-
raima, em toda a região sul, continuamos sem acesso 
à energia elétrica. Os Municípios de Caroebe, Entre 
Rios, São João da Baliza, São Luiz do Anauá, Jundiá, 
Rorainópolis, Equador, Nova Colina e Novo Paraíso, 
diariamente, convivem com a falta de energia. Isso 
em suas sedes, porque nos entornos rurais a energia 
não existe.

Quando vejo o Governo bravatear que promoveu 
o maior programa de inclusão social no que diz respeito 
à energia com o programa Luz para Todos, afirmo des-
ta tribuna da Câmara dos Deputados que em Roraima 
isso é uma mentira, é uma farsa. Lá, a energia é para 
alguns, é luz para alguns, e não para todos.

Deve ser por isso que o Presidente Lula não vai 
àquela Unidade da Federação, além de outros fatores, 
como a questão da ponte do Rio Tacutu, que continua 
– pasmem – aguardando uma intervenção por parte 
das autoridades da diplomacia brasileira para poder 
funcionar. Está  pronta há mais de 6 meses, mas o 
povo de Roraima, os roraimenses, os brasileiros da-
quela Unidade da Federação têm de atravessar o Rio 
Tacutu numa balsa precária, quase afundando. 

Isso talvez seja porque o povo de Roraima teve a 
coragem de votar contra o Presidente Lula nas 2 elei-
ções e nos 2 turnos. Talvez tenha sido este o crime do 
povo roraimense: externar a sua vontade, demonstrar, 
através do voto, a sua insatisfação. Mas, infelizmente, 
paga um preço caro por isso e tem de conviver com a 
escuridão, com um Estado que se fecha às 6 horas da 
tarde, com uma ponte que não pode ser usada, sem 
falar de outras coisas mais.

O Governo bravateia e garganteia, dizendo que 
repassou as terras para Roraima com uma medida pro-
visória, e tenta capitalizar, dessa forma, dividendos po-
líticos, quando, na verdade, tão somente cumpriu o que 
a Constituição de 1988 assegurava quando transformou 
os Territórios de Roraima e Amapá em Estados.

Agora, o Presidente Lula, querendo jogar algumas 
migalhas de contentamento, em função das grandes 
atrocidades, perseguições cometidas contra aquele 
povo, tenta redimir-se com subterfúgios que não con-
vencem, porque desde que foram, abre aspas, “trans-
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feridas” as terras para o Estado de Roraima, nada 
mudou na vida dos roraimenses. Nós continuamos 
convivendo com a falta de energia, nós continuamos 
convivendo com um Estado que se fecha às 6 horas 
da tarde, nós continuamos convivendo com a falta de 
políticas públicas por parte deste Governo para me-
lhorar a vida daquelas pessoas.

Portanto, eu quero dizer aqui, até me tornando, 
às vezes, repetitivo – mas não me canso de defender 
o meu Estado –, que nós, por bem ou por mal, temos 
de enfrentar esse Presidente e quantos outros não 
nos reconheçam como Estado. Nós estaremos aqui a 
apontar, a cobrar, a pedir que entendam que Roraima 
é um Estado brasileiro. Nós iremos, apesar de tantas 
forças quererem o contrário, nos firmar como Estado. 
Roraima  ainda será uma das maiores estrelas desta 
Federação, porque os brasileiros que estão lá são va-
lentes, corajosos e, acima de tudo, amam o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Concedo 

a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, verifi-
camos que diversos segmentos da sociedade brasileira, 
alguns órgãos de segurança, setores do Ministério Pú-
blico, do Judiciário, do Legislativo e, em alguns casos, 
do próprio Executivo mantêm a postura de tentar cri-
minalizar os movimentos sociais, o movimento popular 
organizado. Isso tem ocorrido em diversas regiões.

Recebemos, na Comissão de Direitos Humanos, 
representantes do Movimento dos Atingidos por Barra-
gens, que nos disseram que companheiros estão presos 
porque estavam lutando por seus direitos. Na Paraíba, 
os companheiros Nilton Tavares de Araújo e Osvaldo 
Soares Meira, do Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra, que estavam lá em nome da reforma 
agrária, estão presos, mas não há nenhum crime na 
ficha deles. Estão  presos desde o dia 5 maio.

Foi protocolado pedido de habeas corpus no Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, mas até este dia nada 
foi feito, nem em caráter liminar, enquanto há celeri-
dade muito grande, como vemos aqui, no julgamento 
de alguns casos. Outro dia, quando a Polícia Federal 
fez uma operação e prendeu Daniel Dantas, logo veio 
um habeas corpus para liberá-lo, junto com outras 
pessoas mais.

Então, Sr. Presidente, espero que os movimentos 
sociais que lutam por seus direitos, por uma sociedade 
justa, fraterna e solidária, que têm o direito de se mo-
bilizar, de se organizar e de lutar por suas ideias, não 
sejam criminalizados por essas ações de cidadania.

Solicito ao Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba que analise o pedido de habeas 

corpus impetrado e libere os companheiros Nilton Ta-
vares de Araújo e Osvaldo Soares Meira, 2 agricultores 
presos porque lutavam pela reforma agrária. 

O pior é que esses trabalhadores foram espan-
cados. Temos aqui fotografias: vemos marcas de quei-
madura no tórax e na virilha de Nilton; marcas de es-
pancamento nas costas de Nilton; marcas de espan-
camento na face de Osvaldo.

Na realidade, além de sofrerem espancamen-
to, foram levados para a delegacia e, por causa de 
algo forjado pelas forças de segurança que ali esta-
vam, esses 2 agricultores continuam presos. O  fato é 
que o Tenente Jonata Midori Isaac, da Polícia Militar, 
que comandava a tropa, tentou responsabilizar esses 
agricultores por algumas ações que não realizaram. 
A terra em que os agricultores estavam é considera-
da improdutiva e está em processo de vistoria pelo 
INCRA, para ser desapropriada. A proprietária não 
aceita o valor proposta da indenização. Então, foi uma 
ocupação pacífica, sem armas. E agora os agricultores 
resolveram fechar por algum tempo as rodovias fede-
rais no sentido de pressionar a Justiça a dar parecer 
favorável à liberdade daqueles 2 agricultores presos 
de forma injusta.

Sr. Presidente, isso prova que o Poder Público não 
pode ser usado para criminalizar esses movimentos 
sociais. Os agricultores estão agindo em defesa dos 
seus direitos. Isso ocorre em vários locais. Quilombo-
las, comunidades indígenas, movimentos sociais que 
lutam pela terra e o Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens são criminalizados. Em cada local verificamos 
a tentativa de criminalizar aqueles que lutam pelos di-
reitos sociais, econômicos e culturais. Não podemos 
ficar calados diante de tal situação.

Ouço com prazer o Deputado Mauro Benevi-
des.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Luiz Couto, 
V.Exa. traz a esta Casa, na tarde de hoje, uma denún-
cia da maior gravidade. Esses agricultores, que foram 
impiedosamente atingidos pelas enchentes, buscaram, 
naturalmente, a sobrevivência noutra área e ainda so-
frem perseguição e sanção inexplicável do Poder Pú-
blico. É  importante que V.Exa., com a sua autoridade 
de representante do povo, patrocine essa denúncia e, 
consequentemente, alerte as autoridades para que 
não continuem a perpetrar esse atentado à liberdade 
daqueles que já foram atingidos tão implacavelmente 
pela natureza. Portanto, V.Exa. tem sobradas razões 
para assim se manifestar da tribuna da Câmara dos 
Deputados na tarde de hoje. Muito obrigado.

O SR. LUIZ COUTO – Muito obrigado, Deputado 
Mauro Benevides.

Ouço com prazer o Deputado Domingos Dutra.
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O Sr. Domingos Dutra – Deputado Luiz Couto, 
obrigado pelo aparte. Eu me solidarizo com V.Exa. pe-
las suas preocupações e, principalmente, com essas 
pessoas atingidas. Nós – V.Exa., o Presidente e eu –, 
que lidamos com as pessoas mais pobres, sabemos 
que os negros, os índios, os trabalhadores rurais, os 
pescadores e os garimpeiros têm extrema paciência, 
porque há séculos vivem excluídos, na pior situação 
de vida, sem alimentação digna, sem casa de quali-
dade. Quando eles saem para fazer reivindicações é 
porque já não aguentam a exclusão, a humilhação a 
que são submetidos. Portanto, o Poder Público, em to-
das as suas esferas, em vez de responder com polícia 
ou prisão, deve responder com o atendimento às suas 
demandas acumuladas historicamente. Lamentamos, 
para finalizar, que a agilidade do Poder Público, princi-
palmente da Polícia e de parte do Judiciário, não seja 
a mesma, por exemplo, com Daniel Dantas, que já 
causou tantos males a este Brasil, tem montanhas de 
fazendas no Norte e é motivo de conflito de terras no 
Estado do Pará. O Poder Público deixa livre um homem 
desses, que é um perigo para o Brasil, mas coloca na 
cadeia pessoas pobres, humildes, que não têm ne-
nhuma ambição na vida, que querem às vezes só um 
pedaço de terra para dela tirar um pouco de comida. 
Querem muito pouco e são maltratadas. Portanto, eu 
me solidarizo com V.Exa. e com essas pessoas atin-
gidas. Tenho certeza de que o Brasil em pouco tempo 
não conviverá mais com situações como esta.

O SR. LUIZ COUTO – Muito obrigado, Deputado Do-
mingos Dutra. É isso mesmo. Verificamos que alguns seto-
res tentam criminalizar esses movimentos na perspectiva 
de impedir que eles continuem lutando por seus direitos. 
Normalmente, quando latifundiários, madeireiros e figuras 
de outros setores fazem manifestações, não há qualquer 
tipo de repressão, qualquer tipo de ação contra eles.

Vivemos num país democrático e queremos efe-
tivamente que cada um, dentro da legalidade, lute por 
seus direitos. Agora , não podem ser criminalizados, 
nem presos. É o caso dos agricultores do Movimento 
dos Atingidos por Barragens, do Pará, que não tive-
ram seus direitos respeitados quando da construção 
de Tucuruí: 19 deles foram presos; alguns continuam 
presos, como se fossem pessoas de alta periculosida-
de. São pessoas que não têm na ficha nenhuma ati-
vidade criminosa – não fizeram nada disso; deveriam 
estar soltas, cuidando da sua família, da sua roça, do 
seu roçado. É o que todos nós queremos.

Mas, Sr. Presidente, outro fato me chama a aten-
ção. Consideramos segurança pública um direito huma-
no. A população tem direito a segurança de qualidade. 
E, mais do que nunca, está comprovado que a política 
de repressão foi derrotada. Essa política não responde 

mais às expectativas da população. Por quê? Porque a 
repressão se dá fundamentalmente contra os negros, 
os índios, os pobres, os movimentos sociais. Enquan-
to isso, aqueles que corrompem, fraudam e sonegam, 
muitas vezes, logo conseguem um remédio jurídico e 
são soltos. Aqueles que podem conseguem todos os 
meios para logo serem libertados ou absolvidos. Para 
que tenhamos segurança de qualidade para todos, é 
preciso que as autoridades tomem providências.

Recebi, Sr. Presidente, do meu Estado, de um autor 
que se identificou como “Alguém com Pouca Voz”, que não 
teve coragem de se revelar – mas sei quem é –, texto inti-
tulado Como Pode Parar, a Polícia?, que diz o seguinte:

“Várias  Unidades e Subunidades (Ba-
talhões, Diretorias, Centros de Educação e 
Companhias Isoladas), já sofrem com uma 
tal parada ou freada financeira, ditada pelas 
mudanças referentes aos novos gestores e 
aos ajustes administrativos, e também finan-
ceiros do Estado. Devemos lembrar que uma 
Segurança Pública ‘freada’ financeiramente, 
mormente em nossa Paraíba, cujo quadro si-
tuacional já não era ideal há tempos, significa 
viaturas muito usadas, e únicas, necessárias, 
baixadas (olhem o interior do Estado); signi-
fica queda na credibilidade do Estado para 
com seus credores, que com promessas de 
pagamento, atrasado e acumulado, lembram-
se de gestões que nos envergonharam em um 
passado desses... Significa desacreditar, retirar 
esperança de crescimento e desenvolvimento 
pelo nosso público interno, má qualidade de 
vida no trabalho em vários aspectos; significa 
ter que recorrer a quem não é responsável pelo 
nosso fracasso; significa mostrar que todos os 
passos avançados começarão a retrair em pou-
co tempo... Significa implicar em funcionamen-
to inadequado das escolas de base de nossa 
Polícia, quando em recém-iniciados Cursos de 
Formação de Soldados policiais tão ou mais 
necessários ao momento que nos encontra-
mos percebem fragilidades em sua formação, 
alojamento, alimentação, meios auxiliares ou 
prioritários... Significa o pior, a população pa-
raibana com sua sensação de segurança ain-
da mais fragilizada... Significa  que a Política, 
há esta tão discutida já para 2010, engoliu 
os ditos ‘pequenos problemas de segurança’; 
esqueçamos a Segurança Pública! Esqueça-
mos de formar bem nossos futuros aplicadores 
da lei! Não gastemos com isso! E mais uma 
vez veremos reflexo deste esquecimento em 
nossa sociedade. Que não seja este reflexo, 
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Sr. Político, Sr. Gestor Público, em sua casa, 
com seus filhos, sua família, que nenhum dos 
seus entes seja maltratado por um policial mal 
formado, muito menos baleado por um dispa-
ro negligente, roubados, sequestrados nunca! 
Que não haja, senhores, mais vítimas dessas 
tragédias urbanas ‘corriqueiras’, ‘normais nos 
outros’, advindas de nossos próprios esque-
cimentos...”.

Um policial me encaminhou esse texto que aca-
bei de ler, mostrando que é preciso cuidar da segu-
rança pública.

Tenho andado por meu Estado, Sr. Presidente, e 
ouço reclamações generalizadas sobre a insegurança, 
a violência contra a mulher, o narcotráfico, o crack que 
toma conta da nossa juventude, os assaltos às resi-
dências, os roubos de motos e de animais. E, quando 
as pessoas vão reclamar, muitas vezes o município 
só tem 2 policiais. 

No Município de São Vicente do Seridó, em meu 
Estado, um policial que estava de plantão sozinho foi 
levado pelos bandidos e executado em praça pública. 
Ou seja, é impossível haver segurança com apenas 2 
policiais na Delegacia de Polícia de uma cidade que 
possui mais de 10 mil habitantes.

Sr. Presidente, precisamos ter segurança pública, 
para que ela possa fazer o trabalho de inteligência, o 
mapeamento do crime, a prevenção; para impedir que 
os crimes aconteçam e não apenas reprimi-los. Na 
repressão, sabemos quem leva a pior. Na  realidade, 
aqueles que cometem pequenos crimes é que são 
identificados, presos e condenados.

Sr. Presidente, é preciso haver gestão pública 
democrática, participativa e transparente. Para vencer 
a violência, precisamos de geração de emprego e dis-
tribuição de renda. É preciso que haja concursos públi-
cos, para que maior número de pessoas trabalhem nas 
instituições públicas e ofereçam serviço de qualidade; é 
preciso respeito aos policiais corretos; e é preciso que 
aqueles que cometem crimes sejam identificados, pu-
nidos e afastados das corporações, para não enlamear 
a imagem de quem trabalha corretamente.

Infelizmente, Sr. Presidente, verificamos que há 
forte perseguição contra os policiais honestos que 
trabalham corretamente, algumas vezes por parte de 
pessoas graduadas. O mesmo não ocorre com aque-
les que cometem crimes, que usam informações até 
mesmo do Guardião, sistema de escuta telefônica, 
que deveriam ser sigilosas e usadas no combate ao 
crime. Há pessoas que permitem o vazamento des-
sas informações. Eu mesmo recebi o relatório de uma 
operação feita com o Sistema Guardião. As informa-
ções foram vazadas, o que não deveria ocorrer. Essas 

informações deveriam estar com o delegado, para o 
trabalho de inteligência e a prisão dos envolvidos na 
atividade criminosa.

Sr . Presidente, fiquei muito indignado com deter-
minado fato. O nosso Governador, José Maranhão, a 
quem já havia dado algumas informações, nomeou o 
ex-Comandante da Polícia Militar da Paraíba, Coronel 
Kelson de Assis Chaves, matrícula 511.767-4, que, no 
segundo turno das eleições de Campina Grande, tentou 
derrotar o companheiro Veneziano Vital do Rêgo. Esse 
homem, que persegue policiais corretos, que protege 
policiais que agem incorretamente, que protege “ara-
ques” da Polícia, envolvidos em crimes, foi nomeado 
para o cargo de provimento em comissão de Correge-
dor-Adjunto da Secretaria de Estado da Segurança e 
da Defesa Social, Símbolo CAD-5, pelo Ato Governa-
mental nº 6.241, de 22 de maio de 2009. 

Ele vai ser Corregedor! Ele vai identificar as pes-
soas que praticam atividade ilícita e fazer a sindicância! 
Não pode esse homem continuar nesse cargo. Trata-
se do ex-Comandante da Polícia Militar do Governo 
Cássio Cunha Lima. 

Espero que o Governador, que assinou esse ato 
encaminhado pelo Secretário de Segurança Pública e 
da Defesa Social, reveja a decisão e exonere o Coro-
nel Kelson de Assis Chaves. Pela razões já expostas, 
ele não pode ser Corregedor-Adjunto da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado. O Governador sabia 
disso porque conversamos sobre essa figura antes. 
Espero que reveja essa decisão, tornando sem efeito 
a portaria assinada. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Concedo 

a palavra ao Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, funcionários desta Casa, imprensa, internautas, 
meus cumprimentos.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agrade-
cer ao Deputado Rômulo Gouveia, que gentilmente me 
cedeu o espaço no Grande Expediente desta tarde. A 
S.Exa. o meu agradecimento.

Em segundo lugar, quero lamentar o grave aci-
dente ocorrido com o avião da companhia aérea fran-
cesa que vitimou quase 230 pessoas, de ontem para 
hoje, sendo boa parte brasileiros. Quero associar-me 
a todas as famílias enlutadas, ao povo brasileiro e ao 
povo francês, diante de mais este lamentável acidente 
que vitimou tantas pessoas, inclusive crianças. 

Sr. Presidente, quero contestar o Deputado Marcio 
Junqueira, que lamentavelmente não está em plená-
rio, pelas duras palavras ditas aqui contra o Ministro 
Carlos Minc. 
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O Ministro Carlos Minc é competente, ágio e ex-
periente. Vem de uma atuação política no Rio de Ja-
neiro comprometida com os segmentos mais pobres 
e, principalmente, com um mundo melhor, um meio 
ambiente respeitado e equilibrado. Tenho certeza de 
que o Ministro não falou em vão. Se usou uma expres-
são um pouco forte, o momento, o ambiente deve tê-
la propiciado. 

Mas nós, no Parlamento, sabemos que a bancada 
ruralista é barra pesada. A bancada ruralista é contra 
todo e qualquer avanço que signifique melhoria para 
os segmentos mais pobres. É a bancada ruralista que 
não quer que se aprove o Estatuto da Igualdade Ra-
cial; é a bancada ruralista que quer anular o Decreto 
nº 4.887, de 2003, do Governo do Presidente Lula, 
que estabelece procedimentos para a identificação das 
terras de quilombos; é a bancada ruralista que tenta 
anular a regulamentação das terras de quilombos no 
Supremo Tribunal Federal; é a bancada ruralista que 
tenta anular vários decretos de reconhecimento de 
terras indígenas. Portanto , não sei em que contexto o 
Ministro usou a expressão de que parte da bancada 
ruralista era vigarista. Eu não diria vigarista, diria que 
é barra pesada.

Então, deixo minha solidariedade ao Ministro 
Carlos Minc. Não é fácil dirigir o Ministério, diante de 
conflitos tão sérios, diante de um setor produtivo que 
só pensa no lucro, e não no ser humano, e que, mes-
mo com todos os desastres ecológicos que o País e o 
mundo experimentam, continua teimando em destruir 
o meio ambiente, em nome de uma produção que só 
acarreta lucro para uma minoria e miséria, fome e des-
truição para a maioria.

Portanto, mais uma vez, deixo minha solidarie-
dade ao Ministro Carlos Minc. Espero que o Deputado 
Márcio Junqueira, ao retornar a esta tribuna, fale mais 
suave, porque S.Exa. foi muito duro aqui.

O Sr. Ernandes Amorim – Nobre Deputado, 
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DOMINGOS DUTRA – Com todo prazer.
O Sr. Ernandes Amorim – Nobre Deputado Do-

mingos Dutra, tenho a maior simpatia por V.Exa., mas 
temos de ter grande cautela com as questões indígena 
e ambiental. O Senador Mozarildo Cavalcanti propôs a 
criação de CPI para fazer o levantamento das grandes 
reservas criadas por interesses que até hoje não enten-
do. Às vezes se apontam pecuaristas e empresários da 
pecuária como os vilões de toda essa situação. Tenho 
muito respeito pelas etnias e pela questão indígena, 
mas sabemos que em vários setores há demasiadas 
terras demarcadas sem qualquer critério, a exemplo 
do próprio Estado de Rondônia, onde há uma reserva 
de 1 milhão e 865 mil hectares para mais ou menos 

100 índios! Imagine, V.Exa.! O Brasil cresce, os con-
sumidores aumentam! Realmente é preciso fazer um 
balanceamento, um estudo dessa situação para ade-
quar a situação dos índios e dos produtores. Na cabe-
ça do Ministro Carlos Minc, pelo que demonstrou em 
meu Estado, cada produtor é um bandido. Quer dizer, 
alguém que tem mil cabeças de gado deixou de ser 
cidadão comum porque virou pecuarista, então tem 
que ser punido, tem que ter seu gado tomado, como 
ocorreu no Pará! Denúncias apontam que foram to-
madas mais de 3 mil cabeças de gado e vendidas. O 
próprio grupo Bertin, a causa de grandes denúncias 
no BNDES, comprou o gado por 40% do valor. Temos 
de apurar esse fato. Nessa  questão, como diz V.Exa, 
dessas grandes reservas, temos que rever o que é 
necessário, o que é merecido, o que é devido à clas-
se indígena. Daqui a alguns dias teremos só reserva 
indígena, reserva ambiental, reservas outras, e não 
haverá um setor para o cidadão trabalhar, e tantos 
não têm onde trabalhar. Fiz este aparte a fim de que 
V.Exa., se possível, entenda nossa posição, principal-
mente nós que, pouco ou muito, pertencemos à classe 
dos produtores, dos pecuaristas.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Agradeço a V.Exa. 
o aparte e o incorporo ao meu discurso, mas tenho 
divergências relativas ao seu conteúdo. Eu acho que 
essa questão de poucos índios terem muita terra, de 
poucos quilombolas terem muita terra poderá ser re-
solvida estabelecendo-se um limite para as proprie-
dades. Aí limitaremos também as propriedades dos 
estrangeiros, que têm muita terra aqui, e dos fazen-
deiros, que têm muita terra e não produzem. Acho que 
se pode resolver isso estabelecendo-se um limite para 
as propriedades.

Sr. Presidente, passo a fazer mais uma reflexão 
sobre a reforma política. Tentou-se este ano, mais uma 
vez, apreciá-la. Mais uma vez, ela saiu de pauta, por-
que foi colocada de forma inoportuna.

A reforma política tem que ter como destinatária 
a sociedade e não apenas os partidos e os políticos. 
Ela tem que ser feita para a sociedade brasileira. Não 
pode ser um arremedo para contemplar partidos e muito 
menos aqueles que têm mandato. O fortalecimento, a 
estabilidade das instituições deve ser o objetivo estra-
tégico de qualquer reforma política. A democracia, a 
eliminação de privilégios, a redução das desigualda-
des regionais, sociais, culturais e econômicas, a paz, 
a justiça devem ser seus objetivos permanentes.

A reforma política deve ser feita para evitar crises, 
Deputado Cleber Verde, não para mascarar escân-
dalos momentâneos e periódicos. Deve ser motivada 
por convicções políticas e ideológicas profundas para 
superar as injustiças e os vícios que hoje existem nas 
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instituições públicas e privadas. Ela não pode ser em-
purrada por pressões momentâneas amplificadas pela 
mídia ávida de notícias sensacionalistas.

A  reforma política, para durar, deve ser radical-
mente democrática e, para ser democrática, tem que 
ser participativa. A reforma política, para durar, deve 
envolver todo os segmentos da sociedade, de forma 
especial os sempre excluídos. A reforma política não 
pode ser um remendo no lençol velho, deve produzir 
um cobertor inteiramente novo, capaz de diminuir a 
pobreza, eliminar as incertezas e conduzir o País a 
um futuro seguro.

Para se fazer reforma política é preciso ter paciên-
cia para entender e equilibrar os complexos interesses 
de uma sociedade injusta e desigual social, cultural, 
econômica e regionalmente. Para ser inclusiva, a re-
forma política precisa compreender a dimensão con-
tinental do nosso País e suas profundas diferenças e 
desigualdades.

A realidade impessoal das regiões metropolitanas 
de São Paulo nada têm a ver com a realidade de muni-
cípios pequenos. O que serve para o Sul e o Sudeste 
pode não servir para o meu Nordeste, o Centro-Oeste 
e o Norte. Não existe partido forte em todo o território 
nacional. Um partido é forte em São Paulo, mas é fra-
co no Maranhão; outro é forte em Pernambuco, mas 
é fraco no Rio Grande do Sul.

Para ser duradoura, a reforma política deve ser 
ampla, abranger todos os temas que estão na agen-
da da sociedade. Para ter sucesso, a reforma política 
deve começar pelos temas que já estão maduros no 
seio da sociedade.

Deputado Cleber Verde, vou listar mais ou me-
nos 14 pontos que devem estar incluídos na reforma 
política. Por isso o PT acertou ao não concordar com a 
reforma política agora, ao defender proposta de emen-
da constitucional que inclua todos esses temas. Nas 
eleições de 2010, a população será chamada a fazer 
um debate sobre os itens da reforma política, e sabe-
rá que o Senador e o Deputado Federal em que votar, 
durante seu mandato de 2011 a 2015, terão que desti-
nar parte de seu tempo para fazer revisão eleitoral. Aí, 
sim, a reforma política estará na agenda, a população 
estará participando, e terá condições de contribuir para 
uma reforma que interesse a ela própria, não apenas a 
nós, os partidos políticos, ou às corporações que têm 
poder de articulação.

Concedo um aparte ao Deputado Cleber Verde, 
do Maranhão, um Parlamentar bastante maduro.

O  Sr. Cleber Verde – Nobre Deputado Domingos 
Dutra, primeiro quero cumprimentá-lo pelo discurso e 
pela importância do tema que traz nesta tarde. Quero 
registrar também a importância que V.Exa. dá ao Ma-

ranhão e especialmente ao Brasil. Isso se traduziu no 
trabalho de V.Exa. como Relator da CPI do Sistema 
Carcerário, que já alcançou resultados significativos 
que atendem aos interesses daqueles que estão en-
carcerados. O relatório que V.Exa. apresentou à Casa 
e à Nação traz resultados significativos. Mas vou me 
referir especificamente à reforma política, nobre De-
putado. Primeiro, quero cumprimentar V.Exa. e o Líder 
do seu partido, Deputado Cândido Vaccarezza, que 
teve a honradez de, junto com os outros partidos po-
líticos que não aceitavam aquele ponto fundamental 
da reforma política que queriam fazer nesta Casa – e 
concordo com V.Exa. quando diz que ela tem que ser 
consensual, tem que atender aos interesses desta Na-
ção – não concordar com a urgência da reforma polí-
tica. Cumprimento a Liderança do seu partido, o Líder 
Cândido Vaccarezza. Junto com o PMDB, S.Exa. não 
concordou em dar caráter de urgência a essa reforma 
que trazia um tema que para todos nós parece anti-
democrático: a lista fechada. A decisão do PT, PMDB, 
PRB, PSB, daqueles partidos que são contra a lista 
fechada, foi fundamental para que pudéssemos ter um 
posicionamento claro de que lista fechada, neste mo-
mento, nos parece mais um ato contra o voto direto do 
eleitor, ou seja, quer tirar aquilo de mais precioso que 
tem o cidadão brasileiro: o direito de votar naquele que 
entende ser o melhor para representar seu Estado e 
sua Nação. Acredito, portanto, na decisão dos líderes 
de somente em 2011 tratarmos desta reforma política, 
por meio de ampla reforma constitucional e, portanto, 
política, quando será criado um instrumento constitu-
cional para fazer de fato aquilo que queremos, uma 
reforma consensual que não atenda aos interesses 
de dirigentes partidários, principalmente dos grandes 
partidos, mas que atenda aos interesses da nossa Na-
ção, do povo brasileiro, que espera por uma reforma 
que possa ser mais compreensível. Por exemplo, o 
eleitor não compreende como vem para o Parlamento 
um Senador que ele pouco conhece. Ele elege o titular 
e o suplente sem, muitas vezes, conhecer o suplente. 
Tenho certeza de que precisamos ir muito mais além 
do que simplesmente tratar de lista fechada. São vários 
pontos. Tenho absoluta certeza, nobre Deputado Do-
mingos Dutra, de que podemos fazer não uma reforma 
política, mas uma reforma eleitoral que nos permita dar 
mais clareza e, obviamente, ao TSE, um trabalho que 
tenha maior amplitude e entendimento da sociedade 
para as eleições que estão por vir. A  reforma eleitoral 
deve acontecer. Mas vamos deixar a reforma política 
para um momento oportuno, que seria por meio de um 
colegiado já definido, constitucionalmente, para definir 
com a sociedade aquilo que, de fato, atenda aos seus 
interesses. Quero parabenizá-lo pela forma eloquente 
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com que coloca a questão da reforma política. Tenho 
certeza de que V.Exa. traz, além do posicionamen-
to do seu partido, o seu posicionamento pessoal, no 
sentido de querer o melhor não só para a sociedade 
maranhense, mas também para a sociedade brasileira. 
Parabéns pelo discurso de V.Exa.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Deputado Cleber 
Verde, incorporo seu aparte ao meu pronunciamento 
e agradeço a V.Exa. Parabenizo o Maranhão por ter 
elegido V.Exa. Tenho certeza de que a população do 
Maranhão está satisfeita com seu mandato.

Sr. Presidente, vou listar aqui os principais pontos 
que eu considero que devem ser debatidos na reforma 
política a partir de 2011: 1) – fim da suplência de Se-
nador; 2) – reforma da legislação eleitoral; 3) – fideli-
dade partidária; 4) – fim das coligações; 5) – cláusula 
de barreira e fim dos partidos de aluguel; 6) – reforma 
partidária; 7) – limitação do número de mandatos; 8) 
– eleição e definição da função do vice; 9) – aperfei-
çoamento da reeleição; 10) – unificação das eleições; 
11) – unificação dos mandatos; 12) – voto obrigatório 
ou facultativo; 13) – lista fechada; 14) – financiamento 
público; 15) – voto distrital puro ou misto; 16) – per-
manência ou não de Senadores representando o Dis-
trito Federal.

São vários itens que precisam de um debate 
aberto, democrático e participativo. 

Quanto à questão da suplência de Senador, por 
exemplo, hoje temos 18 Senadores que não tiveram 
1 voto sequer, exercendo mandatos. Muitos deles em 
caráter definitivo, em função de o titular ou ter faleci-
do ou ter assumido outros cargos na República. Na 
democracia, todos os mandatos têm que ter voto. E 
não se pode continuar com o Senado Federal, com a 
importância que tem, com 20% da sua composição de 
Senadores suplentes, que não tiveram nenhum voto. 
Aí não vai nenhuma apreciação pessoal ou política 
sobre o suplente. Estamos clamando é para que seja 
extinta a figura do suplente.

Eu  apresentei uma emenda constitucional que, 
creio, soluciona esta questão. Pela minha emenda, 
3 candidatos a Senador concorrem, todos 3 farão 
campanha, todos 3 pedirão voto e, ao final, o primei-
ro colocado será o titular, o segundo colocado será o 
primeiro suplente e o terceiro colocado será o segun-
do suplente. Assim, nós acabamos com a figura do 
Senador sem voto. 

Concedo um aparte ao nobre Deputado Chico 
Lopes. 

O Sr. Chico Lopes – Nobre Deputado Domingos 
Dutra, eu tenho a impressão de que a dificuldade de 
se fazer a reforma política em nosso País deve-se ao 
fato de que os membros dos partidos não têm segu-

rança em seus partidos, tanto é que quem tem unidade 
nesta reforma são o PCdoB, o DEM e o PSDB. Outros 
partidos se dividem de maneira tal que nós acabare-
mos presenciando essas crises, eternamente, crises 
que poderiam ser resolvidas. Quanto à ideia de V.Exa. 
de que existem 18 ou 12 suplentes – eu não quero 
discutir números –, a pergunta que faço é: o mandato 
é do partido? É lógico que é do partido. Se ninguém 
morresse, se vivesse para sempre... Já que V.Exa. é 
contra a figura do suplente de Senador, por que não 
é contra a suplência de partidos? São suplentes do 
mesmo jeito. Alguém poderá dizer: “Mas ele não teve 
voto”. Quem foi candidato ao Senado foi o partido. Eu 
entro no partido porque concordo com a sua ideolo-
gia. Portanto, eu acho que nós precisamos primeiro 
ver esta situação. V.Exa. diz – com o que eu concordo 
– que ainda não há educação política no nosso País, 
não há tradição de se votar em partido antes do regi-
me militar, porque quem era da UDN era da UDN, não 
passava para o PSD de jeito nenhum. Hoje, que dife-
rença há entre estar no partido A, B ou C? Nenhuma, 
porque os programas são os mesmos, os interesses 
são os mesmos. Assim, em se tratando de reforma 
política, nós vamos ter que discutir com a população 
organizada, mas não podemos viver de crises. O nos-
so Presidente é seu, é meu, talvez não seja de uma 
boa parte. Não sei se nós estaríamos nesse lugar, se 
a reforma tivesse sido aprovada.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Eu agradeço o 
aparte, Deputado Chico Lopes, mas lembro a V.Exa. 
que há uma diferença substancial entre o suplente do 
Senador e o suplente do proporcional. O proporcional 
foi votado, o do Senado, não. Concordo com V.Exa que 
o mandato deve pertencer ao partido. Sou a favor do 
financiamento público, da lista fechada, mas isso não 
pode se dar de forma solta. Para haver lista fechada, 
é preciso haver uma reforma partidária. É preciso que 
se democratizem os partidos. Hoje o único partido que 
faz eleição direta para suas direções é o PT. Na  grande 
maioria, o Presidente do partido dissolve a instância 
inferior, entrega o partido para quem ele bem entende 
e às vezes nem comunica à instância inferior. Portan-
to, antes da lista fechada é preciso democratizar os 
partidos, ter controle sobre os partidos. Do contrário, 
vamos fortalecer as burocracias partidárias.

Sou a favor do financiamento público. Mas antes 
do financiamento público, ou concomitantemente a ele, 
é preciso reformar a Justiça Eleitoral. A Justiça Elei-
toral não pode continuar legislando em nosso nome, 
não pode dar uma interpretação elástica. No caso do 
Amapá, cassaram um Senador e uma Deputada Fede-
ral porque 2 votos foram nulos. Dois votos teriam sido 
comprados, e esses 2 votos contaminaram os votos 
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de 1 milhão de eleitores. No caso do Governador do 
Maranhão, ele foi cassado porque participou de 2 so-
lenidades com 550 pessoas, Deputada Elcione. Vamos 
supor que essas 500 pessoas fossem eleitoras e que 
todas elas tivessem votado no Governador. Eu lhe per-
gunto: 550 eleitores que tiveram seus votos viciados 
são suficientes para anular 1.000.492 votos? Votei no 
Jackson, e meu voto foi nulo. No dia em que fui votar, 
eu estava em dia com minhas obrigações, ninguém im-
pugnou meu voto, e agora o meu voto foi nulo. Então, é 
preciso fazer uma reforma da legislação eleitoral para 
tirar esse poder demasiado da Justiça Eleitoral.

É preciso estabelecer a fidelidade partidária, mas 
não pode ser essa fidelidade de meio tempo, com uma 
janela onde você já sabe o período de ser infiel. Fide-
lidade tem que ser completa para quem tem mandato 
e para o simples filiado. Sou a favor de que o filiado, 
se sair do partido, tem que ficar pelo menos 1 ano 
sem se filiar a outro partido. Fidelidade pela metade 
é escândalo. 

É preciso acabar com as coligações partidárias. 
Eu lhe pergunto: o Tribunal Superior Eleitoral estabele-
ceu a fidelidade, mas como pode haver fidelidade se há 
coligações? Se os suplentes de hoje forem eleitos em 
coligação, o primeiro suplente pode ser de um partido 
diferente do titular. Se o titular for cassado, o Tribunal 
não pode mandar chamar o segundo suplente. Ele tem 
que chamar o primeiro. E , se o primeiro for de outro 
partido, não existe fidelidade. Só pode haver fidelida-
de, se não houver coligação. Uma outra questão que 
até agora não entendi: como pode haver fidelidade ha-
vendo coligações majoritárias? Quando o Governador 
é de um partido e o Vice-Governador é de outro, se 
o Governador for cassado, quem tem de assumir é o 
vice que foi votado. E, se o vice for de outro partido, a 
fidelidade se quebra. 

É preciso haver tempo, paciência. É preciso que 
a sociedade brasileira participe da reforma política. 
No ano passado, tentou-se fazer reforma política para 
resolver crise; neste ano, a mesma coisa. Mas o lasca-
do que está na roça, que está tocando uma carroça, 
que está no palafita, o pescador que está no mar, o 
garimpeiro que está no fundo da terra, essas pesso-
as estão fora do debate político. A reforma política, 
para servir ao Brasil, tem de ser participativa e tem 
de envolver amplamente os de cima e principalmente 
os de baixo. 

Terminando, defendo que se limite o número de 
mandatos no Brasil. Não há sentido uma pessoa ter 10 
mandatos de Deputado, 8 de Vereador. É preciso fixar 
o número de mandatos no Legislativo e no Executivo 
para que haja renovação.

Sou a favor também que se defina o papel do 
vice. Fui Vice-Prefeito. Os vices, com suas exceções 
– como é o caso do Presidente Lula, que tem uma 
relação harmoniosa com o Vice-Presidente José de 
Alencar –, na grande maioria, só servem para o titular 
ganhar a eleição. Depois que passa a eleição, o titular 
concentra poder e o exclui. O vice, como está hoje, é 
motivo permanente de conflito. É preciso definir o pa-
pel do vice. Temos de acabar com a figura do vice ou 
temos de definir, na legislação, sua função. 

É preciso, também, que unifiquemos o pensamen-
to sobre a reeleição. Sou a favor da reeleição, mas é 
preciso aperfeiçoá-la, definindo se o candidato à ree-
leição é obrigado a se afastar do cargo que ocupa, a 
fim de diminuir o desequilíbrio que há com aquele que 
não está ocupando cargo nenhum. 

Portanto , Sr. Presidente, sou a favor da reforma 
política, do financiamento público, da lista fechada, 
mas também de uma política ampla e sobretudo par-
ticipativa. 

Que nós tenhamos capacidade para envolver 
todos os segmentos sociais, principalmente aqueles 
que historicamente ficaram na periferia, que sempre 
foram excluídos, que nunca tiveram vez nem voz e que 
devem ser incorporados ao processo democrático para 
dar sua opinião. Só assim, faremos uma reforma polí-
tica duradoura e que servirá a todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – A Pre-
sidência cumprimenta o nobre Deputado Domingos 
Dutra por seu discurso. 

Durante o discurso do Sr. Domingos Du-
tra, o Sr. Chico Lopes, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Cleber Verde, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Antes de 
passar a palavra à Deputada Elcione Barbalho, do 
PMDB, concedo a palavra ao Deputado Chico Lopes 
para dar como lido seu pronunciamento.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem o Brasil inteiro acompanhou 
o anúncio das cidades que sediarão os jogos da Copa 
do Mundo de Futebol de 2014, evento que voltará a 
acontecer no Brasil 64 anos depois daquele 1950, 
quando a nossa Seleção, que ainda não era a Cana-
rinha, deixou de ganhar seu primeiro título mundial no 
final do jogo. Eu era um menino de 10 anos de idade e 
não havia como deixar de sentir as emoções daquele 
acontecimento. Hoje, passados tantos anos, o Brasil 
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vai receber a Copa e o Ceará, a partir de Fortaleza, 
receberá alguns jogos. 

O que se poderia chamar de evento apenas es-
portivo, ou até futebolístico, é um grande acontecimen-
to econômico, social, cultural, político e, logicamente, 
esportivo. A Copa do Mundo é literalmente disputada 
entre vários países, muito antes das seleções de fu-
tebol entrarem em campo, ou até mesmo serem con-
vocadas. O volume de investimentos na infraestrutura 
dos países que sediam o evento é muito grande e este 
já é um motivo muito relevante para que essa disputa 
seja acirrada.

Só para se ter ideia, a Alemanha, para realizar a 
última Copa, em 2009, investiu 4 bilhões de euros em 
rodovias, 3,5 bilhões em transporte e 2 bilhões em es-
tádios e praças esportivas. Apenas em 3 segmentos, 
fora hotéis, restaurantes, áreas de lazer e outros itens, 
foram investidos 10 bilhões de euros, o equivalente a 
quase 30 bilhões de reais. Isso em um país que já dis-
punha de excelente infraestrutura, agora, imaginemos 
no Brasil, onde ainda há muito a ser feito.

Tanto investimento traz um retorno enorme. Se 
fizermos uma comparação com os Jogos Pan-Ameri-
canos de 2007, o Pan do Rio, podemos ver o quanto 
é válido sediar um evento como a Copa do Mundo. 
Segundo o estudo Impactos socioeconômicos dos 
Jogos Pan-americanos Rio 2007, feito pela Fundação 
Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE, os jogos do 
Rio de Janeiro movimentaram mais de R$10 bilhões, 
e, no período de 1 ano, 178.955 pessoas foram con-
tratadas direta ou indiretamente.

Fortaleza deverá receber pelo menos 1 bilhão de 
reais em investimentos diretos para a Copa do Mun-
do, fora outros recursos públicos e privados que serão 
aplicados em diversos outros empreendimentos que 
ganham novo impulso a partir da confirmação da cidade 
como uma das subsedes do torneio mundial de futebol. 
Isso deverá gerar um grande número de empregos não 
apenas nas obras, mas também na rede hoteleira, nos 
restaurantes e demais áreas do ramo turístico, afora 
outros milhares em áreas como transportes, um dos 
principais problemas a serem resolvidos na Capital ce-
arense. Uma das primeiras conquistas da cidade será 
o METROFOR, obra que está em andamento há 10 
anos e que deverá ser concluída no final de 2010.

Fortaleza, como a maioria das capitais brasileiras, 
também reflete as distorções econômicas e sociais, 
marcadas por enorme concentração de renda. A cidade 
tem sua área chamada “nobre” onde se concentram 
os principais equipamentos urbanos, públicos e priva-
dos, onde a maioria da população sequer põe o pés. 
Para termos ideia do impacto que a Copa do Mundo 
provocará, o Castelão, estádio onde se concentrarão 

as principais atividades, ou seja, os jogos de futebol, 
deixará de ser apenas um campo de futebol e passará 
a ser uma arena de eventos e um centro poliesportivo. 
Este novo equipamento urbano, que também recebe-
rá jogos de futebol, está situado numa área da cidade 
ainda muito carente de benefícios e estes chegarão já 
durante as obras, através dos empregos na construção 
civil, durante o evento e depois dele. 

Estes e outros benefícios trarão muitos ganhos 
não apenas para a população e a cidade de Fortaleza, 
como também para as cidades vizinhas e talvez até 
para o Ceará como um todo. Ainda baseado no estu-
do realizado pela FIPE sobre o Pan do Rio, pode-se 
concluir que os benefícios irão muito além da Capital. 
Nos jogos do Rio, os efeitos positivos do Pan não se 
limitaram ao Estado do Rio de Janeiro, “mais da me-
tade da produção (55,9%) e dos empregos (60,38%) 
gerados pelo evento esportivo beneficiou pessoas que 
moram além das fronteiras do Estado fluminense, as-
sim como quase metade da massa salarial (49,3%) e 
dos impostos indiretos arrecadados (52,4%)”. Se ima-
ginarmos isso em termos do Estado, grande parte dos 
Municípios cearenses terá ganhos diretos e indiretos 
com a Copa de 2014.

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, o primeiro 
passo, a conquista do direito de sediar novamente uma 
Copa do Mundo de Futebol, deve-se em grande parte 
a este novo momento vivido pelo nosso País. 

Nesse sentido, cumprimento o Presidente Lula, 
assim como o Ministro do Esporte, Orlando Silva Júnior, 
companheiro que tem ajudado a beneficiar multidões 
por meio do esporte. 

Agora, definidas as sedes dos jogos, quero cum-
primentar o Governador cearense, Cid Gomes e a Pre-
feita Luizianne Lins, ao mesmo tempo em que coloco 
este mandato popular à disposição de todos os esfor-
ços necessários para que o nosso Ceará demonstre, 
mais uma vez, seu espírito hospitaleiro e que também 
possa aproveitar ao máximo os ganhos que a Copa 
do Mundo nos trará.

Era o que tinha a dizer no momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também 

à Deputada Elcione Barbalho por sua gentileza.
A SRA. ELCIONE BARBALHO – Foi um prazer, 

Deputado Chico Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Dando 

continuidade ao Grande Expediente, de acordo com 
o art. 87 do Regimento Interno, concedo a palavra à 
nobre Deputada Elcione Barbalho.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB – 
PA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há poucos dias, ficamos novamen-
te estarrecidos com a imagem de uma criança morta 
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sobre a pia de um pronto-socorro de um hospital no 
Bairro do Guamá, em Belém, no meu Estado do Pará. 
A notícia, veiculada nos meios de comunicação, foi 
chocante. 

As imagens, registradas por meio de um aparelho 
celular, são contundentes, agressivas. Elas desvelam 
uma condição cruel. É ultrajante o caos que atravessa 
a saúde pública no Estado, principalmente, na minha 
Belém, descortinado para todos, sem qualquer possi-
bilidade de eufemismo.

Na reportagem, são atestadas diversas situações 
críticas, dramáticas: uma pessoa que havia sido aten-
dida em uma cadeira, por falta de leito, e que acabou 
falecendo, o corpo ainda estava ali, entre os demais 
pacientes; não havia sequer sido recolhido. 

Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de presen-
ciar um fato semelhante: um corpo sobre uma cama no 
Pronto-Socorro Municipal, da 14 de março. 

Mas, entre tantas histórias tristes, a mais es-
candalosa é, sem dúvida, a de um menino de 6 anos, 
vestido apenas com um short verde. A criança, vítima 
de afogamento, foi atendida sobre uma pia do hospi-
tal e lá mesmo faleceu. Seu corpo também continuou 
ali, sem a mínima dignidade, esperando talvez algum 
atendimento tardio.

Sras.  e Srs. Deputados, peço perdão pela crue-
za das imagens que descrevo, mas minha indignação 
não me permite medir palavras. Estou horrorizada. E 
o pior, meus pares, é que esses casos não são uma 
exceção ou um acaso. Infelizmente, trata-se de situ-
ação crônica, que já foi por nós denunciada mais de 
uma vez, nesta mesma Casa Legislativa. E todo dia, 
a todo momento, continuam morrendo pessoas nos 
prontos-socorros, na minha cidade de Belém.

E não é apenas o Pronto-Socorro do Bairro do 
Guamá que se encontra nessas condições. Infelizmente 
a saúde pública de todo o Pará, em geral, está atraves-
sando uma das piores crises de sua história. 

Em face de tão calamitosa realidade, a Comis-
são de Seguridade Social e Família, que eu presido, 
enviou uma Comissão Externa para avaliar a situação, 
em abril deste ano.

A Comissão foi formada por 5 Deputados Fede-
rais: a Deputada Fátima Pelaes, Vice-Presidente da 
Comissão, e os Deputados Bel Mesquita, Dr. Paulo 
César, Roberto Britto e esta Deputada. Um dos fatos 
precipitantes de sua criação foi a morte de uma senhora 
proveniente de Breves, na Ilha do Marajó, que viajou 
mais de 12 horas de barco, procurando atendimento 
médico em Belém. Por esse motivo, fomos também 
àquela cidade verificar por que essa cidadã não con-
seguiu ser atendida.

Além de avaliar a situação do Pará, estendemos 
nossos trabalhos ao Estado do Amapá, já que grande 
parte da população paraense fronteiriça vem sendo 
atendida naquele Estado. Tal situação, como todos 
podemos imaginar, sobrecarrega a rede hospitalar 
amapaense, sacrificando as populações dos 2 Esta-
dos vizinhos.

No dia 6 de abril, visitamos os 2 serviços de 
prontos-socorros municipais de Belém: Pronto-Socorro 
Mário Pinotti, conhecido como PSM da 14 de Março, e 
Pronto-Socorro Dr. Humberto Maradei, o tristemente 
famoso PSM do Bairro do Guamá.

Infelizmente, para nossa decepção e constran-
gimento, o Prefeito de Belém, Duciomar Costa, não 
esteve presente durante nossa visita. Estranhamente, 
se ausentou da cidade exatamente nos dias em que 
a Comissão Externa esteve em Belém. Fomos acom-
panhados, dessa feita, pelo Secretário Municipal de 
Saúde, Dr. Antônio Vinagre, recém-empossado.

No dia seguinte, fomos a Breves. Lá, visitamos 
o Posto de Saúde Municipal e o novo Hospital Regio-
nal, que ainda não está em funcionamento. Após  isso, 
seguimos para o Amapá, onde estivemos em Macapá 
e em Santana.

Além das visitas aos próprios serviços de saúde, 
reunimo-nos com as autoridades locais dos 2 Estados, 
nas Câmaras Municipais de Belém e de Santana, Ama-
pá. A viagem foi muito proveitosa, pudemos entender 
boa parte dos problemas que estão afligindo aquelas 
localidades.

Os hospitais de Belém que visitamos apresenta-
vam-se em franca deterioração – ou apresentam-se; 
as estruturas mais básicas estavam comprometidas. 
Além disso, os profissionais não estavam sendo cor-
retamente pagos, e havia fortes indícios de desvio de 
medicamentos e de recursos.

A situação encontrada em Breves não foi menos 
desoladora. Existe um único hospital municipal em fun-
cionamento, de pequeno porte, e que atende também 
a vários Municípios vizinhos. Apesar de contar apenas 
com 80 leitos, tem média de 120 internações diárias. 
Além disso, a unidade de emergência atende a cer-
ca de 200 pacientes por dia. Portanto, fica claro que 
aquelas pessoas estão desassistidas.

As instalações, a exemplo do encontrado em Be-
lém, são também precárias. Os equipamentos estão 
quebrados e o abastecimento de água não é satisfató-
rio. Além disso, existe grande carência de profissionais, 
com falta de especialistas ou mesmo de médicos das 
especialidades básicas. Por exemplo, existe apenas 
1 único cirurgião para dar conta de todos os procedi-
mentos de urgência.
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O Sr. Ernandes Amorim – Permite-me um apar-
te, nobre Deputada Elcione Barbalho?

A SRA. ELCIONE BARBALHO – Pois não.
O Sr. Ernandes Amorim – V.Exa. visitou vários 

hospitais em alguns Municípios. Eu, que sou do Estado 
de Rondônia e já fui Prefeito 2 vezes, presencio e sei 
das mazelas hoje existentes nos pequenos Municípios. 
Uma das causas é a falta de médico. Determinado Mu-
nicípio, com um orçamento pequeno, não tem dinheiro 
para pagar de 12 a 15 mil reais a um médico. Para o 
médico ir trabalhar naquela região, tem que ganhar 
bem, porque em outros lugares pagam esse salário a 
ele. Nesta Casa, no Congresso, de modo geral, ainda 
não autorizaram o trabalho de médicos formados em 
países vizinhos. Quando se leva um médico de outro 
país para atender a alguém, a pessoa é processada, 
o médico é preso. E, com isso, as pessoas morrem por 
falta de atendimento, sem contar que, após a Constitui-
ção de 1988, os recursos dos Municípios foram achata-
dos. E hoje é uma miséria o que vai para determinados 
Municípios. Se  não bastasse isso, temos a questão 
do desvio de medicamentos, a não aplicação correta 
dos recursos, a falta de participação dos governantes. 
Em Rondônia, por exemplo, o Governo Estadual diz 
que os problemas do Município são resolvidos pelo 
Município e os problemas estaduais por ele, sem con-
siderar que o Estado é formado de Municípios e que 
os problemas dos Municípios são também do Estado. 
E que, por isso, deveria dar mais atenção à realidade 
relatada pelos Deputados Estaduais ou por nós, que 
expomos essas dificuldades a esta Casa. Oxalá, em 
tempo breve alguém veja essa situação e não deixe a 
população morrer à míngua. No meu Estado, às vezes, 
as pessoas morrem por falta de injeção, por falta de 
soro, por falta da presença de um médico. No Municí-
pio de Cujubim, por exemplo, cujo Prefeito é meu filho, 
há um médico que atende 4 horas por dia. Imaginem 
quantas pessoas já não morreram por falta de médi-
co, por falta de medicamento. Parabéns a V.Exa. pelo 
trabalho e pelo seu pronunciamento.

A SRA. ELCIONE BARBALHO – Muito obrigada, 
Deputado Ernandes Amorim. Até peço a V.Exa. que 
permaneça no plenário, porque vou provar que a ques-
tão não é repasse de recursos federais, mas falta de 
gestão. O Governo Federal tem repassado o dinheiro, 
o problema todo é o desvio de recursos. 

Vou inclusive citar algumas afirmações feitas pelo 
Tribunal de Contas, pela Receita, enfim, vou prestar um 
esclarecimento geral. Já estão até fazendo leilão no 
Estado para que algum médico vá para o interior.

Esse assunto, aliás, merece comentário especial. 
A carência de profissionais em cidades pequenas e do 
interior é problema por todos conhecido. O que nos foi 

relatado pelas autoridades de Breves revela a dimensão 
disso. Apesar de serem oferecidos grandes benefícios 
para os profissionais da área de saúde, não tem sido 
fácil conseguir alguém disposto a se transferir para 
lá. O salário dos médicos chega a 18 mil reais, mas, 
mesmo assim, não há profissionais que se habilitem 
a assumir as vagas ali existentes.

Quando falo em leilão, Deputado Ernandes Amo-
rim, é pelo fato de o gestor do Município organizar sua 
equipe e tal, mas logo vem outro Prefeito que não dá 
continuidade ao trabalho inicialmente desenvolvido. E,  
assim, é insuportável a situação que enfrentamos em 
meu Estado. Ainda ontem, por exemplo, V.Exa. deve 
ter assistido ao Fantástico, um programa da Rede 
Globo, que citou o Estado, mais uma vez, em situa-
ção calamitosa.

E essa situação não atinge apenas Breves, mas 
é comum no meu Estado. Com efeito, dos 143 Municí-
pios paraenses, 45 não contam com nenhum médico 
para atender à população. Além disso, a maioria dos 
que têm médicos em seus quadros não os têm em 
número suficiente. É uma situação grave, para a qual 
necessitamos de solução urgente. 

Foi exatamente com o intuito de minimizar essa 
questão que apresentei o PL nº 4.974, de 2009. Nele, 
proponho que seja concedida anistia da dívida com o 
FIES – Fundo de Financiamento ao Estudo de Ensino 
Superior – aos médicos recém-formados que se dirigi-
rem para Municípios onde houver falta de profissionais. 
Nossa proposta é a de que os profissionais permane-
çam nessas localidades pelo menos por 2 anos. 

Além disso, sugiro que o benefício seja dife-
renciado, considerando-se a região a que o médico 
se dirigirá. Para aqueles que forem para as Regiões 
Norte e Nordeste, meu projeto propõe anistia integral 
de débitos. Creio, meus pares, que esta pode ser uma 
iniciativa útil para solucionar a carência de profissionais 
nas cidades do interior. 

Mas, voltemos à situação que encontramos no 
Município de Breves. Ali presenciamos outro absurdo. 
Como eu já disse, existe apenas 1 pequeno hospital 
em funcionamento, que não cobre todas as necessi-
dades daquele Município. Eu falei ainda agora de 80 
leitos apenas. No entanto, há outro hospital pronto 
naquela cidade que está parado. Sua construção foi 
concluída há 2 anos, mas até hoje ainda não entrou 
em funcionamento. Pasmem: o problema é água e es-
goto que a Camargo Corrêa se esqueceu de colocar 
no projeto. Isso me cheira, realmente, a uma grande 
interrogação: não seriam os aditivos que se colocam 
para desviar recurso?

É revoltante isso. Todo um hospital ocioso, en-
quanto aquelas pessoas padecem por falta de aten-
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dimento. Porém, mais revoltante ainda é a razão para 
isso: não existe rede de esgoto ou de água tratada 
para atender ao hospital.

Como é possível, Sras. e Srs. Deputados, um 
descalabro dessa proporção? Esse hospital também é 
pequeno para a imensa necessidade daquela população 
– possui apenas 50 leitos, que vão atender, Deputado, 
aos 16 Municípios da Ilha do Marajó. Mais  de 400 mil 
pessoas moram naquela ilha. Poderia, pelo menos, dar 
um respiro à situação que ali presenciamos. Algumas 
vidas de nossos cidadãos talvez pudessem ter sido 
poupadas, se ele já estivesse em funcionamento.

E vale ressaltar que o Hospital Municipal de Bre-
ves funciona como polo de atendimento para 5 Mu-
nicípios vizinhos e que o Hospital Regional deveria 
prestar atendimento de média e alta complexidades 
para os 16 municípios do Marajó, que hoje não pos-
suem um único leito de UTI. Como é possível brincar 
com a saúde da população? Isso em toda a Ilha, nos 
16 municípios.

Em suma, nos 2 Municípios que visitamos no 
Pará existe carência imensa de leitos e de profissio-
nais que possam atender aos moradores. Além disso, 
os hospitais encontram-se em péssimas condições de 
manutenção, com equipamentos quebrados e instala-
ções deterioradas. 

É triste atestar que a situação não é muito dife-
rente no restante do Estado. Dos 11 hospitais regio-
nais, sabemos ao certo que 2 ainda estão fechados, 
o de Breves e o de Tailândia; 2 funcionam apenas par-
cialmente, Santarém e Marabá; e pelo menos mais 2 
hospitais, o de Salinas e o de Cametá, precisam de 
reestruturação física urgente. 

O Amapá, em contrapartida, sofre com a sobre-
carga de pacientes oriundos do Pará. Como em tantas 
outras regiões brasileiras, e com razão, os pacientes 
procuram atendimento no centro mais próximo de sua 
residência. Ocorre que Macapá fica mais próxima de 
cidades paraenses do que de Belém. Dessa forma, a 
população paraense dirige-se para lá quando neces-
sita de atendimento médico, principalmente porque 
não encontra serviços de referência no seu Estado 
de origem. 

Diga-se de passagem que, para mim, foi vexató-
rio pois, quando eu entrava nas enfermarias, via que, 
no mínimo, 5 pessoas eram oriundas do meu Estado, 
o Pará.

Além da sobrecarga, os hospitais que visitamos 
em Macapá e Santana apresentam também problemas 
estruturais. Detectamos falta de equipamentos, além 
de questões de infraestrutura, como infiltrações nas 
paredes, lâmpadas queimadas e falta de aparelhos de 

ar-condicionado. Isso sem contar que também ali há 
falta de leitos e de profissionais habilitados.

A solução para a situação que encontramos no 
Amapá parece-nos, pelo menos em parte, mais simples 
do que aquela necessária para o Pará. É  fundamental 
implementar o pacto interestadual para o atendimento 
do SUS, uma vez que a migração de pacientes paraen-
ses para o Estado vizinho é patente. É justo e neces-
sário que o Amapá receba recursos condizentes com 
os atendimentos que efetivamente presta.

Já a conjuntura do Pará parece-nos mais com-
plexa. O que descrevi até agora, as dificuldades 
que apresentei, infelizmente, parecem só a ponta 
do iceberg. Não se chega à situação que testemu-
nhamos por um problema pontual ou circunstan-
cial. Existe algo de podre por trás de tudo isso, e é 
nosso dever descobrir seu cerne. De outra forma, 
pouquíssimo poderá ser feito para alterar a perver-
sidade que vimos. 

Além da Comissão Externa que compusemos, o 
Ministério Público Federal também vem se ocupando 
com a crise na saúde de Belém. Em março deste ano, a 
Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão (PRDC) 
apresentou relatório sobre a situação. Permito-me ler 
o primeiro parágrafo do relatório, porque me parece 
emblemático. Diz o seguinte:

“A área de saúde pública, inequivocada-
mente, é o ponto nevrálgico da Procuradoria 
Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no 
Pará. Atualmente, só no Município de Belém, 
por exemplo, praticamente todos os estabeleci-
mentos de saúde, sejam hospitais, unidades de 
saúde, casas do Programa da Saúde da Família 
(PSF), dentre outros, são alvo de investigação 
e procedimentos administrativos”.

Em face disso, a Procuradoria tomou como prio-
ridade absoluta tratar das questões relacionadas à 
saúde. No entanto, o relatório afirma textualmente 
que, no caso de Belém, nem medidas extrajudiciais 
nem medidas judiciais têm-se mostrado eficazes para 
resolver a crise pela qual passa o SUS.

O Ministério Público, em seu amplo relatório de 
26 páginas, revela situações absurdas, inadmissíveis. 
Ao descrever as condições em que o atendimento é 
prestado, nas mais variadas áreas, explicita o estado 
de máxima precariedade que atravessam as institui-
ções belenenses de saúde.

Com relação aos serviços de pronto-socorro, o 
Ministério Público não poupa críticas. Por exemplo, 
foi solicitada à ANVISA parecer sobre o PSM da 14 
de Março, tendo por base as vistorias ali efetuadas. A 
Agência respondeu enumerando, nas próprias palavras 
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do Ministério Público Federal, “um verdadeiro rosário 
de irregularidades”. Como consequência, entre outras 
providências, a cozinha e a lavanderia do hospital fo-
ram interditadas.

Mas  por que essa situação tão crítica está aco-
metendo meu Estado? Que razão justificaria condições 
tão caóticas? Seria a tão propalada falta de verbas?

Não, senhores, não é apenas isso. Infelizmen-
te, o problema é bem maior do a que simples falta de 
verbas. Existe, e é com pesar que afirmo isso, desca-
so para com o dinheiro público e a saúde de nossa 
população.

Trago alguns dados que podem comprovar minha 
afirmação. Em 2007, o Ministério da Saúde repassou 
à Prefeitura Municipal de Belém mais de 246 milhões 
de reais. Nesse mesmo ano, o repasse ministerial para 
todo o Estado do Pará não alcançou 183 milhões de 
reais. Ou seja, o Município recebeu 60 milhões a mais 
do que o Estado.

No ano passado, a situação não foi diferente. O 
repasse para o Município foi de praticamente 279 mi-
lhões, bastante superior ao de 2007. Para o Estado, 
todavia, foram apenas 230 milhões. Lembro, Sr. Pre-
sidente, que o Estado também repassa ao Município 
de Belém.

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, que os valores 
não são pequenos. Belém, na condição de Capital e 
pólo regional, tem recebido verba superior à destinada 
a todo o Estado. Entretanto, essa verba nem sempre 
chega à destinação prevista. Devo ressaltar que, em 
nossa reunião com as autoridades de Belém e do Es-
tado, todos ali presentes concordaram com a neces-
sidade urgente de se melhorar a gestão dos recursos 
da saúde recebidos pelo Município. Os próprios ges-
tores admitem isso.

Volto ao relatório do MPF. A Procuradoria Regio-
nal dos Direitos do Cidadão não se ateve apenas à 
descrição do caos encontrado, mas aprofundou suas 
investigações. Aponta irregularidades de grande gra-
vidade que não podemos ignorar.

Cito, apenas como exemplo, algumas daquelas 
descobertas na administração do programa SAMU: 
desvio de verbas; nepotismo; perda de garantia de 
fábrica das ambulâncias, por responsabilidade da ad-
ministração do SAMU; falsificação de relatórios; má 
gestão dos vales-refeição dos servidores; assédio 
moral. Saliento, meus pares, essas são apenas algu-
mas das irregularidades descritas somente em um dos 
itens do relatório. 

Não por outro motivo, o Município e suas autori-
dades vêm respondendo a várias ações judiciais. Em 
uma delas, constatou-se que, apesar de a União haver 
repassado recursos, o Município não realizou o pron-

to pagamento dos serviços prestados por hospitais 
públicos e privados. Isso, obviamente, compromete a 
manutenção da assistência prestada à população. 

Em  auditoria realizada pelo Departamento Na-
cional de Auditoria do SUS – DENASUS, foi verificado 
que a Prefeitura de Belém deve aos prestadores de 
saúde perto de 18 milhões de reais. Só para a Santa 
Casa de Misericórdia, cuja relevância todos nós reco-
nhecemos, o Município deve mais de 1,7 milhão.

Após provocação por parte do Ministério Públi-
co, a Justiça deferiu liminar que obrigava, entre ou-
tros, ao pagamento desses débitos. Todavia, como se 
negassem a cumprir tal determinação, o Prefeito e o 
Secretário Municipal de Saúde de Belém tornaram-se 
também réus. Finalmente, após diversos desdobra-
mentos, e com grande atraso, parte dessas dívidas 
foi paga. Contudo, para assombro nosso, o Ministério 
Público Federal averiguou que se utilizaram verbas 
indevidas para tanto – recursos que deveriam ter sido 
destinados a custear o sistema em andamento foram 
usados para pagar dívidas antigas, colocando em ris-
co a prestação dos serviços. Portanto, mais uma vez, 
o sistema de saúde restou prejudicado.

Há ainda diversos outros processos, bem como 
outras liminares não cumpridas, tratando de situações 
tão graves quanto as que aqui descrevemos. Em vários 
deles, são responsabilizados pessoalmente o Prefeito 
ou o Secretário Municipal de Saúde. 

Com relação a isso, devo ainda ressaltar, meus 
pares, que existe imensa rotatividade no cargo de 
Secretário Municipal de Saúde de Belém. Nós mes-
mos fomos testemunhas dessa realidade, conforme já 
mencionei anteriormente. Quando lá estivemos com 
a Comissão Externa, o titular do cargo fora trocado 
exatamente naquele período. A antiga Secretária de 
Saúde havia sido afastada do cargo 4 dias antes de 
nossa chegada, obviamente devido à crise da saúde 
pública municipal.

Em face de todas as irregularidades que relatei, a 
Câmara Municipal de Belém trava verdadeira guerra de 
liminares contra a Prefeitura para conseguir instaurar 
uma CPI para averiguar a situação. Como tudo indica 
que a Prefeitura deve, o Prefeito teme e faz de tudo 
para inviabilizar a Comissão.

Sras. e Srs. Deputados, eis o triste retrato da 
saúde pública em meu Estado. 

Trago esses dados não apenas para registrar 
mais uma denúncia. Faço-o com o objetivo de alertar 
tanto a população quanto as autoridades belemenses 
para o caos que ali impera. Não posso aceitar isso, não 
podemos conviver com isso. Exorto todas as pessoas 
que podem fazer algo a não se acomodarem. 
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Eu assim me comprometo. Enquanto tiver voz ati-
va, denunciarei, apresentarei propostas de soluções e 
conclamarei todos para que possamos dar fim a essa 
situação. E as autoridades responsáveis por tamanhas 
irregularidades terão de desfazer o mal que vêm oca-
sionando aos cidadãos paraenses.

Muito obrigada.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, quero usar da palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Em conti-

nuidade do Grande Expediente, a palavra está com a 
Deputada Iriny Lopes.

Antes, para encaminhar seu pronunciamento a 
fim de que seja considerado lido, concedo a palavra 
ao Deputado Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Não quero 
encaminhar pronunciamento, Sr. Presidente. Quero 
falar como Líder, pelo tempo de 5 minutos, conforme 
o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Passo a 
palavra ao nobre Deputado Rodrigo Rollemberg para 
uma Comunicação de Liderança pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PCdoB/PMN/PRB, pelo tempo de 5 minutos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, retorno a esta tri-
buna para fazer um apelo ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Michel Temer, ao Colégio de 
Líderes partidários e a todos os Deputados no sentido 
de que, no momento em que iniciamos as comemo-
rações da Semana Nacional do Meio Ambiente, esta 
Casa aprecie e vote 2 propostas de emenda à Consti-
tuição de extrema importância para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil.

Refiro-me, em primeiro lugar, à PEC nº sobre a 
revitalização do Rio São Francisco, que já se encontra 
em pauta e sobre a qual já existe acordo dos Líderes. 
Essa PEC nº garantirá a destinação, anualmente, de 
R$300 milhões para a revitalização da Bacia do São 
Francisco, que está em situação precária devido ao pro-
cesso de degradação provocado pelo desmatamento 
e pela erosão nas margens do rio, e pelo consequen-
te assoreamento de seu leito, reduzindo o volume de 
água. Esse processo ainda é agravado pela ação de 
inúmeras Prefeituras, que jogam seus esgotos in natu-
ra nas águas do rio, comprometendo sua piscosidade 
e sua navegabilidade. 

Portanto, precisamos aprovar essa PEC, que vai 
garantir recursos significativos para a revitalização do 
Rio São Francisco. Ressalto que essa proposta é do 
Senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Ser-
gipe, e sobre ela já existe consenso entre os Líderes 

partidários no sentido de que seja apreciada nesta 
semana.

Sr. Presidente, considero que esta Casa também 
dará uma demonstração de compromisso com o futuro 
de nosso País, com o futuro do desenvolvimento susten-
tável do Brasil, ao apreciar e aprovar a PEC nº 115, de 
1995, que confere ao cerrado e à caatinga a condição 
de patrimônio nacional na Constituição Federal.

Ainda  neste mês, o Ministro Sérgio Rezende 
lançou a Rede de Pesquisas do Cerrado, entenden-
do a importância desse ecossistema para o futuro de 
nosso País. Estamos falando de um ecossistema que 
faz a integração de diversos outros, um ecossistema 
que abriga um dos maiores biomas do País, e cujos 
rios abastecem as Bacias do Paraná, do Tocantins e 
do São Francisco.

Acredito que, nesse esforço de preservação do 
cerrado, devemos garantir que o INPE, da mesma for-
ma como faz o controle do desmatamento da Amazô-
nia em tempo real, também o faça em relação a esse 
ecossistema. Já conseguimos uma mobilização nacio-
nal e até internacional em defesa da Amazônia, mas 
ainda precisamos lutar pelo mesmo avanço no que diz 
respeito à defesa do cerrado.

Diz o jurista Paulo Bonavides que a Constituição 
determina a prevalência, em todas as políticas públicas, 
dos princípios ali consagrados. Por isso defendo com 
tanta ênfase que os ecossistemas do cerrado e da caa-
tinga também sejam alçados à condição de patrimônio 
nacional, a exemplo do que já acontece com a Flores-
ta Amazônica, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, 
com a Serra do Mar e com a Zona Costeira.

É importante ressaltar que, nas políticas indus-
trial, tecnológica e de comércio exterior brasileira, as 
questões da biomassa e da biotecnologia são enca-
radas como áreas de fronteira do conhecimento. Não 
podemos destruir, como estamos fazendo, a uma taxa 
de 1,5% ao ano, o que ainda resta do cerrado, porque 
com isso estamos destruindo um dos maiores biomas 
do planeta sem conhecê-lo adequadamente, e sem 
utilizá-lo. É importante ressaltar que, numa época em 
que enfrentamos mudanças climáticas provocadas pelo 
aquecimento global, precisamos preservar, estudar e 
até buscar aprimorar, em pesquisas genéticas, as es-
pécies que compõem esse bioma, certamente mais 
adaptadas à escassez hídrica, às longas estiagens, 
às grandes mudanças de temperatura. Todo esse pa-
trimônio genético poderá no futuro dar uma contribui-
ção enorme à construção de novas alternativas para 
a produção rural brasileira. 

É importante ressaltar também que a EMBRAPA 
já desenvolveu tecnologias que garantem o aumen-
to da produtividade nas áreas de cerrado da Região 
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Centro-Oeste sem ampliar a fronteira agrícola. Com  
tecnologias de integração da lavoura, da pecuária e da 
silvicultura, teremos condições de ampliar muito nossa 
produção, nossa produtividade rural, sem avançar em 
novas áreas de cerrado. 

É igualmente importante garantir o zoneamento 
ecológico-econômico, para que possamos produzir 
energia a partir da biomassa – uma fonte importante, 
mesmo fundamental, uma grande oportunidade para o 
Brasil – em áreas de pastagens degradadas, também 
sem avançar em novas áreas do cerrado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 
solicitar o apoio de todas as Lideranças, de todas as 
Deputadas e Deputados, para essas propostas. 

Que nesta semana os membros da Câmara dos 
Deputados não fiquem apenas nos discursos, no que 
se refere ao enfrentamento de uma agenda positiva 
ambiental na Semana do Meio Ambiente. Que nesta 
semana possam demonstrar claramente seu compro-
misso com as futuras gerações deste País, com o de-
senvolvimento sustentável desta Nação, aprovando a 
PEC nº da revitalização do Rio São Francisco, de au-
toria do nobre Senador Antônio Carlos Valadares, do 
PSB de Sergipe, e a PEC nº do cerrado, de autoria do 
Deputado Pedro Wilson.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Ernandes Amorim, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB por até 3 
minutos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, cansado de intimidar, ameaçar 
e humilhar os pequenos agricultores do meu Estado de 
Rondônia, com armas de grosso calibre e até com o 
emprego da Força Nacional da Paz, o “aloprado” Minis-
tro Minc, como bem diria o Presidente Lula, creio que 
embalado pela passeata em defesa da liberação da 
maconha, decidiu apontar sua metralhadora verborrá-
gica contra seus colegas Ministros Alfredo Nascimento, 
Reinhold Stephanes e Mangabeira Unger, chamando 
seus Ministérios de “casa da mãe Joana”.

Em seu delírio, atingiu até o Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC, o que causou preocupação 
no Planalto, onde, pelo que se comenta nos bastidores 
do Palácio, teme-se que a crise já instalada contamine 
o anúncio pela Ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, 
do 7º balanço parcial das obras do programa, previsto 
para a próxima quarta-feira, dia 3 de junho.

Em um dos seus devaneios, disse o Ministro Minc 
que estava impedido “ética e “moralmente” de conceder 
licença ambiental para a pavimentação da BR-319 e a 

construção das hidrelétricas do Jirau e Rio Araguaia, 
ações de infraestrutura prioritárias no PAC.

Assessores do Presidente Lula avaliam que o tom 
das críticas do midiático Ministro, pondo em xeque até 
mesmo os bem elaborados selos de classificação do 
andamento das obras do PAC, visa “reacender” sua 
celebridade.

O Ministro Minc, em seus “delírios verdes”, ca-
minha em direção contrária ao Governo Federal – Do 
qual ele, creio eu, faz parte –, pois no último levanta-
mento do PAC, em fevereiro passado, as obras da BR-
319 receberam o selo verde por estarem em situação 
adequada, na avaliação dos técnicos. E, mesmo que 
a decisão de Minc em negar a licença ainda não tenha 
tido reflexo no cronograma das obras, o selo verde no 
balanço de quarta-feira perde importância, diante das 
dúvidas e temores de investidores, provocados pela 
infeliz declaração de “fogo amigo” de Minc, segundo 
os assessores presidenciais. 

O intrépido Ministro Minc afirmou ainda que não 
pretende conceder a licença ambiental para a constru-
ção da Hidrelétrica de Santa Isabel, no Rio Araguaia, 
entre o sul do Pará e o norte do Tocantins. A obra está 
prevista no PAC, e, estranhamente, não foi citada no 
caderno do balanço de 2 anos do programa, divulga-
do em fevereiro.

As declarações do Ministro Minc contra essa obra 
dá munição aos “onguistas” que combatem a constru-
ção desse importante empreendimento, e ainda coloca 
em xeque a real situação das obras da Hidrelétrica de 
Jirau em meu Estado, também avaliada com selo verde 
nas últimas edições do balanço do PAC.

Em relação à Hidrelétrica do Jirau, o Ministro tem 
falseado a verdade dos fatos, pois chegou ao nosso 
conhecimento que na última quinta-feira, dia 28 de 
maio, em uma audiência concedida pelo Presidente 
Lula a Minc, ter-lhe-ia sido cobrado porque não tinha 
saído ainda a licença ambiental, como estava previs-
to, e o Ministro teria jogado a culpa no Governador 
Ivo Cassol, de Rondônia, o que não tem respaldo na 
verdade, pois o Governador tem-se empenhado em 
buscar soluções, até negociadas, a exemplo da ofer-
ta de permutar a Reserva Estadual do Rio Vermelho, 
onde se situa a obra do Jirau, pela área da FLONA 
Bom Futuro, onde se encontram famílias de peque-
nos produtores rurais, proposta que até esta data não 
obteve resposta, nem dos “onguistas” do IBAMA, nem 
do próprio Ministro Minc.

Pelo andar da carruagem, o Ministro Minc vai tirar 
o brilho e o discurso da Oposição, que, nos últimos ba-
lanços, propagou que o Governo só consegue repassar 
11% dos recursos previstos em investimentos.
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Sr. Presidente, quero aqui cobrar um esclareci-
mento. Saiu no jornal O Estado de S.Paulo a seguinte 
manchete: Multa do Ibama fica nove meses na gaveta 
após infrator ajudar Minc. Essa multa foi aplicada pela 
criação de gado em área de desmatamento irregular. 
O gado foi apreendido por Minc. O engraçado é que, 
após ter sido colocado à venda o tal gado, essa multa 
não andou nas mãos do Ministro. Além disso, o gado, 
que era para ser vendido por R$3,2 milhões, foi vendido 
pelo Ministro Minc, com a intermediação de alguém, 
pelo valor R$1,6 milhão, a uma empresa pertencente 
a um cartel que está sob vigilância, em face de certas 
denúncias – e o Ministro Minc ainda faz essa negocia-
ta?! É o que foi denunciado nos jornais, e isso merece 
ser apurado por esta Casa. 

Temos nesta Casa uma Comissão de Ética e 
quero apresentar-lhe um documento. Que a Comis-
são de Ética não fique só, digamos assim, pisoteando, 
acabando com os Parlamentares por detalhes meno-
res. Que ela, ao tomar conhecimento de uma denún-
cia como essa, busque esclarecê-la. Como é que  um 
jornal desse nível publica uma acusação ao Ministro 
e ninguém toma providências? A Comissão de Ética 
deveria acompanhar essas denúncias, para esclarecê-
las, para que não fique parecendo que é apenas um 
órgão que pune Parlamentares.

Espero que essa denúncia contra o Ministro Minc, 
feita em público, seja esclarecida pelo Tribunal de Con-
tas da União e por esta Casa, e que o Presidente Lula 
volte a fazer valer sua palavra e resolva a questão que 
está impedindo a construção de Jirau, em Rondônia. 
Já se perderam R$60 milhões com essa trapalhada 
do Ministro Minc em relação à liberação da licença, 
que está nas mãos tanto do Governo estadual como 
do Ministro. Ele vai lá para o Estado, posa de pavão, 
não resolve os problemas e volta para Brasília, e a hi-
drelétrica continua sem ser construída, o que causa 
prejuízo ao País, simplesmente porque Minc não quer 
atender a um pedido que é do próprio Presidente da 
República, no sentido de resolver o problema de mora-
dia das pessoas atingidas pela barragem de Jirau para 
favorecer a liberação da construção da obra.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra à nobre Deputada Iriny Lopes, do PT do Es-
pírito Santo, que disporá de 25 minutos.

A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a crise econômica e financeira que varreu o mundo 
demonstra a todos nós o fracasso de uma concepção 
ideológica de Estado Mínimo e mercado máximo.

A política neoliberal, que no Brasil atingiu seu 
ápice no período do Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, merece aqui um breve retrospecto. Os tu-
canos e os hoje democratas seguiram à risca o re-
ceituário do Consenso de Washington, depreciando 
empresas públicas para privatizá-las posteriormente 
a preços irrisórios. 

Cito aqui as palavras do Presidente do IPEA, 
Marcio Pochmann, em sua análise sobre o Estado 
para o Século XXI, abordando aquele período: “E a 
contenção do Estado produziu o encolhimento do pró-
prio setor privado nacional (bancos e empresas não 
financeiras),cada vez mais dominadas por corporações 
estrangeiras”. Pochmann observa ainda que, “com  a 
redução dos bancos públicos, acompanhada da brutal 
diminuição dos bancos privados nacionais e o esva-
ziamento das firmas nacionais entre as maiores em-
presas no país, parcela crescente da riqueza deixou 
de ser compartilhada com a nação”.

A Ministra Dilma, num comparativo da crise eco-
nômica e da forma como o Governo do PT encarou o 
problema, faz também uma análise que julgo importante 
reproduzir aqui: “Enfrentamos uma freada brusca, um 
choque violento (...). Entre outubro e novembro do ano 
passado, não entrou sequer um tostão de crédito inter-
nacional; tivemos uma queda brutal nas exportações 
e as expectativas negativas acabaram alimentadas 
por uma combinação de ganância e medo”, resume 
a Ministra, acrescentando que esse quadro passou a 
apresentar sinais de recuperação em janeiro, segun-
do ela, graças ao fato de o Governo Lula ter mudado 
nos últimos 6 anos a orientação neoliberal das gestões 
anteriores às quais nosso País foi submetido.

O PT, a esquerda brasileira, nacionalistas, os 
movimentos sociais travaram dura batalha, nas ruas 
e no Parlamento, para impedir a sanha privatista da 
tucanagem e dos ex-pefelistas. Salvamos nossos ban-
cos e vimos o importante papel dessas instituições no 
restabelecimento do crédito interno, na redução das 
taxas de juros e no incentivo ao setor produtivo, na 
crise que ora enfrentamos. 

Vale lembrar que durante o Governo FHC foram 
vendidas estatais estratégicas, como as empresas 
de telefonia, a Vale do Rio Doce e bancos estatais. E 
constava ainda do plano de governo tucano privatizar 
a PETROBRAS no período em que a empresa perdeu 
participação nos leilões de blocos exploratórios, até 
2002. Em 2000, a carteira exploratória da PETRO-
BRAS correspondeu a uma área de 1.511 quilômetros 
quadrados, contra 26.492 quilômetros quadrados das 
estrangeiras. 

É importante ressaltar também que nos 2 manda-
tos de Fernando Henrique Cardoso foram registrados 
desastres ecológicos, com prejuízos imensos ao meio 
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ambiente, e multas que sangraram o cofre da empresa 
em centenas de milhões de reais. 

Em  2000 , houve vazamento de 1,3 milhão de li-
tros de óleo combustível na Baía da Guanabara. Quem 
não se lembra disso? 

Em junho do mesmo ano, 4 milhões de litros de 
óleo cru da Refinaria Getúlio Vargas (REPAR), em Arau-
cária, poluíram totalmente o Rio Iguaçu, o principal rio 
do Paraná, prejudicando mais de 90 mil habitantes. 

Vimos também a cena inacreditável do afunda-
mento da plataforma P-36 e, com ela, de vários pe-
troleiros que não se conseguiu resgatar em tempo. 
Isso significou a morte de mais de uma dezena de 
trabalhadores, e também um prejuízo de meio bilhão 
de reais. 

Foi também o PSDB que mudou a Lei do Petróleo 
para integrar nossas reservas às multinacionais. 

Esses episódios trágicos foram consequência de 
uma política de governo que pretendia, assim como 
fez com as demais estatais estratégicas, submergir 
a PETROBRAS para oferecê-la a preços módicos a 
multinacionais, que assumiriam todas as jazidas de 
petróleo do nosso País. 

Se FHC, PSDB e DEM tivessem conseguido le-
var adiante seu intento, a camada de pré-sal, estima-
da hoje em US$ 9 trilhões, e a inteira cadeia produtiva 
estariam totalmente nas mãos de estrangeiros. 

Ao contrário dos tucanos, Lula, PT e seus aliados, 
ao assumirem o Governo, rearticularam a capacidade 
de ação da PETROBRAS. As plataformas, que antes 
eram encomendadas no exterior, como a P-36, come-
çaram a ser construídas no Brasil. Além de garantir a 
qualidade dos equipamentos, a decisão do Governo 
do PT propiciou, direta e indiretamente, a criação de 
milhares de postos de trabalho e, por conseguinte, au-
mento de renda para os trabalhadores do setor.

Como bem lembrou o companheiro Guilherme 
Estrella, Diretor de Exploração e Produção da PE-
TROBRAS, a estatal adotou um comportamento mais 
agressivo e conseguiu conquistar áreas de exploração 
e produção suficientes para os próximos 20 anos. 

Hoje, após 7 anos de governo petista, a PETRO-
BRAS é a maior empresa do País e a segunda maior 
petrolífera do mundo, além de ser a quarta mais admi-
rada do planeta. A estatal vale atualmente no mercado 
R$300 bilhões, contra os R$54 bilhões que valia na 
época em que Fernando Henrique Cardoso deixou o 
Governo, e responde ainda por 10% do PIB brasileiro 
e por mais de 20% de todos os investimentos anual-
mente feitos no País. 

A  PETROBRAS é um bom exemplo do que nos 
difere dos tucanos. Para nós, o Estado é o indutor do 
desenvolvimento econômico e social. Por isso é que 

o Governo deseja que a produção do pré-sal seja ge-
radora de mobilidade social, destinando parte dessa 
riqueza para educação, redes de proteção, programas 
sociais e geração de emprego e renda. 

O PSDB, ao criar a CPI da PETROBRAS, mais 
uma vez coloca em movimento a velha prática de de-
preciar para privatizar. E acrescenta a ela outra inten-
ção igualmente deplorável, que é a de tentar atingir a 
imagem do Presidente Lula. Por trás de tudo isso há 
que se identificar o temor dos tucanos frente ao cresci-
mento da companheira Dilma Rousseff nas pesquisas 
à Presidência da República.

A Sra. Fátima Bezerra – Deputada Iriny, V.Exa. 
concede-me um aparte?

A SRA. IRINY LOPES – Sim, Deputada Fátima. 
Pois não. 

A Sra. Fátima Bezerra – Quero parabenizá-la 
pelo importante pronunciamento que faz na tarde de 
hoje, pronunciamento esse, Deputada Iriny, que tem 
sobretudo um caráter didático. V.Exa. está falando ao 
Brasil, neste momento, com muita propriedade, com 
muitos argumentos, chamando exatamente a atenção 
da sociedade brasileira para a importância que tem uma 
empresa como a PETROBRAS. Lamentavelmente, a 
Oposição, sem projeto, sem rumo, sem proposta para 
o País, resolveu criar a CPI da PETROBRAS, numa 
atitude extremamente equivocada, insensata e – por 
que não dizer? –, irresponsável. Todos nós sabemos, 
Deputada Iriny, que, em uma empresa do porte da 
PETROBRAS, se há algo a ser questionado, não há 
nenhum problema; ela tem suas auditorias internas, o 
Ministério Público, a CGU. Na verdade, nós não pode-
mos é concordar, de maneira nenhuma, que a Oposição, 
num gesto irresponsável, traga uma empresa como a 
PETROBRAS para um palco de discussões de caráter 
meramente politiqueiro e eleitoreiro. Quero só dizer a 
V.Exa. que felizmente essa iniciativa do PSDB e do 
Democratas não está tendo eco na sociedade. Muito 
pelo contrário, a iniciativa da Oposição com relação à 
CPI fez foi despertar no povo brasileiro a consciência 
quanto aos cuidados que temos de ter, vigilantes que 
somos, que o Governo Lula é, no sentido de defender 
essa empresa cada vez mais, como um símbolo nacio-
nal, como uma empresa que tem caráter estratégico 
para o desenvolvimento econômico e social do nosso 
País. Deputada  Iriny, sempre é bom lembrarmos que 
essa empresa representa hoje mais de 40% do maior 
programa de investimentos que este País já teve, o 
Programa de Aceleração do Crescimento. Na verda-
de, sabemos, como V.Exa. já mencionou, das tentati-
vas da era tucana, no que diz respeito à privatização 
da PETROBRAS. Sabemos muito bem, e V.Exa. já 
mencionou, que inclusive já tentaram mudar o nome 
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de PETROBRAS para PETROBRAX, mas depois tive-
ram de recuar. Na verdade, aquela era uma iniciativa 
para levá-la para a Bolsa de Nova York. Quem não se 
lembra, inclusive, da fúria, da ofensiva dos tucanos, na 
época, com relação à greve memorável dos petrolei-
ros, em 1995? Então, quero associar-me a V.Exa. no 
pronunciamento, porque ele tem sobretudo, Deputada, 
caráter didático. É nosso papel, é nosso dever defender 
a PETROBRAS, porque isso é defender o Brasil. 

A SRA. IRINY LOPES – Deputada Fátima Be-
zerra, não só o petróleo é nosso, mas a PETROBRAS 
também é nossa, porque ela foi construída com re-
cursos públicos brasileiros, e até hoje tem prestado 
grande serviço ao nosso País. Trata-se, sim, de uma 
irresponsabilidade para com o Brasil querer prejudicá-
la. O mundo inteiro hoje discute a crise energética, 
enquanto um partido, na ânsia da disputa eleitoral de 
2010, não mede consequências ao abrir uma CPI de 
natureza irresponsável e eleitoreira. 

Mas essa CPI não conta, com certeza, com o 
apoio do povo brasileiro. Eu estive em um ato em 
defesa da PETROBRAS no Rio de Janeiro, quando 
o povo abraçou a sede da empresa naquela cidade, 
mostrando a todos que não apenas a defende como 
também apoia as políticas na área de investimentos 
que ela tem feito, políticas essas desenvolvidas pelo 
Presidente Lula. 

Ouço o Deputado Luiz Couto.
O Sr. Luiz Couto – Deputada Iriny Lopes, venho 

parabenizá-la pelo pronunciamento. Essa turma só en-
tende de Estado mínimo, de marcha a ré, não entende 
de aceleração do crescimento. Querem atingir a PE-
TROBRAS, empresa que tem investido no Programa de 
Aceleração do Crescimento, porque sabem muito bem 
que os seus carros só têm marcha a ré. Dão trombadas 
o tempo todo, porque não conseguem perceber que 
a população está interessada no processo de desen-
volvimento com crescimento econômico, com inclusão 
social, com respeito aos direitos humanos e respeito ao 
meio ambiente. Então , V.Exa. tem todo o nosso apoio. 
É um sinal de que a PETROBRAS tem que ser defen-
dida por todos nós. Ela não deve ser enxovalhada, não 
deve ser desqualificada, e nesse sentido posso dizer 
que V.Exa. tem toda a razão. Nós temos que defendê-
la, e não deixar que a atinjam, como muitos querem 
fazer, prejudicando não o Governo, mas a população 
brasileira. Ela é que será prejudicada. Parabéns.

A SRA. IRINY LOPES – Obrigada, Deputado 
Couto. 

Eu retomo aqui meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, para dizer que ex-
pedientes dessa natureza não nos desanimam. Pelo 
contrário. O PT, as forças de Esquerda, os movimentos 

sociais, estamos firmes, nós e diversos setores produti-
vos responsáveis pelo País, estamos firmes na disputa 
de 2010. Nesse ano temos 2 projetos, e 1 deles será 
escolhido pelo povo brasileiro. 

E eu ouso dizer aqui que, pelo resultado dos 2 
Governos do Presidente Lula, a Ministra Dilma será 
consagrada pelo voto popular, depois de uma campa-
nha que, com certeza, vai mobilizar milhares e milha-
res de pessoas neste País, para que possamos não 
só dar prosseguimento àquilo que o Presidente Lula 
já está fazendo, mas também lutar pela democratiza-
ção profunda da nossa sociedade, o que passa pelo 
debate das comunicações no Brasil. 

E eu lembro que este ano nós teremos uma con-
ferência. Será a primeira vez que a população brasi-
leira vai debater profundamente o que espera da po-
lítica de comunicação e o que espera, como retorno 
social, das concessões públicas, e enfrentará também 
a discussão dos monopólios hoje existentes na área 
de comunicação. Vamos lutar pela democratização 
profunda da nossa sociedade, incluindo os meios de 
comunicação, que geralmente estão em mãos de mo-
nopólios privados e interferem de forma desleal para 
favorecer determinados grupos.

Apesar disso, o nome da Ministra subiu 10 pon-
tos percentuais nas últimas pesquisas, em relação a 
maio de 2008, enquanto Serra caiu 10%. 

Portanto, ao inventar a CPI da PETROBRAS, a 
Oposição pensa em abalar novamente a imagem da 
estatal e facilitar a vida das multinacionais, e usa o re-
curso sórdido de brincar com o conceito internacional 
da segunda maior empresa petrolífera do mundo para 
viabilizar-se eleitoralmente.

Tática, aliás, usada na campanha de 2006, com 
amplo apoio de parte da mídia corporativa, uma es-
pécie de braço auxiliar dos tucanos e democratas, na 
tentativa de bombardear Lula.

A lição parece não ter sido aprendida pela Opo-
sição, que perdeu a eleição e a chance de reavaliar 
suas velhas práticas políticas.

Essa mesma imprensa há 1 ano reproduz um 
mantra que tem sido entoado pelos tucanos, de que 
o PT trabalharia para viabilizar o terceiro mandato de 
Lula. Em primeiro lugar, devo ressaltar que não só eu, 
mas o partido já se posicionou contrariamente a essa 
idéia, e vamos eleger nossa companheira Dilma Rous-
seff presidenta do País.

Nesse embate, estão 2 projetos muito diferentes. 
Em 2010, 2 campos políticos e sociais vão enfrentar-
se nas eleições presidenciais: de um lado, as forças 
de esquerda e progressistas, encabeçadas pelo PT; 
do outro, as forças neoliberais e de direita, capitane-
adas pelo PSDB.
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O PT vê a próxima eleição não como mera con-
tinuidade do Governo Lula, mas como um aprofunda-
mento dos avanços sociais já consolidados e a rea-
lização de reformas estruturais, colaborando para a 
abertura de um novo ciclo histórico, que deixe para trás 
as décadas perdidas, o neoliberalismo e o desenvolvi-
mentismo conservador. Nesse aspecto, são os vários 
desafios que temos pela frente:

ampliar o alcance e a qualidade das polí-
ticas sociais públicas, inclusive criando novos 
direitos sociais. Além do direito pleno à saú-
de, educação de alta qualidade, alimentação 
e outros básicos, é preciso garantir o acesso 
à eletricidade, às telecomunicações, ao sa-
neamento básico, à habitação, ao transporte 
coletivo, à cultura e ao lazer como direitos 
universais;

realizar reformas estruturais que alterem 
a matriz social e econômica brasileira, tendo 
como objetivo essencial as reformas agrária 
e urbana; 

criar um modelo econômico alternati-
vo que combine capacidade de crescimento, 
inovação tecnológica, geração de emprego e 
renda, redistribuição de renda e riqueza;

combinar  a soberania nacional com a 
cooperação entre os distintos povos e países 
que abracem o projeto de integração conti-
nental; 

enfrentar a imensa desigualdade de gê-
nero, racial, a homofobia e todas as formas de 
preconceito e discriminação; 

cuidar melhor de nossos adolescentes, 
da nossa infância e da nossa juventude;

deter o processo de destruição do meio 
ambiente e lançar o Brasil no destaque inter-
nacional de combate ao aquecimento global;

e, por fim, realizar uma reforma política 
que respeite o pensamento, os desejos do povo 
brasileiro, fortaleça os partidos e ponha fim à 
interferência do poder econômico na política.

Enfim, 2010 está em disputa, e estamos na 
luta.

Ouço o Deputado Nilson Mourão.
O Sr. Nilson Mourão – Ilustre Deputada Iriny 

Lopes, ouvi atentamente o discurso de V.Exa., notada-
mente a primeira parte, em que V.Exa. faz uma análise 
da crise financeira mundial. Queria lembrá-la – e, por 
meio deste aparte ao seu pronunciamento, lembrar o 
povo brasileiro – de que o Governo dos Estados Uni-
dos da América do Norte vai ser um dos proprietários 
de uma grande montadora de automóveis, a GM. Ora, 

na meca, na sede do neoliberalismo, como se admitir 
que o Estado compre ações e seja um dos donos de 
uma empresa, uma montadora de automóveis? É si-
nal, ilustre Deputada, de que muita coisa mudou. Na 
verdade, aqueles princípios rígidos do neoliberalismo 
estão desmontando-se, um após o outro. E são muito 
pertinentes, a partir daí, as críticas e observações que 
V.Exa. faz sobre a questão da PETROBRAS. É claro 
que o objetivo dos tucanos nessa empreitada é prepa-
rar terreno para privatizar a PETROBRAS. Muito lúci-
do, importante e oportuno o pronunciamento de V.Exa. 
Meus parabéns e muito obrigado, Deputada.

A SRA. IRINY LOPES – Sou eu que agradeço, 
Deputado Nilson Mourão.

Poderíamos aqui descortinar e explorar um cená-
rio: se a crise econômica que vivenciamos agora, com 
tais dimensões, ocorresse no período anterior, no perí-
odo em que o neoliberalismo era predominante neste 
País, nos Governos do Sr. Fernando Henrique Cardo-
so, do PSDB e do DEM, imaginem se o Brasil poderia 
tê-la enfrentado soberanamente, como tem enfrentado 
a deste momento, sem bancos estatais para promover 
políticas e financiamentos, sem a PETROBRAS para 
nos colocar num patamar superior de debate da ques-
tão energética em nível internacional. 

Como  oo Estado pode sobreviver, praticar políti-
cas públicas de desenvolvimento e preservar interesses 
estratégicos da Nação, se os instrumentos que preci-
sam estar à sua disposição, como empresas e bancos 
estatais, são entregues aos investimentos privados e, 
em especial, aos interesses internacionais? Essa é a 
discussão que fazemos, e que, com certeza, vai estar 
em curso durante a eleição de 2010 – talvez, Deputa-
do Luiz Couto, a mais disputada na história do Brasil, 
pela questão que passo a expor.

Nós temos, para mostrar e exemplificar, todos os 
acertos praticados nos 2 Governos do Presidente Lula: 
o enfrentamento desta crise, a retomada do papel do 
Estado no planejamento e no investimento de obras de 
infraestrutura que deram sustentação ao crescimento 
do Brasil até agora e que, implantadas pós-crise, serão 
a base de sustentação para que o Brasil se confirme 
naquela que é a previsão dos economistas, dos políti-
cos, dos observadores e dos movimentos sociais em 
qualquer lugar do planeta.

O Brasil emergirá desta crise como uma potência 
de natureza diferente, não uma potência no sentido 
de passar por cima da soberania dos demais países, 
de rejeitar, de não aceitar o crescimento dos povos e 
países no mundo todo, mas uma potência que articula 
novas políticas, um outro centro de poder econômico 
e político no mundo, que busca trazer, para usufruí-
rem da riqueza produzida no mundo todo, continentes 
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como a África e a Ásia, setores da Europa que ficaram 
à margem dos investimentos até agora.

É por isso que o Brasil e o Presidente Lula cres-
cem em respeito. Não é à toa que têm colocado o PAC 
em andamento. Aqui, faço questão de recuperar a ideia 
do PAC, a ideia de uma política de Estado que pensa o 
desenvolvimento nas mais diversas Regiões do País, 
que não faz concentração de investimentos em algu-
mas delas, em detrimento de outras. Mais  que isso: 
o PAC não é uma lista de obras; é uma forma de ver, 
de enxergar o crescimento do Pais, alocando recursos 
para obras estratégicas para o crescimento regional, 
trazendo assim maior desenvolvimento, maior capa-
cidade de geração de emprego e renda, redução da 
pobreza e melhores condições de vida.

Isso, Deputado Luiz Couto, para nós que somos 
militantes de direitos humanos significa oportunidade e 
respeito aos direitos universais: direito à escola, direito 
a emprego, direito a salário, direito à comunicação.

Se nós temos um crescimento desigual no in-
terior do País, esses direitos certamente não serão 
respeitados, porque a primeira resposta à ausência e 
ao desequilíbrio dos investimentos e do crescimento 
igualitário nas diversas Regiões do País é o cresci-
mento da violência, que nós rejeitamos e queremos 
banir do nosso País.

Temos a nosso lado a popularidade do Governo 
Lula, o enfrentamento da crise de forma ousada e firme. 
O bloco conservador, os setores neoliberais jogarão 
todas as suas energias na tentativa de reconquistar a 
Presidência da República. Mas sabemos que o jogo 
de 2010 está longe de ser definido.

Assim também, em meu Estado, vamos esforçar-
nos para garantir uma candidatura de esquerda, com 
um projeto democrático e popular, que represente e 
garanta, efetivamente, o palanque e a campanha de 
nossa candidata, a Ministra Dilma, à Presidência da 
República.

Meu partido indica o nome do Prefeito da Capi-
tal, João Coser, que vem demonstrando à frente da-
quela Prefeitura capacidade de gestão administrativa 
e política, assim como sensibilidade social para tocar 
o grande projeto de construção social de que o Esta-
do necessita.

João Coser tem o apoio de todo o partido no Es-
tado, e habilidade para constituir um arco de alianças 
ao seu redor, de democratas e progressistas, feito que 
estabeleceu no comando da Prefeitura.

Mobilizaremos os setores sociais em torno do 
debate do desenvolvimento, com distribuição de renda, 
geração de emprego, potencializando a vocação eco-
nômica das diversas regiões capixabas e o equilíbrio 

na repartição dos investimentos, dando ao conjunto da 
nossa população maiores oportunidades.

Reconhecemos e respeitamos no PSB e no Se-
nador Renato Casagrande como aliados importantes 
nesse projeto para o Espírito Santo. Mas essa tarefa 
de ganhar as eleições de 2010, garantindo a execução 
de um projeto democrático e popular para o nosso Es-
tado, dependerá em muito da junção do PT, do PSB, 
do PDT e do PCdoB, outras agremiações partidárias 
e os movimentos sociais.

O atual Governo, tendo à frente o Governador 
Paulo Hartung, executa um Governo de transição im-
portante para o Estado. O Espírito Santo encontrou 
um equilíbrio financeiro com novo perfil, reconhecido 
no País. Contudo, é preciso destacar que isso não se 
estendeu ao campo social. A saúde tem sido privati-
zada sem qualquer resultado positivo. Ao contrário, os 
hospitais estão superlotados, e dezenas de pessoas 
morreram esperando atendimento de emergência, ou 
cirurgias urgentes. A dengue já fez mais de 25 vítimas 
fatais, e o Ministério Público denunciou um esquema 
de superfaturamento na contratação de empresas 
para gerenciamento de obras e fiscalização de hos-
pitais públicos.

O sistema prisional do Estado está em situação 
tão grave que o Conselho Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciária – CNPCP sugeriu a intervenção 
federal. A decisão do Conselho Nacional de Justiça de 
interditar a Casa de Custódia de Viana veio reiterar as 
críticas do CNPCP e chamar atenção para a série de 
violações de direitos humanos que ocorrem há anos 
nos presídios capixabas.

Os 12 presos esquartejados e outros tantos as-
sassinados por colegas de celas superlotadas são trata-
dos como meras estatísticas. Os direitos fundamentais 
das pessoas detidas são ignorados. Elas são tratadas 
como restos humanos, e convivem com lixo, baratas, 
ratos, esgoto ao lado das celas, sem água e energia 
elétrica, superlotação 4 vezes superior à capacidade 
das cadeias. Além de se manterem presos em celas 
metálicas, fato já condenado pela ONU.

Pessoas acusadas que nunca foram a julgamen-
to estão há anos sem acesso à justiça. Isso porque o 
Espírito Santo dispõe de apenas 3 defensores na área 
de execução penal. Assim, as estatísticas indicam que 
apenas 15% desses detentos terão algum tipo de as-
sistência jurídica. O próprio presidente da Associação 
Capixaba de Defensores Públicos, Bruno Pereira Nas-
cimento, admite que o déficit de advogados públicos 
no Estado em todas as varas é “o grande problema” do 
Judiciário no Espírito Santo, e pode ajudar a esconder 
outras violações de direitos humanos.
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O Estado também lidera o número de mortes. Em 
2008, foram 1.958 assassinatos. Destaco também que 
existem 12 mil inquéritos de homicídios paralisados.

Aliado a isso, é preciso lembrar a violência empre-
gada contra comunidades quilombolas e o desrespeito 
ao meio ambiente, em contraposição ao tratamento 
privilegiado dedicado aos grandes projetos.

Nesse ambiente de violações, cresce a inse-
gurança em que está mergulhado o povo do nosso 
Estado. Essa série de violações de direitos humanos, 
desde o acesso à saúde, à justiça e à educação com 
qualidade, à preservação dos recursos naturais e, por 
conseguinte, da qualidade de vida da população, den-
tre outros, traduzem-se nesse efeito gangorra de um 
Estado que se destaca pelo saneamento das contas 
públicas, mas apenas minimiza, por outro lado, as de-
mandas sociais.

Por isso, torna-se necessário agir com ousadia 
e determinação nesse desejo, que é do povo capi-
xaba, alinhavando uma aliança poderosa no campo 
da esquerda e dos progressistas, garantindo assim a 
execução de um projeto que determine a construção 
social em nosso Estado.

O que está em jogo, repito, tanto em nível nacional 
como no Espírito Santo, é o debate entre os 2 projetos, 
um alinhado aos princípios neoliberais e o outro, do 
qual o PT faz parte, defensor do Estado como indutor 
do desenvolvimento social e econômico.

Em meu Estado, alguns pensam em excluir o de-
bate, buscando antecipar a confirmação de uma candi-
datura única. A democracia não admite que se ganhe 
o campeonato por w.o. Ela exige o debate de idéias e 
a participação da sociedade na análise de propostas e 
candidaturas. Ao povo cabe a decisão. Os líderes em 
seus gabinetes não podem substituir os eleitores em 
suas decisões. Cabe aos partidos e lideranças apre-
sentarem com clareza seus projetos e se submeterem 
à soberana escolha popular. Qualquer coisa diferente 
disso seria o enterro da democracia.

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares – e aqui 
vou encerrando meu pronunciamento neste Grande 
Expediente –, é preciso que o povo brasileiro esteja 
alerta.

Formalmente, a campanha eleitoral pode começar 
ano que vem; politicamente, começou agora. Olhem 
com bastante atenção. Quem quer caminhar para um 
Brasil soberano, rico, com distribuição de riquezas, com 
inclusão, com aumento das oportunidades para a juven-
tude, com respeito aos trabalhadores, com preservação 
ambiental, esteja ao lado desse projeto que já está em 
curso, aqui conduzido pelo Presidente Lula.

Aqueles que querem o retorno do neoliberalismo, 
aqueles que querem a ausência do Estado estão contra 
os pobres, contra aqueles que precisam das políticas 
públicas e sociais. Esses setores não precisam de Es-

tado, porque têm garantida a sua sobrevivência. É o 
povo quem precisa do Estado, um Estado soberano, 
que tenha a clareza dos investimentos e que tenha 
lado – o lado da maioria do nosso povo.

Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

Durante o discurso da Sra. Iriny Lopes, o 
Sr. Cleber Verde, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marcio Junqueira, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Fátima Bezerra, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT, por 
até 8 minutos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, eu quero fazer um registro acerca do anúncio 
que a FIFA fez ontem das 12 cidades que sediarão os 
jogos da Copa do Mundo de 2014.

Ontem, em Natal, foi uma festa só. Quero mandar 
meu abraço a todos os natalenses: às crianças, aos 
jovens, aos idosos, aos homens, às mulheres. Natal 
merece essa conquista, merece mesmo. 

A nossa expectativa agora, Sr. Presidente, para 
além do campeonato em si, que é muito importante e 
grandioso, é que tanto o Estado como Natal e toda a 
Grande Natal possam, através dos investimentos que 
vamos receber, fruto da parceria entre Governo Fede-
ral, Governo Estadual, Prefeituras e iniciativa privada, 
avançar no que diz respeito à infraestrutura urbana e 
social necessária para crescer com sustentabilidade. 
Teremos agora, por exemplo, uma excelente oportu-
nidade de avançar no sentido de enfrentar o desafio 
do transporte e do trânsito.

Eu quero destacar com muita alegria que, diante 
desta nova conjuntura, a meu juízo o projeto do Veícu-
lo Leve sobre Trilhos – VLT para a cidade, Deputado 
Jackson Barreto, está consolidado. O nosso mandato 
tem participado muito dessa luta. Consegui inclusive 
aprovar emenda ao plano plurianual. Esse projeto já 
estava em andamento. Agora, com Natal fazendo par-
te das 12 cidades, não tenho nenhuma dúvida de que 
será consolidado, assim como o projeto do Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante e outras 
melhorias.

De forma que, para além do desafio grandioso 
de ganhar o heptacampeonato, certamente teremos 
agora uma missão muito importante. Todos nós, a Go-
vernadora, a classe política, a sociedade em geral, os 
movimentos sociais organizados, a Prefeitura de Natal 
e as Prefeituras da Grande Natal, temos de ter muita 
unidade para cumprir o dever de casa até lá, a fim de 
que a cidade esteja pronta para receber esses impor-
tantes investimentos. Ou  seja, a questão da Copa 
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não pode ser vista apenas pelo ângulo da euforia, da 
celebração, o que é legítimo, sem dúvida alguma. To-
dos os natalenses estamos felizes e orgulhosos com 
essa bela conquista para a nossa cidade, mas isso não 
pode ficar no campo da euforia, que é passageira. Que 
Natal na Copa signifique, sobretudo, avançarmos no 
que diz respeito a geração de emprego, de renda e de 
trabalho para o nosso povo, para os quase 1 milhão 
de habitantes daquela cidade.

Foi com muita alegria que recebemos nesse do-
mingo, 31 de maio, a notícia de confirmação da FIFA 
de que a cidade de Natal, capital do nosso Rio Grande 
do Norte, será uma das 12 cidades que sediarão os 
jogos da Copa do Mundo em 2014.

Ficamos felizes porque a nossa expectativa, diante 
da magnitude desse evento, é que a cidade atraia mais 
investimentos, sobretudo para a área de infraestrutura, 
e que esses investimentos resultem, efetivamente, em 
qualidade de vida para o nosso povo.

Cito aqui como uma das importantes obras de 
infra-estrutura para a grande Natal na área do trans-
porte coletivo urbano o metrô de superfície. O Veículo 
Leve sobre Trilhos, VLT, é uma luta antiga nossa e que 
vai trazer a modernização e a ampliação das linhas de 
trens da CBTU, beneficiando a população da Região 
Metropolitana de Natal.

Essa será uma experiência ímpar, pois partici-
par da Copa de 2014 não é apenas fazer parte de 
um evento, por mais belo e grandioso que ele seja. A 
nossa participação na Copa 2014 deve ir além de uma 
euforia passageira, Sr. Presidente. Tem que significar 
mais qualidade de vida, geração de emprego, renda 
e desenvolvimento para o nosso povo.

Sabemos que o desafio que temos pela frente é 
tão grandioso quanto a disputa da seleção brasileira 
pelo heptacampeonato. Essa é uma tarefa possível, 
uma missão de todos nós.

Quero também, Sr. Presidente, com muita ale-
gria, dizer que no último fim de semana 3 pesquisas 
de opinião mostraram o crescimento da aprovação ao 
Governo do Presidente Lula; do nosso PT – o partido 
que mais cresce na preferência do eleitorado brasileiro; 
e da candidatura da Ministra Dilma Rousseff.

A Folha de S.Paulo, Sr. Presidente, mostra clara-
mente que, mesmo sob o impacto da crise financeira, 
o índice de aprovação do Governo Lula voltou ao pa-
tamar recorde atingido em novembro do ano passado, 
pouco mais de 1 mês após o Presidente ter afirmado 
que o tsunami da economia internacional chegaria ao 
Brasil com a força de uma marolinha.

Segundo pesquisa do Datafolha realizada entre 
os dias 26 e 28 de maio, 69% dos entrevistados clas-
sificam o Governo como ótimo e bom. Segundo o Vox 
Populi, reunindo os conceitos de ótimo, bom e regular, 
a aprovação do Presidente Lula chega a quase 90%. 

O PT, no levantamento feito pelo Vox Populi, continua 
sendo o partido de maior preferência da população. 
O índice, que era de 25% em maio de 2008, saltou 
para 29%.

Em relação à Ministra Dilma, é fantástico o qua-
dro que as pesquisas mostram: o índice já passou da 
casa dos 20%. Enquanto a candidatura do Governador 
José Serra vem caindo, caindo, caindo, a candidatura 
da Ministra Dilma vem subindo, subindo, subindo.

É por isso, Deputado Jackson Barreto, que nós 
temos que nos concentrar na candidatura da Ministra 
Dilma. Nada de terceiro mandato. A pesquisa de hoje 
da CNT/Census mostra que a Ministra Dilma passou 
da casa dos 20%. Na  primeira lista, aparece José Ser-
ra com 40% e a Ministra Dilma Rousseff com 23%. E 
olhem que boa parte da população brasileira não sabe 
ainda que a Ministra é candidata. E mais, Deputado 
Luiz Couto, a Ministra nunca disputou eleição. 

Por isso digo com muita tranquilidade que não 
vamos fazer como os tucanos, que rasgaram a Consti-
tuição, alterando as regras para implantar o instituto da 
reeleição. Aliás, num episódio que gera até hoje muitos 
questionamentos da sociedade brasileira quanto aos 
métodos utilizados.

Nós, não, Sr. Presidente. Com todo o carinho e 
o respeito à iniciativa de V.Exa., que é um democrata, 
nem o PT, nem o Presidente Lula vão alterar as regras 
hoje existentes. As regras do jogo dizem claramente 
que só se tem direito a uma reeleição. Portanto, vamos 
respeitar essas regras e vamos nos preparar para a 
disputa do próximo ano, com a bela candidatura da 
Ministra Dilma Rousseff. A candidatura de uma mulher 
com perfil de esquerda, gestora competente, uma Mi-
nistra que hoje tem o apoio unânime do PT e começa 
a ter apoio extraordinário dos demais partidos da base 
aliada, dos partidos da esquerda, do PMDB, que, se-
guramente, estará conosco também.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que es-
sas pesquisas nos enchem de orgulho e satisfação, 
pois mostram exatamente o acerto do Governo do 
Presidente Lula, um Governo que vem de fato traba-
lhando com muita competência, muito carinho, muito 
zelo, muito amor por este País, um Governo que vem 
construindo um projeto de distribuição de renda, de 
emprego, de trabalho, de educação de qualidade, com 
inclusão social. É esse projeto que estará em jogo no 
ano que vem. E para lhe dar continuidade, com mais 
avanços e mais propostas, a Ministra Dilma Rousseff, 
se Deus quiser, será a candidata não só do PT, mas 
também dos partidos da esquerda e do PMDB, que é 
um importante parceiro.

Sr. Presidente, respeito a posição de V.Exa., mas 
o convoco para somar-se a nós na defesa da candida-
tura da Ministra Dilma Rousseff, porque sei do respeito 
e da admiração que V.Exa. tem por ela.
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Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-

tinuando o Grande Expediente, para uma Comuni-
cação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PMDB/
PTC, passamos a palavra ao ilustre representante do 
Estado de Sergipe – que tem uma vasta folha de ser-
viços prestados à Nação – Deputado Jackson Barreto. 
S.Exa. dispõe de até 10 minutos.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, a impren-
sa do País comentou de forma ampla o trabalho que 
estou desenvolvendo nesta Casa na defesa do terceiro 
mandato para o Presidente Lula. 

A imprensa me questionou, Sr. Presidente, nos 
corredores da Câmara, o porquê da minha iniciativa 
de propor uma emenda à Constituição para garantir o 
terceiro mandato ao Presidente Lula. Eu disse naque-
le momento que o fazia com a consciência tranquila, 
como nordestino, sabendo interpretar fielmente o pen-
samento de nossas bases e do povo da região, que é 
grato e reconhecido ao Presidente Lula. 

Seu Governo, sem dúvida alguma, foi o que levan-
tou a autoestima do povo nordestino, não apenas por 
causa do Bolsa-Família, como preconceituosamente 
dizem alguns do sul do País, mas por causa de políti-
cas avançadas que mudaram o perfil de nossa região, 
mudaram o perfil do cidadão nordestino, trouxeram para 
a região não apenas o Bolsa-Família, mas a agricultura 
familiar e o Programa Luz para Todos. Trata-se de um 
Presidente que se preocupou com obras estruturan-
tes para a região, um Presidente que trouxe refinaria 
para Pernambuco e o Ceará, um Presidente que está 
mudando as rodovias de todo o Nordeste, para pre-
parar a região para o turismo, a geração de emprego 
e renda, um Presidente que não estudou, mas que 
tem a sensibilidade, Sr. Presidente, de ampliar nossas 
universidades federais, criando um campus a cada dia 
(só no Estado de Sergipe, o Presidente Lula está im-
plantando agora o terceiro campus da Universidade 
Federal), ampliar as Escolas Técnicas Federais, escolas 
profissionalizantes, para oferecer cursos e qualificar os 
filhos dos operários e dos trabalhadores.

É  só fazermos um levantamento, desde o início 
da República do Governo Nilo Peçanha até hoje, para 
sabermos quantas novas escolas técnicas profissionais 
o País recebeu, para preparar a nossa juventude. Só 
no meu Estado, o Governo do Presidente Lula criou 5 
escolas técnicas. 

São muitos avanços, Sr. Presidente. E eu disse 
na semana passada à imprensa que o pensamento do 
povo nordestino era de reconduzir o Presidente Lula 
a um terceiro mandato. E o faço não porque tenha 
algo contra a Ministra Dilma Rousseff. Eu a respeito 
como gestora, como quadro administrativo e, acima 

de tudo, como mulher corajosa. Quem teve coragem 
de empunhar armas para combater a ditadura mere-
ce que tiremos o chapéu 10 vezes, mil vezes por dia. 
Reconheço o papel importante dessa mulher, mas sei 
do carinho, do afeto e da estima do povo nordestino 
pelo Presidente Lula. 

E eu não estava mentindo. O jornal Folha de 
S.Paulo de ontem trouxe de forma bem clara: Terceiro 
mandato de Lula divide o país. Não sei como é o tipo 
da manchete, não vou discutir se o jornal fez certo ou 
errado, mas está dizendo claramente que a metade 
do País quer o terceiro mandato e a outra metade não 
quer. E o Presidente Lula está dizendo que não quer ter 
o terceiro mandato. E seu partido todos os dias emite 
nota dizendo que não quer discutir o assunto. 

No ano passado, 68% dos brasileiros eram con-
trários ao terceiro mandato. Agora, o País já está em-
patado, mesmo o Presidente dizendo que não a quer. E 
quero mostrar ao Brasil, aos jornalistas e a esta Casa 
que pesquisa do Folha de S.Paulo diz claramente que 
a emenda do terceiro mandato tem o apoio de 60% do 
povo nordestino. Então, o Deputado Jackson Barreto 
estava dizendo a verdade. Ele tem conhecimento de 
causa e tem certeza de que não estava mentindo para 
o seu povo nem para esta Casa quando justificava o 
terceiro mandato.

Não foi apenas a pesquisa sobre o terceiro man-
dato que realmente deixou preocupados os nossos 
adversários da base aliada, mas especialmente o 
crescimento cada vez maior do respeito da população 
brasileira pelo Governo do Presidente Lula, o reconhe-
cimento ao seu trabalho, a aprovação da sua adminis-
tração, que hoje chega à casa dos 69%. Sabemos que 
o Governo Lula hoje detém a simpatia de quase 80% 
do povo brasileiro. 

Nossa  fala hoje é apenas para ratificar tudo aqui-
lo que dissemos na semana passada. Vou continuar 
com o meu trabalho. Não sei que dia vou novamente 
apresentar a emenda, mas vou atrás de companheiros 
para garantir o número regimental e ter condições de 
reapresentar à Mesa da Casa a emenda em defesa 
do terceiro mandato.

Por último, quero expressar minha preocupação 
com a CPI da PETROBRAS e dizer aos companhei-
ros do Senado Federal, sejam de que partidos forem, 
que a PETROBRAS é a alma do povo brasileiro, é uma 
empresa que tem responsabilidade social e tem que 
fazer investimentos para o povo. 

Não podemos transformar a PETROBRAS num 
instrumento de ação político-eleitoral em função de 
projetos pessoais ou de candidaturas de A ou B. Se o 
mundo tem respeito pelo PETROBRAS, considerada 
a oitava maior empresa do mundo, nós, brasileiros, te-
mos que assumir a nossa parte, fazendo com que ela 
continue sendo a grande empresa que é, com capa-
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cidade técnica, com possibilidade de dar alegrias ao 
povo, de transformar a realidade deste País e poder 
fazer investimentos sociais. 

Que questionem o Governo, mas não coloquem no 
limbo uma empresa da estatura e dos compromissos da 
PETROBRAS, que, sem dúvida alguma, foi construída 
com o sangue, o sacrifício e as lágrimas do povo brasi-
leiro desde o início da década de 50. Essa empresa é 
motivo de nosso orgulho. Que as discussões políticas 
e eleitorais aconteçam, que a sucessão seja colocada 
sobre a mesa, com a participação de todos, mas não 
transformem a PETROBRAS em palanque eleitoral, 
para não prejudicá-la interna e externamente.

Quero, neste momento, ratificar o meu respeito, 
o meu apoio à direção da PETROBRAS, não apenas 

na pessoa do Presidente Sérgio Gabrielle, mas nas de 
todos aqueles que constroem essa empresa e estão 
comprometidos com o seu avanço. 

Quero  dizer àqueles que sempre trabalharam 
contra a PETROBRAS, que defendiam a privatização, 
os mesmos responsáveis pela criação dessa CPI, que 
a PETROBRAS é uma conquista do nosso povo e, 
como conquista do nosso povo, deve merecer o res-
peito do Congresso Nacional. Que se faça política de 
forma mais profunda, que não se vilipendie a grande 
empresa PETROBRAS, que faz parte do patrimônio 
do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Junqueira) – Apre-

sentação de proposições.
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O Sr. Márcio Junqueira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Cleber Verde, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O  SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Vai-se 
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Marcio Junqueira, 

pelo Democratas. S.Exa. dispõe de até 10 minutos.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez, ocupamos a tribuna nesta tarde 
para falar de determinadas situações que precisam 
ser esclarecidas, principalmente quando vivenciamos 
em Roraima a perseguição do IBAMA a pequenos 
produtores, que na sua maioria sequer têm condições 
de se manter no lote, quanto mais acatar as multas 
exorbitantes que o instituto aplica sem distinção, do 
pequeno ao grande.

Nesta Semana do Meio Ambiente, tornam-se 
imperativas essas discussões, porque não podemos 
mais aceitar esse tipo de posição sem o devido es-
clarecimento à sociedade. A situação se torna ainda 
mais grave quando, no Jornal de Brasília de domin-
go, 31 de maio de 2009, lemos – somos obrigados a 
reproduzir – a seguinte manchete: Multa dorme na 
gaveta – IBAMA teria retardado a cobrança para fa-
vorecer frigorífico.

A  matéria afirma que, de forma deliberada, o 
IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, do Sr. Carlos 
Minc, teria colocado para dormir numa gaveta da Su-
perintendência de Marabá uma multa de 3 milhões de 
reais contra o Frigorífico Bertin.

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, ao ser procu-
rado, o IBAMA, através do Sr. Luciano Evaristo, encar-
regado de cuidar do assunto envolvendo o Frigorífico 
Bertin, disse o seguinte: “O auto foi encaminhado para 
Marabá, onde deveria ter sido protocolado, mas foi re-
cebido por uma funcionária terceirizada que jogou na 
gaveta e saiu de férias”.

Jogou na gaveta uma multa de 3 milhões de re-
ais e saiu de férias! Por que será que não se joga na 
gaveta a multa do Seu João, lá do Assentamento do 
Paredão, no Município de Alto Alegre? Por que não 
se deixa dormir uma multa de 100 mil reais contra a 
D. Maria, assentada pelo próprio INCRA lá no PA Ca-
xias? Mas uma multa de 3 milhões de reais – repito: 
3 milhões de reais! – dorme em berço esplêndido na 
Superintendência de Marabá. Por que dois pesos e 
duas medidas? É necessário que se apure isso.

Temos que exigir a presença do Sr. Ministro Car-
los Minc, até porque ele chamou pessoas trabalhado-

ras neste País de vigaristas. Quem é vigarista? Quem 
planta, quem produz, quem gera emprego, imposto, 
renda ou quem deixa uma multa de 3 milhões de reais 
dormir na gaveta? Quem será o vigarista?

É importante que se esclareça isso, porque não 
podemos mais permitir essa indústria de multas, agora, 
ao que parece, para atender a interesses de grandes 
empresários.

Fica  mais complicado ainda quando se detec-
ta – não estou aqui a questionar, estou apenas a me 
perguntar – que o mesmo Frigorífico Bertin foi quem 
arrematou 3.046 cabeças de gado, os chamados bois 
piratas, que ficaram 4 vezes à disposição em leilão 
sem que ninguém se apresentasse para comprá-los. 
Esses bois, estranhamente, depois que a multa pas-
sou a dormir em berço esplêndido, ficou na gaveta, e 
a funcionária viajou, foram arrematados. Por quem? 
Pelo Frigorífico Bertin. E por um preço... Sinceramente, 
devia ser um gado muito ruim, coisa que não parecia 
quando o vimos pela televisão, principalmente saben-
do de onde vinham.

As 3.046 cabeças de gado foram vendidas pela 
cifra de 1 milhão e 200 mil reais. Cada uma custou 
para o Frigorífico Bertin 258 reais. Esse valor não paga 
nem o que se gastou para armazenar o gado durante 
o tempo em que o Sr. Minc, de forma sensacionalista 
e com estardalhaço barato, disse que tinha apreendi-
do bois piratas. O boi saiu, se brincar, mais barato que 
uma cesta básica do Fome Zero.

Portanto, nós, fiscais que somos, devemos dar 
uma resposta ao povo brasileiro. Devemos perguntar 
para esse que chama os trabalhadores da agricultu-
ra de vigaristas se vigarice não é deixar dormir uma 
multa de 3 milhões de reais de um grupo que depois, 
de forma estranha, arremata um lote de gado a preço 
irrisório.

Sr. Presidente, eram essas as associações que 
gostaria de fazer nesta tarde, para que as pessoas 
reflitam, possam fazer esse comparativo e saber que 
aquele que acusa, que nomina, que afirma às vezes 
não tem as condições necessárias para isso.

Estaremos  aqui nas Comissões. Convocaremos 
esse senhor que tão bravamente defende o uso da ma-
conha no Brasil para explicar, sim, coisa séria, que diz 
respeito a nossa sociedade: por que funcionários pagos 
com dinheiro do povo brasileiro prevaricam e colocam 
para dormir multas no valor de 3 milhões de reais. Ele 
terá que vir sim, sob convocação, explicar por que o 
gado foi vendido tão barato ao mesmo grupo que teve 
oportunidade de ver sua multa de 3 milhões de reais 
descansar tranquilamente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Dando con-
tinuidade às Comunicações Parlamentares, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Nilson Mourão, do Acre, 
que falará pelo Partido dos Trabalhadores. S.Exa. dis-
porá de 5 minutos, considerando que seu tempo será 
compartilhado com o nobre Deputado Luiz Couto.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar no plenário desta Casa a posse hoje 
do Presidente eleito de El Salvador, Mauricio Funes, 
que foi jornalista da CNN e é casado com uma brasilei-
ra, filiada ao Partido dos Trabalhadores de São Paulo. 
Logo em seguida, Mauricio Funes fez sua filiação ao 
partido da Frente Farabundo Martí de Libertação Na-
cional, que por mais de uma década organizou em El 
Salvador a resistência heróica de seu povo contra a 
ditadura. Organizada em guerrilha, a Frente Farabundo 
Martí de Libertação Nacional fez oposição firme, de-
terminada, com armas na mão, contra os opressores 
do povo salvadorenho.

Sr. Presidente, lembro-me da cooperação da Igre-
ja Católica de El Salvador, que produziu um mártir, o 
bispo D. Oscar Romero. 

D.  Romero nunca legalizou nem legitimou qual-
quer ato de violência, mas sempre disse que a opres-
são do povo salvadorenho era responsabilidade dos 
ditadores de plantão. Por conta disso, foi assassinado 
com um tiro no peito, quando celebrava uma missa. Seu 
sangue misturou-se ao vinho do cálice que segurava na 
celebração da missa, simbolizando o sangue de Jesus. 
Ele doou sua vida pela libertação do seu povo. 

Alguns anos depois, a Frente Farabundo Martí 
de Libertação Nacional, hoje partido legalizado, de-
sistiu da luta armada e dirige o povo de El Salvador, 
conquistando o poder nas urnas. Certamente, D. Os-
car Romero, se vivo estivesse, estaria feliz ao lado de 
Mauricio Funes.

Depois que ganhou a eleição, Funes tratou ime-
diatamente de visitar nosso País. Veio aqui, reuniu-se 
com o Presidente Lula e com assessores da adminis-
tração Lula. É claro, Funes conhece o modelo de ges-
tão aplicado pelo Presidente Lula, e inspira-se nesse 
modelo para dirigir El Salvador. 

Quero, Sr. Presidente, do plenário da Câmara 
dos Deputados, no dia em que Mauricio Funes toma 
posse, desejar-lhe êxito na sua administração, para 
que recomponha El Salvador, para que crie políticas 
sociais, para que reduza as desigualdades, para que 
reduza as injustiças contra os pobres e os humildes, 
sobretudo os camponeses, enfim, para que torne El 
Salvador um país livre, autônomo e soberano. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Com a 
palavra, compartilhando o tempo do PT nas Comuni-
cações Parlamentares, o nobre Deputado Luiz Couto. 
S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
meu partido, o PT, precisa se abrir para os movimentos 
sociais com transparência, participação, num processo 
de mobilização que leve à construção de um projeto 
de desenvolvimento. 

O Partido dos Trabalhadores tem realizado isso 
em termos de Governo Federal, no diálogo permanente 
com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com 
os movimentos sindicais, enfim, com os movimentos 
populares, a cada atividade realizada aqui em Brasília. 
O último movimento foi o Grito da Terra, promovido pela 
CONTAG, com a qual o Governo dialoga, apresentando 
propostas. Essa mobilização leva à construção de um 
projeto de desenvolvimento para o País. 

Sr. Presidente, queremos que isso também ocor-
ra em nosso Estado. Queremos um projeto de desen-
volvimento integrado para a nossa Paraíba. O PT não 
pode se esconder. Queremos que ele se abra cada 
vez mais. Queremos um partido aberto ao diálogo, ao 
debate, à participação nas lutas sociais, nas lutas dos 
setores populares. O PT, para crescer cada vez mais, 
não pode apostar na divisão. 

Sr. Presidente, uma resolução aprovada por seto-
res do PT na última reunião do Diretório Regional, no 
último sábado, racha o partido ao meio. Essa resolução, 
construída a partir do gabinete do Vice-Governador, 
leva ao imobilismo. 

Enquanto, em âmbito nacional, o partido é o que 
mais cresce na avaliação das brasileiras e dos brasi-
leiros, chegando ao patamar de 29% – cresceu mais 
4 pontos na última pesquisa da Folha de S.Paulo –, 
na Paraíba, parte do partido aposta no imobilismo ao 
proibir o debate, o diálogo, a discussão sobre um pro-
jeto de desenvolvimento para o nosso Estado. 

Com essa resolução, pretendiam desautorizar-me 
como Presidente Regional do PT. Mas  não vão conse-
guir. Não vão conseguir, porque tenho certeza de que 
a resolução que foi aprovada anteriormente, por una-
nimidade, aquela que colocava 13 pontos que foram 
encaminhados ao Governo do Estado, é uma resolu-
ção que avança, dialoga, aprofunda o debate sobre o 
projeto de desenvolvimento para o nosso Estado.

Há muito tempo que a Executiva do meu partido 
decidiu, o que também foi homologado pelo Diretório 
Estadual, realizar diversos seminários para construir-
mos, através de amplo processo de mobilização, um 
projeto de desenvolvimento sustentável, integral e in-
tegrado, com políticas públicas que tragam inclusão 
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social e inclusão produtiva. Agora, querem discutir um 
projeto para a Paraíba, só que não quiseram realizar os 
seminários e impediram que o debate ocorresse.

O manifesto que lançamos, e que não contraria 
qualquer decisão do Diretório Nacional, visa realizar 
debates e diálogo com a sociedade. Os primeiros 
serão realizados em Campina Grande, na região da 
Borborema, dia 13 de junho, e o segundo acontecerá 
na região do Cariri Ocidental, no Município de Serra 
Branca, dia 20. É assim que vamos avançar. Avançar, 
não dar marcha a ré, como deseja um setor do PT 
que pretende instaurar no meu partido o imobilismo, 
a censura e o vazio. 

O Partido dos Trabalhadores é um partido grande, 
não vai se agachar, não vai se acovardar, não vai se 
fechar, mas vai discutir. E, como Presidente Estadual 
do Partido dos Trabalhadores, levarei essa discussão 
e esse debate. Espero que também a Direção Nacio-
nal, que não desautorizou, pelo contrário. Estão di-
zendo que foi desautorizado pois havia uma decisão, 
mas não houve qualquer proposta e/ou decisão. É um 
manifesto que lançamos para discussão, para diálogo, 
para debate. 

É o que vamos fazer: avançar, avançar, avançar. 
É isso que queremos, não dar marcha a ré. 

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, que falará 
pelo PTB. V.Exa. dispõe de até 10 minutos.

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Sem revisão 
do orador.) –

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Domingos 
Dutra, que dispõe de até 3 minutos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Cleber Verde, é uma honra para o Maranhão ter V.Exa. 
no comando da Câmara Federal do Brasil, ao lado do 
Deputado Carlos Brandão, natural de Colinas. 

Quero agradecer ao Deputado Uldurico Pinto por 
ter me cedido a vez.

Os Secretários de Cultura do Nordeste reuniram-
se em Fortaleza. Na oportunidade, o Estado do Ceará 
foi representado por Auto Filho; o do Rio Grande do 
Norte, por Crispiniano Neto; o de Pernambuco, por 
Luciana Azevedo, da Fundação do Patrimônio Histó-
rico; o da Bahia, por Márcio Meirelles, da Fundação 
Cultural do Estado; o de Alagoas, por Osvaldo Viégas, 
da Secretaria de Cultura de Alagoas; o do Piauí, por 

Sônia Maria Dias Mendes, Presidente da Fundação 
Cultural do Estado. 

Esses Secretários, reunidos no dia 15 de maio 
último, aprovaram uma moção de reconhecimento 
pelo excelente trabalho realizado pelo companheiro 
João Ribeiro Filho, conhecido como Joãozinho Ribei-
ro, fundador do PT no Maranhão, servidor da Recei-
ta Federal, poeta, escritor, compositor, Secretário de 
Cultura do Município de São Luís de 1997 a 1999 e 
Secretário de Cultura do Estado Maranhão de 2003 
até abril de 2009.

O Dr. Joãozinho Ribeiro é um dos maiores com-
positores maranhenses, um dos maiores Secretários de 
Cultura do Brasil, e é por conta desse mérito que foi re-
conhecido pelos Secretários de Cultura do Nordeste.

Eu , como Presidente e um dos fundadores do 
PT, como Joãozinho Ribeiro, orgulho-me de ser seu 
companheiro e parabenizo-o pelo reconhecimento ao 
seu trabalho, lamentando que tenha sido interrompido 
com a cassação injusta do Governador Jackson Lago. 
Apesar disso, tenho certeza de que o companheiro 
Joãozinho Ribeiro continuará o trabalho que vinha 
desenvolvendo em prol da cultura, de forma decente, 
ética e comprometida, pautado na ideia de que a cul-
tura é não apenas direito de todos, mas principalmente 
instrumento de libertação do nosso povo.

Portanto, Sr. Presidente Cleber Verde, parabeni-
zo o companheiro Joãozinho Ribeiro e todos os mara-
nhenses, especialmente aqueles que fazem a cultura 
maranhense, do bumba-meu-boi ao cacuriá, enfim, 
todas as manifestações culturais do Maranhão, do 
Nordeste e do Brasil.

Joãozinho Ribeiro merece essa homenagem, 
e tenho certeza de que, em breve, por seus méritos, 
competência, honradez e honestidade, será chamado 
a ocupar cargo na República, que desempenhará com 
o mesmo denodo, competência e seriedade com que 
tem exercido os cargos no Estado do Maranhão. 

Parabéns, Joãozinho Ribeiro! Parabéns, petistas 
maranhenses, sobretudo aqueles que fazem a cultura 
no Estado Maranhão!

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Esta Pre-
sidência congratula-se com o colega e companheiro 
maranhense Joãozinho Ribeiro, pelo grande trabalho 
à frente da cultura no Estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Uldurico Pinto, pelo 
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB. S.Exa. dispõe de 10 
minutos.

O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhores internautas, telespectadores da 
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TV Câmara, quero mais uma vez falar sobre reforma 
política. 

Dois entre os vários itens da reforma política nos 
chocam bastante. Um deles diz respeito ao financia-
mento público de campanha, colocado aparentemente 
como uma proposta decente, para evitar – coisa com a 
qual eu concordo – que as empresas contribuam com 
as campanhas dos Parlamentares. 

As empresas, na maioria das vezes, não têm 
alma, não têm coração, não têm consciência. Agora , 
o financiamento público, como está colocado, parece 
representar interesses menores de partidos maiores. 
Para se ter uma idéia, com o financiamento público, 
um Parlamentar de partido pequeno, de partido com 
pequena representação, receberá 924 reais para a 
campanha de Deputado Federal, quando um partido 
grande receberá um valor considerável. Isso não é justo, 
é antidemocrático e, podemos dizer, imoral. 

O financiamento público, da maneira que está, é 
gravíssimo: vai tirar verba do Sistema Único de Saú-
de – SUS, que precisa de mais verbas; vai tirar verbas 
das estradas; vai tirar verbas que serviriam para dar 
aumento a aposentadorias e pensões no País; vai, de 
forma imoral, permitir e, mais grave, manter o status 
quo da política brasileira.

É sabido que alguns Parlamentares têm cometido 
deslizes e até crimes, mas, grande parte das vezes, 
quem os pune é a população, não renovando seus 
mandatos. Agora, o financiamento público – que vai 
tirar do povo para manter interesses menores e para 
manter as grandes bancadas – é uma irresponsabili-
dade, uma imoralidade. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço essa 
denúncia à Nação, apesar do quorum pequeno. 

Outro item que vem junto com esse financia-
mento público é a famosa lista fechada. Falo que é 
uma lista fechada para o povo, e falo com muita pro-
priedade. Participei da campanha por eleições diretas 
para Presidente da República. Participei de comícios 
por este País afora com Covas, Ulysses Guimarães, 
Brizola, Lula, quando havia consenso entre as clas-
ses políticas do País, pode-se dizer. Fui por este País 
afora defendendo eleições diretas, conscientizando a 
sociedade e lutando para que o Brasil tivesse um Pre-
sidente eleito pelo povo. 

A lista fechada esconde os Parlamentares. Com 
ela, a população votará nos partidos. Grande parte dos 
que aqui estão agora estarão numa posição muito boa 
na lista. Mas será que é isso que a população quer? 
Será que é isso que o povo quer? Que o atual Parla-
mento brasileiro se reproduza nessa proporção?

Essa  é uma questão, mas há várias outras, Sr. 
Presidente. A eleição indireta para Deputado Federal 

também é uma agressão ao povo brasileiro, pois tira 
dele o direito de escolher seus representantes. São 
Parlamentares querendo ser eleitos à sombra dos 
partidos e da burocracia partidária. Os 2 itens, lista 
fechada e financiamento público, andam juntos, são 
irmãos siameses, e estão prejudicando imensamente 
o povo brasileiro.

No ano que vem, haverá eleições para Presidente 
e Vice-Presidente da República, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Senadores e seus suplentes. 

É uma vergonha discutir hoje esse problema da 
lista fechada e do financiamento público. Eu faço esta 
denúncia perante a Nação a que pertenço, dizendo que 
essa lista fechada nada mais é do que eleição indireta 
para Deputado Estadual e Deputado Federal. Isso é 
de uma grande gravidade.

Diga-se de passagem, apesar do grande respeito 
que tenho pelo Presidente Lula e pelo Ministro José 
Múcio Monteiro, enviar proposta de reforma política 
para a Câmara dos Deputados e para o Senado é fazer 
como foi feito em épocas duras, em épocas negras da 
ditadura militar. Legislar sobre a eleição do Parlamen-
to brasileiro não é problema do Executivo, mas sim 
do Legislativo. Nós temos de ter iniciativas que sejam 
analisadas, discutidas, votadas, mas têm de ser do 
próprio Parlamento. Não podemos permitir que o Exe-
cutivo mande propostas para legislar sobre a reforma 
política e partidária do Parlamento brasileiro.

Nesse sentido, quero alertar a Nação, dizendo 
que eleições indiretas para Deputados Federais não 
podem ser aprovadas nesta Casa. Isso é uma vergo-
nha! Isso empobrece o Parlamento brasileiro e choca 
a população! Os Parlamentares que, às vezes por boa 
vontade, por determinação política e por interesses 
menores, aprovarem a lista fechada e o financiamen-
to público estarão cometendo um erro grosseiro, ao 
quererem abafar a voz do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o finan-
ciamento público, da forma como está sendo proposto, 
esconde uma série de coisas. Parece mais um golpe 
do que uma proposta decente de como se deve fi-
nanciar de forma legítima e transparente o processo 
eleitoral brasileiro.

Não à lista partidária! Não ao financiamento públi-
co! Do jeito que está, parece um golpe. E isso desmora-
liza a classe política e envergonha o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, pelo 
Bloco PMDB/PTC. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, faleceu na noite de ontem, em Bra-
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sília, o ex-Deputado por Alagoas Oséas Cardoso, que 
exerceu mandato nesta Casa com excelente desem-
penho, mantendo vínculo de aproximação com mui-
tos dos atuais componentes do Congresso Nacional. 
Tendo iniciado as suas atividades como Vereador em 
sua Unidade Federada, transferiu-se a seguir para a 
Assembléia Legislativa, ali enfrentando fase tormen-
tosa, quando deixou patente seu espírito público e 
sua bravura pessoal, durante os lances dramáticos 
que foram protagonizados nas décadas anteriores, 
no próprio plenário do Poder que integrou em diver-
sas Legislaturas.

Vários livros de sua autoria são repositórios de 
fatos de maior preeminência, transformando-se assim 
em autênticos e primorosos depoimentos para a história 
política do Nordeste brasileiro. Suas obras tornaram-se 
indispensáveis para consultas sobre os fastos historio-
gráficos de um período turbulento, o daquela época, 
relatados com absoluta correção e autenticidade.

No ano de 2007, em jantar em sua residência, 
numa homenagem ao Prof. Campos da Paz, Presi-
dente da Rede Sarah, e do Ministro Marco Aurélio, do 
Supremo Tribunal Federal, o anfitrião foi pródigo em 
gentilezas, brindando-nos com a rememoração dos 
episódios que ele vivenciara como Deputado estadual 
e membro do Congresso Nacional, quando ocorreu o 
impeachment do Governador Muniz Falcão.

A vida pública alagoana perde um de seus vultos 
mais preeminentes, sobretudo por haver sido partíci-
pe de acontecimentos marcantes na política alagoa-
na, que obtiveram na época enorme repercussão em 
todo o País.

Com o presente registro, homenageio sua memó-
ria imperecível, ao mesmo tempo em que levo à sua 
ilustrada família minha manifestação de pesar, bem 
assim à população alagoana, que o reconhece como 
figura verdadeiramente estelar. 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, desde 2002, o Es-
tado do Amapá sofre um processo de sucateamento. 
Serviços que atendiam a população foram deteriora-
dos e agora voltam como promessa de palanque para 
a próxima eleição, em 2010. Foi assim com a energia 
elétrica que chegava durante 24 horas por dia em todo 
o Estado e com o terminal de passageiros do Aeroporto 
Internacional de Macapá.

Em recente visita a Laranjal do Jari, a Controlado-
ria-Geral da União constatou o desvio de 4,5 milhões 

de reais na construção da ponte que liga o Município 
a Monte Dourado, no Pará.

Propagandeada como obra do Senador Sarney, 
foi contratada em 2003. Seis anos depois, se deteriora 
com menos de 40% construídos.

Deve, de novo, virar palanque eleitoral, enquanto 
o dinheiro público escoa pelo ralo.

Estive no Município de Vitória do Jari, cuja popu-
lação está castigada por enchentes, que atualmente 
ocorrem na Amazônia, no Nordeste e em outras regi-
ões do País. Eu me solidarizo com a população desse 
pequeno Município, localizado todo sobre palafitas, na 
margem do Rio Jari, fronteira com o Estado do Pará.

Estive ainda, em reuniões com a população, or-
ganizações de moradores, de mulheres e de juventude, 
grupos de cultura e Vereadores, nos Municípios de Tar-
tarugalzinho, Amapá e Calçoene, onde nos reunimos 
também com as presidências do meu partido, o PSB.

Na ocasião, Sr. Presidente, apresentei meu com-
promisso com políticas de desenvolvimento econômico 
sustentável, inclusão social, igualdade racial e incentivo 
às culturas e tradições locais, que vou procurar aten-
der por meio de emendas ao Orçamento da União do 
próximo ano.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Obrigada.

O Sr. Cleber Verde, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Carlos Brandão, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Brandão) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, 
companheiro, amigo e irmão maranhense Roberto Ta-
vares, senhoras e senhores, registrei, e deve estar em 
processo de votação, a Frente Parlamentar em Defesa 
dos Garimpeiros. Essa frente é suprapartidária e tem 
o único objetivo de defender aqueles que trabalharam 
e ainda trabalham no garimpo de forma exclusiva para 
sua subsistência ou aqueles que estão trabalhando na 
atividade em regime industrial.

Essa frente tem algumas prerrogativas. Quero 
enumerar algumas delas. 

Foi aprovado e sancionado, pelo então Presi-
dente em exercício, José Alencar – que é do nosso 
partido, o PRB, e nosso Líder maior –, o Estatuto do 
Garimpeiro. 
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Sr. Presidente, deixaram de observar nesse es-
tatuto o item ligado ao tema previdenciário, o direito 
à aposentadoria do garimpeiro. Por isso, para fazer 
justiça, apresentei um projeto de lei – está tramitando 
na Comissão de Seguridade Social e Família – com 
o qual pretendemos fazer uma emenda a esse esta-
tuto, incluindo, obviamente, o direito à aposentadoria 
especial do garimpeiro.

Em 1992, fecharam o garimpo de Serra Pelada 
e logo em seguida retiraram do texto previdenciário o 
direito desse benefício ao povo garimpeiro, que, até 
então, se aposentava como o lavrador e o pescador, 
apenas comprovando sua atividade por meio de coo-
perativa, associação garimpeira, com documentos em 
que de fato constasse a profissão de garimpo. Retiraram 
do texto e não fizeram mais nenhuma menção sobre 
esses trabalhadores. 

Estamos retomando essa discussão por meio 
de uma emenda ao Estatuto do Garimpeiro e espera-
mos obter a aprovação na Comissão de Seguridade 
Social e Família, para que possamos avançar nesse 
item, garantindo, portanto, o direito ao benefício da 
aposentadoria ao garimpeiro.

Sr . Presidente, V.Exa., que é do Maranhão, sabe 
que só do Maranhão estiveram em Serra Pelada mais 
de 60 mil homens. Ainda estão filiados a cooperativas 
mais de 40 mil trabalhadores, homens e mulheres ga-
rimpeiros que lá estiveram.

Faço um registro específico em relação ao ga-
rimpo de Serra Pelada exatamente porque, quando 
do seu fechamento, por pressão do Governo, da Vale 
do Rio Doce, mais de 100 mil pessoas ficaram sem 
trabalho, sem alternativa que lhes permitisse subsistir 
com a família. Já disse às cooperativas e às entidades 
que é preciso encaminhar processo de indenização 
por danos morais a esses trabalhadores.

Para fazer justiça, precisamos – é no segundo 
capítulo que quero emendar o Estatuto – garantir uma 
pensão vitalícia ao trabalhador que lá esteve. No esco-
po do projeto há uma documentação probante que vai 
registrar quem de fato trabalhou no garimpo de Serra 
Pelada. A este pretendemos que seja garantida uma 
pensão vitalícia, de forma diferenciada.

Sr. Presidente, essa frente tem a prerrogativa não 
somente de acompanhar a tramitação desse projeto 
que vai garantir aposentadoria especial ao garimpei-
ro, mas também, de forma específica, de cuidar de 
recurso que está na Caixa Econômica Federal, que lá 
foi deixado pelo garimpeiro e servia para os cuidados 
do garimpo, que até então tinha o apoio do Governo 
Federal. A sobra do ouro, da prata, da platina servia 
para cuidar do garimpo. Com o fechamento, o recurso 

ali depositado – nada mais justo – tem de ser devol-
vido ao garimpeiro. 

Fizemos uma audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos, para a qual trouxemos a Caixa 
Econômica, o DNPM, a Polícia Federal, o Ministério 
Público, até porque existem processos de precatórios 
das cooperativas buscando esse recurso. Entendemos 
que esse recurso é do garimpeiro. 

Sr. Presidente, essa frente, como eu disse, su-
prapartidária, na terça-feira deverá eleger a diretoria 
que vai compor e conduzir os seus trabalhos, para que 
possamos, de uma vez por todas, dar uma resposta ao 
povo garimpeiro não só de Serra Pelada, mas de todo 
o Brasil, como dos garimpos que existem, por exemplo, 
em Minas Gerais e em tantos outros Estados.

Sr. Presidente, V.Exa. é membro dessa Frente 
Parlamentar que vai cuidar dos interesses dos garim-
peiros. Afinal de contas, no nosso Estado, mais de 40 
mil homens estão filiados a cooperativas que clamam 
por uma resposta desde 1992, quando do fechamen-
to do garimpo. Há mais de 27 anos os garimpeiros 
aguardam resposta. 

Tenho  certeza de que essas respostas estão 
chegando, a exemplo de parcerias que foram feitas no 
garimpo com a empresa Colossus, que tem a prerro-
gativa de fazer a pesquisa de quanto de ouro há ain-
da debaixo do local específico de Serra Pelada. Pelo 
que me consta, no dia 31 de agosto será entregue o 
relatório de avaliação da área. Certamente, a partir 
daí, vai-se buscar a licença ambiental para se iniciar 
o processo e permitir a lavra do ouro e sua entrega, 
obviamente, a quem legitimamente tem direito, que são 
os garimpeiros do Maranhão e do Pará que estiveram 
em Serra Pelada.

Essa Frente Parlamentar, além de contar com os 
Deputados, conta também com Senadores e entidades, 
como associações e cooperativas, que vão represen-
tar os garimpeiros filiados. Estou certo de que esse 
movimento vai garantir, acima de tudo, o direito des-
ses homens e mulheres que trabalharam no garimpo. 
Oportunamente, eles vão consolidar suas ações por 
meio de uma defesa de partidos e de Parlamentares 
compromissados com a causa.

Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade. Con-
vido-o para terça-feira estarmos juntos na eleição da 
diretoria da Frente Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Brandão) – Para-
benizo o Deputado Cleber Verde por sua atuação jun-
to aos garimpeiros e pela Frente Parlamentar da qual 
fazemos parte. Esta é uma luta de muitos anos. Com 
certeza, estaremos juntos, na terça-feira, lutando em 
prol dos direitos dos garimpeiros.
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Brandão) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que 
amanhã, terça-feira, dia 2, às 10h, haverá sessão solene 
do Congresso Nacional, no Plenário do Senado Federal, 
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Brandão) – Encerro 
a sessão, convocando para amanhã, terça-feira, dia 2, 
às 10h, sessão extraordinária, que será transformada 
em Comissão Geral, para debater a Política Nacional 
para Exploração da Província Petrolífera do Pré-Sal, 
e sessão ordinária, às 14h, com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 460-A, D E 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 460-A, de 2009, que dá nova re-
dação aos arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, que tratam de patrimônio 
de afetação de incorporações imobiliárias, 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser 
dado às receitas mensais auferidas pelas 
empresas construtoras nos contratos de 
construção de moradias firmados dentro do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, 
atribui à Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL as atribuições de apurar, 
constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribui-
ção para o Fomento da Radiodifusão Públi-
ca, e dá outras providências; tendo parecer 
do Relator da Comissão Mista, proferido 
em Plenário e entregue a Mesa; pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária 
desta e das Emendas de nºs 1 a 76; e, no 
mérito, pela aprovação desta e das Emendas 
de nºs 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16 a 19, 28 a 30, 45, 
46, 63, 68 e 71, na forma do projeto de lei de 
conversão apresentado, e pela rejeição das 
Emendas de nºs 1, 2, 4 a 6, 9, 10, 13, 15, 20 a 
27, 31 a 44, 47 a 62, 64 a 67, 69, 70 e 72 a 76 
(Relator: Dep. André Vargas).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13-4-09
PRAZO NA CÂMARA: 27-4-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-5-09 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 17-7-09 + 11 DIAS

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida provisória nº 461, de 2009, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Integração Nacional, no valor de 
R$300.000.000,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 29-4-09
PRAZO NA CÂMARA: 13-5-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 31-5-09 

(46º DIA)

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).

PROJETOS DE LEI

Nº 5245/2009 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
concessão de Bônus Especial de Desempenho Institu-
cional – BESP/DNIT aos servidores do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, e 
dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 4-7-09 (46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 2-6-09

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 184/2009 (Hugo Leal) – Dispõe sobre o afastamento 
de Deputado para participar em evento no exterior.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09
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II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),

ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 453/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina (S.C.D.V.) 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Vicente, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.182/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Nova Rádio Laranjal Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Laranjal Paulista, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.183/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao SISTEMA RADIODIFUSÃO DE 
SERTÃOZINHO LTDA. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Bebedouro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.193/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Radiodifusão de Sertãozi-
nho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Medeiros, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.210/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Rio Piracicaba para 
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária no Município de Rio 
Piracicaba, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.253/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SUPER DIFUSORA AM LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Ribeirão Grande, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.303/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Lavrinhas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Lavrinhas, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.361/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Itapevense de 
Radiodifusão – ACIR a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Itapeva, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.381/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Fundação Sagrado Cora-
ção de Jesus de União da Vitória para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de União da Vitória, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 1.459/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária de Teofilândia 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Teofilândia, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

PROJETO DE LEI

Nº 1.432/2003 (Dr. Rosinha) – Altera a legislação so-
bre o rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09
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Nº 1.630/2003 (Sandra Rosado) – Dispõe sobre a re-
gulamentação do exercício da profissão de Apicultor.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09

Nº 3.789/2008 (Regis de Oliveira) – Dá nova redação 
ao art. 612 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3.198/2004 (Lobbe Neto) – Altera a Lei nº 5.966, 
de 11 de dezembro de 1973, que institui o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 877/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a nomen-
clatura da declaração de carência econômica.
ÚLTIMA SESSÃO: 02-6-09

Nº 1.602/2007 (Jusmari Oliveira) – Altera a Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas 
gerais sobre o desporto e dá outras providências”, para 
dispor sobre o repasse de recursos para as Ligas de 
Esporte Amador.
ÚLTIMA SESSÃO: 02-6-09

Nº 3409/2008 (José Carlos Machado) – Altera o art. 
10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUN-
TA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/
OU INJURIDICIDADE.

PROJETO DE LEI

Nº 1.498/2003 (Mário Negromonte) – Altera a Lei nº 
6.088, de 16 de julho de 1974, que “dispõe sobre a cria-
ção da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco – Codevasf – e dá outras providências”.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL nº 5.464/2005, 
apensado.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL nº 1.498/2003, 
principal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09

Nº 5.848/2005 (Edson Duarte) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de informação nas embalagens e rótulos 

de produtos que contenham organismos geneticamente 
modificados em sua composição.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL nº 4.148/08, apen-
sado.
COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE E 
INJURIDICIDADE: PL nº 5.848/05, principal.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-6-09

Nº 2.199/2007 (Vignatti) – Autoriza a criação da Uni-
versidade Federal da Mesorregião da Grande Fronteira 
do Mercosul – UFGFM e dá outras providências.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL nº 3.774/08, 
apensado.
COM PARECER PELA INCOMPATIBILIDADE E INA-
DEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: PL 
nº 2.199/07, principal.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-6-09

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 2.258/2007 (Celso Maldaner) – Dispõe sobre o 
Fundo Especial para Calamidades Públicas e destina 
parte da arrecadação da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE – para as finalidades 
que especifica.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-6-09

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD

(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 5.084/2009 (Jefferson Campos) – Tipifica o crime 
de seqüestro relâmpago.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09
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4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 367/2009 (Jackson Barreto) – Altera o § 5º do art. 
14 da Constituição Federal e dá outras providências
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

Nº 2.486/2003 (Carlos Souza) – Dispõe sobre a aber-
tura de conta corrente bancária popular e dá outras 
providências.

Nº 2.925/2004 (Alberto Fraga) – Dispõe sobre as 
normas gerais de ensino nas instituições militares 
estaduais.

Nº 3.981/2000 (Senado Federal – Ramez Tebet) – 
Altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, para determinar aumento de pena na hipótese 
que especifica.

Nº 1.901/1999 (Luiz Bittencourt) – Altera dispositivo 
da Lei nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre as san-
ções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente.

Nº 4.790/1998 (Antonio Ebling) – Acrescenta § 3º 
ao art. 32 da Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, 
que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências”.

Nº 4.340/04 (Fernando de Fabinho) – Descriminaliza 
as competições entre animais. 

Nº 4.343/2004 (Alberto Fraga) – Altera a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe so-
bre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambien-
te, para aumentar a pena de maus tratos animais 
expostos em espetáculos públicos, e dá outras 
providências.

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETOS DE LEI

Nº 1.787/1996 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
proteção da propriedade intelectual de topografias de 
circuitos integrados.

ORADORES SORTEADOS PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE JU-
NHO DE 2009

Dia 2, 3ª-feira

15:00 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (DEM – PE)
15:25 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)

Dia 3, 4ª-feira

15:00 LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
15:25 PAULO PIAU (PMDB – MG)

Dia 4, 5ª-feira

15:00 IRAN BARBOSA (PT – SE)
15:25 GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA)

Dia 5, 6ª-feira

10:00 BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
10:25 ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
10:50 BILAC PINTO (PR – MG)
11:15 POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
11:40 MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)

Dia 8, 2ª-feira

15:00 LAEL VARELLA (DEM – MG)
15:25 EUDES XAVIER (PT – CE)
15:50 LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
16:15 FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
16:40 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)

Dia 9, 3ª-feira

15:00 RODRIGO ROCHA LOURES (PMDB – PR)
15:25 RONALDO CAIADO (DEM – GO)

Dia 10, 4ª-feira

15:00 ANTONIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – AL)
15:25 LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG)

Dia 15, 2ª-feira

15:00 RUBENS OTONI (PT – GO)
15:25 EFRAIM FILHO (DEM – PB)
15:50 FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
16:15 WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
16:40 SOLANGE ALMEIDA (PMDB – RJ)

Dia 16, 3ª-feira

15:00 ANA ARRAES (PSB – PE)
15:25 PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)



25352 Terça-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Dia 17, 4ª-feira

15:00 VICENTINHO (PT – SP)
15:25 CHICO ABREU (PR – GO)

Dia 18, 5ª-feira

15:00 ALINE CORRÊA (PP – SP)
15:25 MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ)

Dia 19, 6ª-feira

10:00 ROGERIO LISBOA (DEM – RJ)
10:25 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
10:50 JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)
11:15 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
11:40 ELISEU PADILHA (PMDB – RS)

Dia 22, 2ª-feira

15:00 LUIZ BASSUMA (PT – BA)
15:25 IBSEN PINHEIRO (PMDB – RS)
15:50 OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
16:15 NELSON MEURER (PP – PR)
16:40 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 23, 3ª-feira

15:00 CIDA DIOGO (PT – RJ)
15:25 MARCELO MELO (PMDB – GO)

Dia 24, 4ª-feira

15:00 NEUDO CAMPOS (PP – RR)
15:25 CARLOS BEZERRA (PMDB – MT)

Dia 25, 5ª-feira

15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
15:25 BISPO GÊ TENUTA (DEM – SP)

Dia 26, 6ª-feira

10:00 LAERTE BESSA (PMDB – DF)
10:25 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:50 ALBÉRICO FILHO (PMDB – MA)
11:15 LINCOLN PORTELA (PR – MG)
11:40 FLAVIANO MELO (PMDB – AC)

Dia 29, 2ª-feira

15:00 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
15:25 ULDURICO PINTO (PMN – BA)
15:50 RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – CE)
16:15 PEDRO HENRY (PP – MT)
16:40 CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSB – ES)

Dia 30, 3ª-feira

15:00 ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
15:25 RAUL HENRY (PMDB – PE)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 377/09 Do Sr. Luis Carlos Hein-
ze – que “requer seja solicitada à Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça investigação de 
formação de cartel por parte das grandes indústrias 
produtoras de defensivos, bem como a participação 
de cada uma delas no mercado nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 378/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Moreira Mendes – que “requerem que a 
CAPADR convoque os Ministros da Justiça e do De-
senvolvimento Agrário, para prestarem esclarecimentos 
sobre os conflitos agrários no país e especialmente no 
Estado do Pará, em reunião da SUBCOMISSÃO ES-
PECIAL COM O OBJETVO DE FAZER A INTERME-
DIAÇÃO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS NO BRASIL” 

REQUERIMENTO Nº 383/09 Do Sr. Carlos Melles e 
outros – que “requer que seja realizada audiência pú-
blica conjunta para discutir proposta para uma nova 
governança da cafeicultura brasileira”. 

REQUERIMENTO Nº 384/09 Do Sr. Nazareno Fonte-
les – que “solicita a realização de reunião de audiên-
cia pública desta Comissão com representantes dos 
Sindicatos Rurais dos municípios de Sertão, Santiago 
e Passo Fundo (RS); da empresa multinacional Mon-
santo e da Associação dos Produtores de Soja do Rio 
Grande do Sul (Aprosoja) para debater reivindicação 
dos sojicultores gaúchos que querem garantir o direi-
to de reservar o produto de cultivares de soja trans-
gênica para replantio em seus campos e também de 
vender essa produção sem pagar royalties à empresa 
Monsanto”. 

REQUERIMENTO Nº 385/09 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “requer seja realizado encontro desta Comissão, 
na 15ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Car-
ne – Feicorte 2009 em São Paulo – SP”. 

REQUERIMENTO Nº 386/09 Do Sr. Moacir Micheletto e 
outros – que “requer que seja convocado o Presidente 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
Sr. DIRCEU RAPOSO DE MELLO, para prestar escla-
recimentos sobre a Resolução nº 84, de 14/11/2008, a 
qual suspende os procedimentos administrativos que 
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visem a concessão de Informe de Avaliação Toxicológi-
ca, Registro de agrotóxicos e de outros produtos afins, 
que tenham ingredientes ativos que se encontram em 
processo de reavaliação, notadamente: cyhexatina, 
triclorfom, parationa metílica, metamidofós, fosmete, 
carbofurano, forato, endossulfam, paraquate e tiram”. 

REQUERIMENTO Nº 387/09 Do Sr. Luis Carlos Heinze 
– que “requer a apreciação em plenário, do relatório da 
Subcomissão Permanente para tratar da Renda Rural, 
Política Agrícola e Endividamento”. 

REQUERIMENTO Nº 388/09 Do Sr. Moises Avelino e 
outros – que “seminário bacia do alto tocantins” 

REQUERIMENTO Nº 389/09 Do Sr. Beto Faro – que 
“requer à Comissão de Agricultura realização de audi-
ência pública para debater os impactos das recentes 
inundações nas regiões Norte e Nordeste e da seca 
no Sul do país sobre a produção agropecuária nes-
sas regiões”. 

REQUERIMENTO Nº 390/09 Do Sr. Jerônimo Reis – 
que “solicita sejam convidados o Senhor Etélio Prado, 
Ex-Secretário de Estado da Agricultura e Desenvol-
vimento Agrário de Estado de Sergipe, Engenheiro 
Agrônomo, e o Senhor José Trindade, Ex-Prefeito do 
Município de Boquim/SE, Técnico da Empresa de De-
senvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, 
Citricultor a comparecerem a esta comissão para tratar 
sobre o estado precário em que a citricultura daquela 
região é considerada”. 

REQUERIMENTO Nº 391/09 Do Sr. Pedro Wilson e 
outros – que “requerimento sobre reforma agrária” 

REQUERIMENTO Nº 392/09 Do Sr. Abelardo Lupion – 
que “requer que a CAPADR convide o Governador do 
Paraná, para discutir com a SUBCOMISSÃO ESPE-
CIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES AMBIENTAIS E 
SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
uma proposta de Código Ambiental para o Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 393/09 Do Sr. Wandenkolk Gon-
çalves – que “requer seja realizado Encontro, em São 
Félix do Xingu/PA, para discutir os conflitos agrários 
na terra do meio e nos municípios integrantes da Ro-
dovia PA-279”. 

REQUERIMENTO Nº 394/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Moreira Mendes – que “requerem que a 
CAPADR convide o Secretário de Segurança Pública 
do Estado do Pará, Senhor Geraldo José de Araújo, 
para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento de 
Mandados de Reintegração de Posse de áreas rurais 
no Estado do Pará, em reunião de Audiência Pública 
da SUBCOMISSÃO ESPECIAL COM O OBJETIVO 

DE FAZER A INTERMEDIAÇÃO DOS CONFLITOS 
AGRÁRIOS NO BRASIL”. 

REQUERIMENTO Nº 395/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Abelardo Lupion – que “requerem que a 
CAPADR convide o Chefe do Departamento de Apoio 
e Projetos Especiais – Coordenação Especial, Se-
nhor Marco Aurélio Loureiro, o Presidente da CONAB, 
Senhor Wagner Rossi e um auditor do TCU, a fim de 
prestar, em reunião de Audiência Pública, informações 
sobre os critérios e a utilização de recursos públicos 
destinados à distribuição de Cestas de Alimentos a 
pessoas ligadas à Reforma Agrária para a SUBCO-
MISSÃO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE FAZER 
A INTERMEDIAÇÃO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS 
NO BRASIL”. 

REQUERIMENTO Nº 396/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Abelardo Lupion – que “requerem que 
a CAPADR convide a pesquisadora Elenira de Jesus 
Souza, que trabalha sob orientação do geógrafo Ber-
nardo Mançano Fernandes, coordenador do Núcleo 
de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária 
(NERA), vinculado à Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), para apresentar as conclusões de pesquisa 
científica que aponta os seis principais movimentos de 
luta pela terra do País à SUBCOMISSÃO ESPECIAL 
COM O OBJETIVO DE FAZER A INTERMEDIAÇÃO 
DOS CONFLITOS AGRÁRIOS NO BRASIL”. 

REQUERIMENTO Nº 397/09 Do Sr. Luis Carlos Heinze 
– que “solicita convocar o Senhor Ministro de Estado 
do Meio Ambiente, Carlos Minc, a fim de prestar escla-
recimentos sobre seu pronunciamento que qualificou 
de vigaristas os produtores e representantes do setor 
rural brasileiro”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.346/08 
– Do Sr. Homero Pereira – que “susta o Decreto nº 
1.775, de 8 de janeiro de 1996”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Assis do Couto e Moacir 
Micheletto, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 268/07 – Do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “altera dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de 
março de 2004, e revoga os artigos 11 e 12 da Lei nº 
10.814, de 15 de dezembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.091/08 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera a Lei nº 4.771, de 15 
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de setembro de 1965, de forma a modificar os crité-
rios para a recomposição de reserva legal e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação, com três emendas. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.433/08 – Do Sr. Ernandes 
Amorim – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 
e IV e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.500/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “veda a busca e apreensão de máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas, no período e con-
dições que especifica”. (Apensado: PL nº 4620/2009) 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL nº 4620/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.654/08 – Do Sr. Valdir Colatto – 
(PL nº 6264/2005) – que “regulamenta o art. 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, 
que reconhece aos remanescentes das comunidades 
de quilombos a propriedade definitiva das terras que 
estejam ocupando”. 
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com duas emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.329/02 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “proíbe a utilização de substâncias ana-
bolizantes hormonais ou assemelhadas, naturais ou 
sintéticas, na produção de aves e ovos destinados ao 
consumo humano”. 
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste e do Substitutivo 2 da 
CDC. 

PROJETO DE LEI Nº 2.507/07 – Da Sra. Thelma de 
Oliveira – que “suspende as autorizações para queima-
das e desmatamentos ou, supressão de vegetação na 
Amazônia Legal”. (Apensado: PL nº 4179/2008) 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 4179/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.154/08 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui os arts. 19-A, 22-A e 23-B na Lei nº 
9.074, de 07 de julho de 1995, prorrogando os prazos 
das concessões de geração e distribuição de energia 
elétrica e regulariza a situação das cooperativas de 
eletrificação rural”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.833/09 – Do Sr. Moacir Miche-
letto – que “dá nova redação ao inciso IV do art. 95 da 
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964”. 
RELATOR: Deputado JAIRO ATAIDE. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ 
(Dia 3-6-09) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.861/09 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “concede aos armadores de pesca o benefício 
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação 
de pesca durante o período do defeso”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – Do Sr. Silvio Torres 
– que “dispõe sobre o empregador rural e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 12 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

“Descoberta e apreensão de um laboratório biológico 
de pesquisa clandestina.”
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(Req. nº 493/09 do Deputada Vanessa Grazziotin).

EXPOSITORES:

ROBERTO MESSIAS FRANCO – Presidente do 
IBAMA;

LUCIANO EVARISTO – Diretor de Fiscalização do 
IBAMA;

JOSÉ PEREIRA DE BARROS NETO – Chefe da Divisão 
de Repressão na 2ª Região da Receita Federal; 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.302/08 – Do Sr. Mário Heringer 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização das 
chamadas em roaming de modo a tornar satisfatória 
ao consumidor a cobertura do serviço móvel”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 105/09 Do Sr. Antonio Carlos 
Biscaia – (PL nº 5.139/2009) – que “requer realiza-
ção de uma audiência pública com representantes do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública, e de entidades e instituições para debater o 
Projeto de Lei nº 5.139, de 2009”. 

B – Redações Finais: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.196/08 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – que “aprova o ato que autoriza a ACCCJAN 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Jandaíra-RN a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.199/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 862/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária e Cul-
tural de Poço Verde FM – Mhz a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Poço Verde, 
Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.212/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 903/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Cristal do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cristal do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.260/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1000/2008) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO SOCIEDA-
DE COMUNICAÇÃO CULTURA E TRABALHO para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de São Vicente, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.265/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1006/2008) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à PERSPECTIVA COMU-
NICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.273/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1017/2008) – que “ Aprova o 
ato que outorga permissão à RÁDIO E TV SCHAPPO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de São Sebastião, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.297/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 884/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Vicente para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, no Mu-
nicípio de São Vicente, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.315/08 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1009/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à RÁDIO DUNAS FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Chuí, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.324/08 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1185/2006) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à RÁDIO SP-UM 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Diadema, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.328/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 696/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Viçosa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Viçosa, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.337/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 957/2008) – que “aprova 
o ato que outorga permissão à W.A.C. Rabelo & Cia 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Itupiranga, Es-
tado do Pará”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.354/08 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1054/2008) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Televisão Record 
do Rio de Janeiro Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens (televisão), no Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.356/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 977/2008) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação e Movimento Comu-
nitário Tacaimbó FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Tacaimbó, Estado 
de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.360/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 890/2008) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Co-
munitária de Garrafão do Norte – ARCGN a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Garrafão do Norte, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.363/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 512/2008) – que “aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Globo Co-
municação e Participações S.A. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no município de 
Brasília, Estado Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.364/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 511/2008) – que “aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Globo Co-
municação e Participações S.A. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no município de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.365/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática – (TVR nº 509/2008) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Globo Comunicação e Participações S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.366/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 508/2008) – que “aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Globo Co-
municação e Participações S.A. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no município de 
São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 700/03 – Do Sr. Pompeo de Mattos 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câ-
meras de filmagem nos shopping centers e similares”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.821/03 – Do Sr. Mário Ne-
gromonte – que “institui o Dia Nacional da Baiana de 
Acarajé”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 – Do Sr. Neucimar 
Fraga – que “institui o dia 31 de Outubro como Dia 
Nacional da Proclamação do Evangelho e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.275/05 – Do Sr. Ricardo Barros 
– que “institui o Dia Nacional de Luta contra o Câncer 
de Mama”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.024/07 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “institui o Dia Nacional do Guarda 
Municipal”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.753/07 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “confere ao Município de Não-Me-Toque, 
no Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Capital 
Nacional da Agricultura de Precisão””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.448/07 – Do Sr. Walter Ihoshi 
– que “denomina “Ponte Comendador Hiroshi Sumida” 
a ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, na BR-116, na 
cidade de Registro, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.675/08 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de Funções Comissionadas 
do DNPM – FCDNPM, no Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM, de Cargos em Comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
e Funções Gratificadas – FG, destinados ao DNPM, 
e altera Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
dispor sobre a remuneração das FCDNPM”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.385/09 – Da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC nº 909/2008) – que “aprova o texto do Memo-
rando de Entendimento entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a União Econômica e Monetária 
do Oeste Africano na Área de Biocombustíveis, celebrado 
em Uagadugu, em 15 de outubro de 2007”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.475/09 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 815/2008) – que “aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Letônia sobre 

Cooperação na Área da Cultura, assinado em Riga, 
em 9 de junho de 2008”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.476/09 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 37/2008) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Honduras sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, assinado em Te-
gucigalpa, em 27 de julho de 2007”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
Do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 796/08 – 
Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional – (MSC nº 229/2008) – que 
“autoriza a União a ceder ao Estado de Rondônia, a 
título de utilização gratuita, o imóvel rural de sua pro-
priedade denominado Gleba Rio Preto”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
350/99 – que “dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos símbolos nacionais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Emen-
da do Senado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.702/01 – Do Senado Federal 
– EDISON LOBÃO – (PLS nº 635/1999) – que “esta-
belece instrumentos legais de prevenção e repressão 
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
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PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 4-12-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 963/03 – Do Senado Federal – 
ROMERO JUCÁ – que “autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Bonfim, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 4-12-08. 

PROJETO DE LEI Nº 965/03 – Do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Mucajaí, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 4-12-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/06 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta, ao art. 11 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
inciso IX ao § 1º, e § 6º, para incluir o curriculum vitae 
do candidato entre os documentos que devem instruir 
o pedido de registro da candidatura, determinando à 
Justiça Eleitoral sua divulgação pela Internet”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston, Geral-
do Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 28-10-08. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 18-11-08. 

Encerrada a discussão. Feita a verificação da votação, a 
sessão foi encerrada por falta de “quorum”, em 8-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.594/07 – Do Sr. André de Paula 
– que “acrescenta o § 3º ao art. 55 da Lei nº 4.737, de 
15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, para 
vedar a transferência de domicílio eleitoral no curso do 
mandato eletivo de chefe do Poder Executivo”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – Da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/99 
– Do Sr. Márcio Bittar – que “dá nova redação ao § 6º 
do art. 14 da Constituição Federal, para dispor sobre 
o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder 
Executivo” (Apensados: PEC nº 115/1999, PEC nº 
359/2001, PEC nº 351/2004, PEC nº 383/2005, PEC 
nº 559/2006, PEC nº 121/2007 e PEC nº 126/2007) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC nº 
115/1999, da PEC nº 359/2001, da PEC nº 351/2004, 
da PEC nº 383/2005, da PEC nº 559/2006 e da PEC 
nº 126/2007, apensadas; e pela inadmissibilidade da 
PEC nº 121/2007, apensada. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 
– Do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso XVIII ao 
art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no 
art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 
nº 579/2002, PEC nº 257/2004, PEC nº 275/2004, 
PEC nº 319/2004, PEC nº 156/2003, PEC nº 37/2007 
e PEC nº 117/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC nº 
579/2002, da PEC nº 156/2003, da PEC nº 257/2004, 
da PEC nº 275/2004, da PEC nº 319/2004, da PEC nº 
37/2007 e da PEC nº 117/2007, apensadas. 

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 re-
dacional. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18-3-08. 

(Avulso nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 248/04 
– Do Sr. Mauro Lopes e outros – que “altera a redação 
do art. 144, Parágrafo 2º, da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 5-5-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– Do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/07 
– Do Sr. Iran Barbosa e outros – que “dá nova redação 
ao art. 6º da Constituição Federal”. (Apensado: PEC 
nº 236/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
236/2008, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– Do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribu-
ídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela admissibilida-
de, com emenda redacional. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 7-4-09. 

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 5-5-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 145/07 
– Do Sr. Décio Lima – que “dá nova redação ao inciso 
I do art. 98 da Constituição Federal, para incluir entre 
as matérias de competência dos juizados especiais 
as ações de natureza fiscal e de interesse da Fazen-
da Pública”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 161/07 
– Do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso III do 
art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Federal, e 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC nº 291/2008) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
291/2008, apensada. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 26-5-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 162/07 
– Do Sr. Silvinho Peccioli – que “dá nova redação ao 
art.143 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda re-
dacional. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 14-4-09. 

Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres e 
Mainha. Mantidas as inscrições dos Deputados Paes 
Landim, Major Fábio, Felipe Maia e Bonifácio da An-
drada. Suspensa a discussão em virtude do início da 
Ordem do Dia do Plenário, em 22-4-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– Do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a pu-
blicação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 
– Do Sr. Pedro Chaves – que “acresce artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– Do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 5-5-09. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 326/09 
– Do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta parágrafo 
único ao art. 30 da Constituição Federal para dispor 
sobre a fixação de tarifa no serviço de transporte co-
letivo urbano”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados João Campos, Mendon-
ça Prado e Regis de Oliveira, em 26-5-09. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 981/08 – 
Do Sr. Flaviano Melo – que “dispõe sobre a realização 
de referendo para decidir sobre a alteração da hora no 
Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e José Ge-
noíno, em 19-5-09. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 21-5-09. 
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Durante a votação do requerimento de retirada de pauta 
apresentado pelo Deputado José Genoíno, a sessão 
foi encerrada por falta de quorum, em 27-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – Do Sr. João Paulo 
– que “proíbe a cobrança de estacionamento nos par-
ques privativos em estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços”. (Apensados: PL nº 1.192/1999 
(Apensados: PL nº 4.973/2001, PL nº 2.536/2003, PL 
nº 2.573/2003 e PL nº 4.304/2008), PL nº 3.351/1997, 
PL nº 3.356/1997, PL nº 3.467/1997, PL nº 3.552/1997 
(Apensado: PL nº 5.375/2005), PL nº 4.170/2004, PL 
nº 5.420/2005, PL nº 6.921/2006, PL nº 7.095/2006, 
PL nº 7.231/2006, PL nº 352/2007 (Apensado: PL nº 
4.471/2008), PL nº 1.387/2007, PL nº 1.402/2007, PL 
nº 1.406/2007, PL nº 2.621/2007, PL nº 3.016/2008, PL 
nº 3.732/2008, PL nº 4.242/2008, PL nº 4.503/2008 e 
PL nº 4.761/2009) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, do PL nº 4.973/2001, do PL nº 2.536/2003, 
do PL nº 2.573/2003, do PL nº 4.304/2008, do PL nº 
3.351/1997, do PL nº 3.356/1997, do PL nº 3.467/1997, 
do PL nº 3.552/1997, do PL nº 1.192/1999, do PL nº 
4.170/2004, do PL nº 5.420/2005, do PL nº 6.921/2006, 
do PL nº 7.095/2006, do PL nº 7.231/2006, do PL nº 
352/2007, do PL nº 1.387/2007, do PL nº 1.402/2007, do PL 
nº 1.406/2007, do PL nº 2.621/2007, do PL nº 3.016/2008, 
do PL nº 3.732/2008, do PL nº 4.242/2008, do PL nº 
4.503/2008, do PL nº 4.761/2009, do PL nº 5.375/2005 e 
do PL nº 4.471/2008, apensados, com emendas; e, no mé-
rito, pela aprovação de todos nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor, com subemendas. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30-10-08. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 5-11-08. 

Retirado de pauta e, por acordo, retorna a discussão 
no dia 29-4-09, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.330/00 – Do Sr. Márcio Ma-
tos – que “proíbe a propaganda de serviços de sexo 
nos meios de comunicação social”. (Apensados: PL nº 
3.357/2000, PL nº 3.602/2000, PL nº 3.605/2000, PL nº 
3.872/2000, PL nº 5.348/2001, PL nº 541/2003, PL nº 
1.105/2003, PL nº 2.976/2004 e PL nº 3.993/2004) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, do PL nº 3.357/2000, do PL nº 3.602/2000, 
do PL nº 3.605/2000, do PL nº 3.872/2000, do PL nº 
5.348/2001, do PL nº 541/2003, do PL nº 1.105/2003, 

do PL nº 2.976/2004, e do PL nº 3.993/2004, apensa-
dos, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde, José 
Eduardo Cardozo e Pastor Manoel Ferreira, em 3-12-08. 

O Deputado Pastor Manoel Ferreira apresentou voto 
em separado em 31-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 – Do Sr. Jaime Mar-
tins – que “estabelece o direito ao mutuário do Siste-
ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas 
prestações da casa própria o valor correspondente ao 
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
relativo aos planos “Verão” e “Collor I””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emen-
das da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “regulamenta a assistência judiciária inter-
nacional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 2.746/03 – Do Sr. Coriolano Sa-
les – que “torna mais grave a pena do crime de preva-
ricação”. (Apensado: PL nº 6.241/2005) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
pela rejeição do PL nº 6.241/2005, apensado. 
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Vista ao Deputado Hugo Leal, em 12-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – Do Sr. Marcelo Bar-
bieri – que “modifica a Consolidação das Leis do Tra-
balho para dispor sobre a execução trabalhista e a 
aplicação do princípio da desconsideração da perso-
nalidade jurídica”. (Apensados: PL nº 5328/2005 e PL 
nº 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL nº 5328/2005, apensado, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do PL nº 870/2007, apensado. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Cam-
pos 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”. (Apensados: PL nº 3771/2008 e PL nº 
5078/2009) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação deste, do PL nº 3771/2008 e do PL nº 5078/2009, 
apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 9-4-08. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.979/06 – Do Sr. Dr. Rosinha 
– que “dispõe sobre a responsabilidade solidária do 
mandatário cujo mandato seja outorgado por empresa 
domiciliada em território ou país com tributação favo-
recida, inclui crimes como antecedentes para crime de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e dá 
outras providências”. (Apensado: PL nº 765/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL nº 765/2007, apensado, nos termos do Substi-

tutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado. 

Vista ao Deputado Mainha, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.307/08 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “inclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, disciplinando o direito dos incorpora-
dos a ensino profissionalizante”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.587/08 – Do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei n° 9.613, 
de 3 de março de 1998, para incluir o crime de financiar 
ou custear o tráfico de drogas como delito antecedente 
ao crime de lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.793/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941(Código de Processo Penal) 
e dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 287/06 – Da Sra. 
Alice Portugal e outros – que “institui Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar o roubo, 
a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o 
tráfico ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte 
sacra no Brasil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.164/06 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 823/2006) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Cultural Quarta Co-
lônia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 178/07 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 



25362 Terça-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

e Informática – (TVR nº 108/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Amigos da Cultura de 
Lauro de Freitas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lauro de Freitas, Estado 
da Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.335/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 922/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Cultural e Artístico de Nova Prata a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.338/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 979/2008) – que “aprova 
o ato que outorga permissão à AQUIDAUANA RADIO-
DIFUSÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Ca-
caulândia, Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.398/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 325/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Setor 
Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Almas, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.406/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1040/2008) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio 
e Difusão de Grajaú a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Grajaú, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.417/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1071/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunida-
de de Passo do Sobrado – FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Passo do 
Sobrado, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.419/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1077/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Caiçarense de Radiodifu-
são Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Caiçara, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.434/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1115/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural para o Progresso 
e Bem Estar da Comunidade de Tabatinga a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Maranguape, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.439/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 1124/2008) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Betel a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Russas, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.446/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1142/2008) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação do Movimento de Ra-
diodifusão Alternativa de Novo Machado a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Novo Machado, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.447/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1144/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Porto Real do Colégio a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Porto Real 
do Colégio, Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.491/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1057/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Três Climas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Icapuí, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.497/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1074/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão 
Comunitária Farol Freqüência Modulada a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Arambaré, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.513/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1136/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu-
são “Hamilton de Barros Lins” a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Matriz de 
Camaragibe, Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.518/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1149/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Guerreiros do Sol Comunica-
ções Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Beberibe, 
Estado do Ceará”. 

RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.523/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1165/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural e Artística de 
Rádio Livre e Jornal Comunitário Vitória dos Morado-
res do Bairro Cachoeira do Vale a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Timóteo, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.524/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1168/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural dos Moradores e Amigos do 
Baianão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.525/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1174/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitá-
ria de Vanguarda a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São José das Missões, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.570/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1235/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Pró-Cidadania 
de Croatá II a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Pacajus, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.593/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 1068/2008) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Para o 
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Desenvolvimento de Borrazópolis – ACDB a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Borrazópolis, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – Do Senado Federal 
– FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS nº 123/1989) – 
que “estabelece diretrizes para uma Política Nacional 
de Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da Emenda 
2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano e das Emen-
das 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tributação, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da Emenda 
1 da Comissão de Desenvolvimento Urbano. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11-11-08. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 3-6-08. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separa-
do, em 10-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.162/04 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “estabelece limite de tempo para atendimento ao 
público pelos serviços notariais e de registro”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 22-4-09. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 7.088/06 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº 134/2004) – que “altera os 
arts. 267, 269 e 295 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, ampliando as hi-

póteses de indeferimento da petição inicial, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – Do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS nº 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 5-5-09. 

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, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL nº 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e do PL nº 7384/2006, apensado. 

Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 4-3-08. 

O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 78/07 – Do Sr. Leonardo Vile-
la – que “”Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, que regulamenta dispositivos constitucionais à 
reforma agrária.”” 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Flávio Dino, Regis de Oliveira e Ro-
berto Magalhães, em 23-4-09. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Flávio Dino apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – Do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS nº 326/2005) – que “deno-
mina “Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans 
/ Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de 
Belém (Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras 
providências”. 
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RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
PROJETO DE LEI Nº 412/07 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS nº 286/2006) – que “institui o Dia 
Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10-4-08. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15-4-08. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flávio 
Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 30-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – Do Senado Federal – 
Eduardo Azeredo – (PLS nº 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Major Fábio, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.954/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, destinados ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade 
da Emenda apresentada nesta Comissão. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previs-
to no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências””. (Apensados: PL nº 2184/1996 e PL nº 
2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Defesa do Consumidor, do PL nº 2184/1996 e do PL 
nº 2185/1996, apensados, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL nº 1596/2003 e PL nº 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
nº 1596/2003 e do PL nº 6081/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12-3-09. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 2-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – 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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 17-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 599/2003 
e PL nº 1415/2003 (Apensado: PL nº 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PL nº 599/2003, do PL nº 1415/2003 e do PL nº 
1690/2007, apensados. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28-10-08. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – Do Sr. Fernando Fer-
ro – que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da Con-
solidação da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre 
a indenização em caso de rescisão do contrato de 
empregado eleito para cargo de dirigente sindical ou 
suplente”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 95/03 – Do Sr. Paulo Rocha – 
que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, a fim de determinar que a dispensa por justa 
causa da empregada gestante ocorra após a respec-
tiva apuração em inquérito”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e Pastor 
Manoel Ferreira, em 19-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – Do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16-4-09. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16-12-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – Da Sra. Lúcia Bra-
ga – 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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, do PL nº 1758/2003, 
do PL nº 2722/2003, do PL nº 2879/2004, do PL nº 
2907/2004, do PL nº 3528/2004 e do PL nº 5132/2005, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – Do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a destinação prevista no art. 49, da 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compen-
sação financeira devida pela produção de petróleo 
e de gás natural em campos situados na plataforma 
continental brasileira”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia, com subemenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Carlos Willian e Flávio Dino, em 20-11-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a separação pela instituição ban-
cária do limite do cheque especial do valor do saldo 
disponível em conta corrente”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

O Deputado Carlos Willian apresentou voto em sepa-
rado em 5-8-08. 

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. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – Do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumpri-
mento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 23-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.956/03 – Do Sr. Deley – que 
“dispõe sobre contratos, cessões, termos, ajustes, pro-
curações e outros instrumentos congêneres, unilaterais 
ou bilateriais, assinados por atletas profissionais ou 
não profissionais e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL nº 6430/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do 
PL nº 6430/2005, apensado. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 4-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – Do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.108/03 – Do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a proibição de entidades ou em-
presas brasileiras ou sediadas em Território Nacional 
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estabelecerem contratos com empresas que explorem 
trabalho degradante em outros países”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Bruno Araújo, em 12-3-09. 

O Deputado Sérgio Brito apresentou voto em separa-
do em 8-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL nº 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL nº 2688/2003, apensado, com 
substitutivo. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28-10-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10-3-09. 

O Deputado Gerson Peres apresentou voto em sepa-
rado em 17-3-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – Do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – Do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.199/04 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o acesso pela rede mundial 
de computadores aos dados do Sistema de Administra-
ção Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 3237/2004) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do PL nº 3237/2004, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 11-3-09. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos 
currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e 
do ensino médio”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 2-4-09. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 29-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre a cassação da eficá-
cia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, 
conseqüentemente, do registro no órgão regulador 
competente na hipótese que especifica”. (Apensado: 
PL nº 5869/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL nº 5869/2005, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Minas e 
Energia; e pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 22-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica 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 se-
parado em 7-2-08. 

(Avulso nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – 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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23-10-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.901/06 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “estabelece critérios mínimos para a 
outorga do título de patrono ou patrona”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 23-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dá nova redação ao art. 475-J da Lei nº 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao referido 
artigo”. (Apensados: PL nº 887/2007, PL nº 2484/2007 
e PL nº 3302/2008) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL nº 887/2007, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 2484/2007 e do PL 
nº 3302/2008, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Luiz Cou-
to, em 4-12-08. 

Os Deputados José Eduardo Cardozo e Flávio Dino 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.520/06 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “obriga a feitura de curso de treinamento para o 
cargo de Conselheiro Tutelar”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

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: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 26-3-08. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 13-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 471/07 – Do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre a apreensão ou o seqüestro de 
bens, direitos ou valores dos acusados por crime de 
formação de quadrilha”. (Apensado: PL nº 768/2007 
(Apensado: PL nº 1318/2007)) 
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RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela cons-
titucionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição deste; pela constituciona-
lidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 768/2007, apensado; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do PL nº 1318/2007, apen-
sado, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Geraldo Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 
5-5-09. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 12-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 613/07 – Do Sr. André de Paula 
– que “regulamenta a profissão de Repentista em todo 
território nacional, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL nº 1112/2007) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL nº 1112/2007, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de 
setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 5-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 819/07 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.143/07 – Do Sr. Dagoberto – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Profissão de Corretor de Veículos Automotores”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 28-4-09. 

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 28-
4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 5-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.869/08 – Do Sr. Ratinho Junior – 
que “acrescenta o § 6° ao art. 120 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.005/08 – Do Sr. Regis de Olivei-
ra – que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Bra-
sileiro, tornando obrigatória a contratação do serviço 
de Inspeção de Segurança Veicular mediante proces-
so de licitação pública, estabelecendo um número de 
instituição técnica por região, calculado com base na 
frota de veículo a ser inspecionada”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.151/08 – Do Sr. Regis de Oliveira 
– que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, para 
diferir a exigência de cópias das peças processuais rele-
vantes para o momento da interposição da apelação”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 7-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – Do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28-4-09. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 5-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, no que diz respeito à proteção aos animais 
silvestres apreendidos”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/08 – Do Sr. Paes Landim 
– que “transforma o agravo de instrumento, interposto 
contra decisão que não admite recurso extraordinário 
ou especial, em agravo nos próprios autos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 124, da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre a so-
ciedade por ações””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, da Emenda e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.813/08 – Do Sr. Cleber Ver-
de – que “dá nova redação ao inciso V do art. 267 do 
Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – Do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.090/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “resolve o contrato de propriedade fiduci-
ária, quando do desaparecimento ou do perecimento 
da coisa objeto da avença”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 30-4-09. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 6-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 4.321/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.259 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 30-4-09. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.410/08 – Do Sr. Henrique Afon-
so – que “introduz o art. 1211-D na Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, para 
dispor sobre prioridade na tramitação de processos de 
interesse dos Índios”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 5.229/09 – Do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS nº 88/2004) – que “alte-
ra a redação do inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para modifi-
car a disciplina jurídica da interrupção da prescrição 
em decorrência da citação, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 3293/2008) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 80/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“institui o Programa de Tratamento Gratuito para de-
pendentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.839/00 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dá nova redação ao inciso II do art. 1º da 
Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, autorizando o 
saque do saldo das contas do Programa de Integração 
Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PASEP, pelos respectivos titula-
res, quando qualquer de seus dependentes apresentar 
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.015/01 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 29/2001) – que “concede pensão especial 
aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.457/01 – Do Senado Federal 
-NABOR JUNIOR – (PLS nº 47/2000) – que “altera a 
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 JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.131/03 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios somente poderão receber os recursos do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente após a instituição 
de seus respectivos Conselhos de Meio Ambiente”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.839/04 – Do Sr. Júlio Rede-
cker – que “altera o inciso “I” do art. 2º e o caput do 
art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
permitir a percepção de seguro-desemprego pelos 
funcionários de empresas que vierem a ser fechadas, 
por ordem judicial, em razão de adulteração, imitação 
ou falsificação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.286/04 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro 
de 1985, que “institui salário adicional para os empre-
gados no setor de energia elétrica, em condições de 
periculosidade”, para tornar obrigatório o seguro contra 
acidentes pessoais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.818/05 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera o art. 284 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, estabelecendo condições para parcelamento 
de multas de infração de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.507/05 – Do Sr. Ronaldo Caia-
do e outros – que “dispõe sobre a repactuação e o 
alongamento de dívidas originárias de operações de 
crédito rural, altera a Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.563/06 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, concedendo o porte de armas de fogo aos 
Oficiais de Justiça, aos Fiscais do Ibama e Fiscais do 
Trabalho”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 103/07 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a proibição, nos dias de 
jogos, de trazer consigo, distribuir, disponibilizar, vender, 
utilizar ou entregar a terceiro, qualquer tipo de bebida 
alcoólica, em um raio de 500 (quinhentos) metros de 
distância das entradas dos estádios de futebol, giná-
sios poliesportivos e estabelecimentos congêneres, e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
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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 Universi-
dade Federal Rural da Amazônia – UFRA, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.305/08 – Do Sr. José Eduar-
do Cardozo – que “dispõe sobre normas gerais para 
licitação e contratação pela Administração Pública de 
serviços de publicidade e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/93 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 256/1993) – que “altera os dispositivos do 
Código de Processo Civil sobre a uniformização da ju-
risprudência”. (Apensado: PL nº 4627/1994 (Apensado: 
PL nº 1795/2003 (Apensado: PL nº 3157/2008))) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.578/01 – TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA DO DF – que “dispõe sobre a criação do Fun-
do de Compensação aos Registradores Civis das 
Pessoas Naturais, no âmbito do Distrito Federal, em 
regulamentação ao art. 8º da Lei nº 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.152/08 – Do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “revoga integralmente a Lei nº 11.382, de 6 
de dezembro de 2006, que instituiu a modalidade de 
penhora por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.576/08 – Do Sr. Izalci – que 
“acrescenta dispositivos às Leis nº 2.613, de 23 de 
setembro de 1955; 8.029, de 12 de abril de 1990 e 
9.766, de 18 de dezembro de 1998; e ao Decreto-Lei 
nº 9.853, de 13 de setembro de 1946”. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.540/07 – Do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre o serviço de atendimento ao 
consumidor”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.809/08 – Do Sr. Silas Câmara 
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
Lei Geral de Telecomunicações – LGT, para incluir, 
como direito do usuário de telecomunicações o ques-
tionamento de débitos lançados em conta telefônica”. 
(Apensado: PL nº 4465/2008) 
RELATORA: Deputada TONHA MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.170/09 – Do Sr. Antonio Car-
los Chamariz – que “proibe a cobrança de adicional de 
deslocamento nos serviços de telefonia móvel”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.340/07 – Do Sr. Juvenil Alves 
– que “dispõe sobre a responsabilidade solidária das 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 2 25373 

pessoas jurídicas exploradoras de atividade de comér-
cio, revenda, transporte ou empacotamento de carvão 
vegetal e demais atividades relacionadas à circulação 
de carvão vegetal no mercado nacional e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – Do Sr. Beto Faro – 
que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas nos 
alimentos destinados ao consumo humano”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.964/09 – Do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “autoriza às socieda-
des cooperativas de crédito receber pagamentos 
de contribuições e tributos federais, estaduais e 
municipais”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – Da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.085/09 – Do Sr. Nelson Bornier 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.087/09 – Do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga as indústrias farmacêuticas e as empre-
sas de distribuição de medicamentos, a dar destinação 
adequada a medicamentos com prazos de validade 
vencidos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.088/09 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, que regula direitos e obrigações relativos à pro-
priedade industrial, para instituir a imprescritibilidade 
da ação de nulidade de registro de marca na situação 
que determina”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “permite que as pequenas empresas 
prestadoras de serviços e profissionais autônomos 
possam manter como sede de sua empresa sua pró-
pria residência”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.149/07 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Es-
cola Técnica Federal de Metalurgia de Caxias do Sul, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – 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 Co-
munitária”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.870/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “institui o Dia Nacional do DeMolay no dia 18 de 
março de cada ano”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/09 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Escola Agrotécnica José 
Pereira Alvarez a escola agrotécnica federal implan-
tada pelo Ministério da Educação, em parceria com a 
prefeitura do município, na cidade de São Borja, Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.945/09 – Do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “adota medidas de estímulo à liquidação ou 
regularização de dívidas originárias do Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, 
aplicando os mesmos critérios da Lei nº 10.846, de 
2004 (MP nº 141/03)”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.952/09 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “”Institui o Programa Segurança no Trânsito” 
nas escolas das redes pública e privada e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.987/09 – Do Sr. Edinho Bez 
– que “altera o § 2º do art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para fixar a data de início 
do calendário escolar”. 
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RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL 
TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.988/09 – Da Sra. Luciana Costa 
– que “institui o Dia do Peão de Rodeio, a ser come-
morado, anualmente, no dia 25 de agosto”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.005/09 – Do Sr. Felipe Maia – que 
“altera a denominação da barragem “Boqueirão de Pare-
lhas”, Rio Grande do Norte, para “Dr. Ulisses Bezerra””. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.007/09 – Do Sr. Osório Adria-
no – que “altera a Lei nº 9.394 de 24 de dezembro de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.032/09 – Do Senado Federal– 
Marconi Perillo – (PLS nº 107/2008) – que “inscreve 
o nome de Getúlio Dornelles Vargas no Livro dos He-
róis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.054/09 – Do Sr. Bispo Gê Te-
nuta – que “inclui na grade complementar dos ensinos 
fundamental e médio das escolas públicas e particulares 
disciplina relativa a “Doação de Órgãos e Tecidos” “. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.076/09 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “institui o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.079/09 – Do Sr. Edson Apareci-
do – que “institui o dia 28 de abril como o Dia Nacional 
das Entidades de Segurança e Saúde do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.115/09 – Do Sr. Paes de Lira 
– que “institui o dia 27 de abril como o dia dos traba-
lhadores domésticos”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.127/09 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que 
dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para 
proporcionar desconto em matrículas e mensalidades 
a quem pretenda obter novo título de graduação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.141/09 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “institui o Dia Nacional da Ufologia”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.145/09 – Da Sra. Perpétua Al-
meida – que “denomina “Aeroporto Internacional de 

Cruzeiro do Sul – Terra dos Náuas” o aeroporto locali-
zado na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.152/09 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS nº 211/2008) – que “institui 
o “Dia Nacional da Educação Ambiental””. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.154/09 – Do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS nº 302/2008) – que “institui o 
Ano Nacional Patativa do Assaré, em 2009”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.161/09 – Do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS nº 278/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar, no Ministério da Educação, 
o Programa Cesta Básica do Livro, para garantir um 
acervo mínimo de livros às famílias de estudantes do 
ensino público fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.162/09 – Do Senado Federal – 
Ideli Salvatti – (PLS nº 277/2008) – que “institui o Dia 
Nacional da Aquicultura”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.163/09 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS nº 263/2008) – que “institui o Dia 
Nacional do Sistema Braille”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.165/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre estágios como compo-
nente curricular do curso superior de graduação em 
Psicologia”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.169/09 – Do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “institui o Dia Nacional da Liberdade”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A  
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 06 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

(Requerimento nº 257/09 do Deputado Chico D’Ângelo 
e nº154/08 dos Deputados Manoel Júnior e Sílvio 
Costa) 

Tema:

“Discutir o PL 164-A de 2007, que propõe a obriga-
toriedade para que a vacina do HPV faça parte do 
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calendário do SUS em todo o Brasil, para mulheres 
entre 9 e 26 anos.”

Convidados:

GÉRSON PENNA
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde

JOSÉ ANTONIO ROCHA GONTIJO
Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UNI-
CAMP Universidade Estadual de Campinas

LUIZ ANTÔNIO SANTINI RODRIGUES DA SILVA
Diretor Geral do INCA – Instituto Nacional do Câncer
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
Autora do PL nº 164-A de 2007

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DO  
SISTEMA FINANCEIRO

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão de Finan-
ças e Tributação 
HORÁRIO: 16h30min 

A – Definição da pauta de trabalhos da Subco-
missão

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.318/07 – Do Sr. Neudo Cam-
pos – que “altera o art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, estabelecendo nova hipótese para sub-
rogação de recursos da sistemática de rateio de ônus 
e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis 
fósseis para a geração de energia elétrica nos siste-
mas isolados”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.990/08 – Da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dispõe sobre a criação do Fundo Nuclear de 
Segurança”. (Apensado: PL nº 4.098/2008) 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 7.256/06 – Do Sr. José Linha-
res – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a sinalização das passa-
gens de nível”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.891/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Fede-
ral da Integração Luso-Afro-Brasileira – UNILAB e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.060/09 – Do Sr. Renato Molling 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de feve-
reiro 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, para ga-
rantir a isenção do IPI à categoria dos representantes 
comerciais autônomos”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.083/09 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre o imposto de renda incidente 
no mês de dezembro de cada ano sobre os rendimen-
tos de trabalho não assalariado”. 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.124/09 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a legislação do Imposto de Renda, 
limita a dedução de despesas de depreciação, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.129/09 – Do Sr. Laerte Bessa – 
que “altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
para instituir dedução do imposto de renda das pesso-
as jurídicas, das despesas com plano de saúde pagas 
pelo empregador em benefício do empregado”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.133/09 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “cria o Fundo Nacional de Registro Civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.134/09 – Do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera o § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713 de 22 de 
dezembro de 1988 e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Audiência Pública para “esclarecimentos sobre a apli-
cação dos recursos provenientes da cobrança de pe-
dágio na rodovia BR-040/MG/RJ”

(Req.154 de autoria do Dep. Paulo Rattes)

CONVIDADOS:

– BERNARDO FIGUEIREDO, Diretor-Geral da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

– MARCELO COTRIM BORGES, Superintendente Re-
gional do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT no Estado do Rio de Janeiro 

– FRANCISCO GIUSEPE DONATO MARTINS, Dire-
tor-Técnico da Secretaria de Fiscalização e Desesta-
tização do Tribunal de Contas da União – TCU, repre-
sentante do TCU 

– PEDRO ANTÔNIO JONSSON, Diretor-Presidente 
da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora 
– Rio – CONCER,

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II – Plenário nº 7 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

DISCUSSÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA CRI-
SE FINANCEIRA INTERNACIONAL NO SETOR DE 
RECICLAGEM DO PAÍS

(Requerimento nº 232/2009, do Deputado Fernando 
Gabeira, subscrito pelos Deputados Luciano Pizzatto 
e Sarney Filho)

EXPOSITORES:

Representante do Ministério do Meio Ambiente

LUIZ HENRIQUE DA SILVA, Integrante da Equipe de 
Articulação do MNCR – Movimento Nacional dos Cata-
dores de Materiais Recicláveis de Belo-Horizonte/MG; 
representante do Sr. Roberto Laureano, Coordenador 
do Movimento no Estado de São Paulo

MARIO DIAS, Coordenador do Grupo de Trabalho sobre 
Questões Tributárias da Abal – Associação Brasileira 
do Alumínio (São Paulo-SP)

MARIA CRISTINA YUAN, Superintendente do IBS – 
Instituto Brasileiro de Siderurgia, Brasília/DF; repre-
sentante do Sr. Rudolf Buhler, Diretor Técnico do órgão 
(Rio de Janeiro-RJ)

OSMAR MARCHIONI, Integrante da Comissão de Re-
ciclagem da Abal – Associação Brasileira do Alumínio 
(São Paulo-SP), representante do Sr. Henio de Bicola, 
Coordenador do órgão

ANDRÉ VILHENA, Diretor Executivo do Cempre – 
Compromisso Empresarial de Reciclagem (São Pau-
lo-SP) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 707/03 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a instituição do Selo Verde, 
destinado a atestar a qualidade dos produtos e suas 
origens quanto aos cuidados para com a proteção 
ao meio ambiente”. (Apensados: PL 6262/2005 e PL 
7554/2006) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.473/08 – Do Sr. Ronaldo Leite 
– que “dispõe sobre a concessão do seguro-desem-
prego aos ribeirinhos que têm suas terras inundadas 
por ocasião de enchentes sazonais”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.230/09 – Do Poder Executivo 
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, que “dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA, entidade federal de imple-
mentação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, e dá outras providências”, cria 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, Funções Comissionadas no 
Banco Central do Brasil e altera o Anexo IV da Lei nº 
9.650, de 27 de maio 1998, que “dispõe sobre o Plano 
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil 
e dá outras providências”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TRABALHO,  

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 05 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

Tema:

Discutir a 98ª Conferência Internacional do Trabalho, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), a realizar-
se de 3 a 19 de junho de 2009, em Genebra, Suíça.

Convidados:

NILCÉIA FREIRE, Ministra da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres;

representante do Ministério do Trabalho e Emprego; e

LAÍS WENDEL ABRAMO , Diretora do Escritório da 
OIT no Brasil.

Autores do Requerimento nº 256/09: Deputada JANE-
TE ROCHA PIETÁ e Deputado VICENTINHO. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.590/09 – Do Sr. Fernando Ga-
beira – que “proíbe a produção, utilização e comercia-
lização de bombas de dispersão”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A  
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 6 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

(Requerimento nº 257/09 do Deputado Chico D’Ângelo 
e nº154/08 dos Deputados Manoel Júnior e Sílvio 
Costa) 

Tema:

“Discutir o PL 164-A de 2007, que propõe a obriga-
toriedade para que a vacina do HPV faça parte do 
calendário do SUS em todo o Brasil, para mulheres 
entre 9 e 26 anos.”

Convidados:

GÉRSON PENNA
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde

JOSÉ ANTONIO ROCHA GONTIJO
Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UNI-
CAMP Universidade Estadual de Campinas

LUIZ ANTÔNIO SANTINI RODRIGUES DA SILVA
Diretor Geral do INCA – Instituto Nacional do Câncer

Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
Autora do PL 164-A de 2007

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.181/08 – Do Sr. Marcio Jun-
queira – que “determina que seja proibido a exposição 
pública de conteúdo erótico ou pornográfico nos esta-
belecimentos que efetuam a sua comercialização”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.310/08 – Do Sr. Cezar Silvestri 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agos-
to de 1977, e estabelece como infração sanitária, su-
jeita à penalidades administrativas, o preenchimento 
de receitas, notificações de receita e de prontuários 
médicos de maneira ilegível ou que possa induzir o 
leitor a erro”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.057/08 – Do Sr. Leonardo Vi-
lela – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre 
a segurança do idoso nos procedimentos de embarque 
e desembarque nos veículos de transporte coletivo e 
sobre a prioridade nesse desembarque”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.402/08 – Do Senado Federal – 
Senador Demóstenes Torres – (PLS nº 38/2008) – que 
“altera o § 2º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para declarar, como efeito da condenação, a perda de 
valores e bens utilizados na prática ou exploração de 
prostituição de criança ou adolescente”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.427/08 – Do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre a complementação de Aposentadoria 
de Portuários vinculados às Administrações Portuárias 
subordinadas ao Ministério dos Transportes e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.444/08 – Do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre exame oftalmológico preventivo em 
crianças antes dos quatro anos de idade”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.592/09 – Do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Combate 
às Perdas Gestacionais” 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.594/09 – Do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “dispõe sobre o sepultamento e o assen-
tamento do óbito em caso de perdas fetais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.600/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos da Lei nº 8.069, de ju-
lho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para dispor sobre a adoção internacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.680/09 – Da Sra. Luciana Cos-
ta – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de acompa-
nhamento psicológico para pessoas abrigadas em 
entidades como orfanatos, creches e asilos em todo 
o território nacional”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/09 – Do Sr. Roberto Al-
ves – que “torna obrigatório o atendimento 24 ( vinte 
e quatro horas ) por parte dos laboratórios e indústrias 
farmacêuticas aos usuários de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.693/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre o fornecimento de Carbonato de Cálcio 
para gestantes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.973/09 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “concede a indenização e tratamen-
to médico aos trabalhadores da extinta Sucam, atu-
al Funasa, contaminados pelos inseticidas DDT e 
Malathion”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – Do Sr. Arlindo China-
glia – que “dispõe sobre as comissões intergestores 
do Sistema Único de Saúde e suas respectivas com-
posições e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.067/07 – Do Sr. Miguel Mar-
tini – que “institui procedimentos para identificação e 
segurança de recém-nascido nos hospitais e nas ma-
ternidades públicas”. (Apensados: PL nº 1988/2007 e 
PL nº 4456/2008) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.053/08 – Do Sr. Regis de Oli-
veira – que “dispõe sobre a alienação parental”. 
RELATOR: Deputado ACÉLIO CASAGRANDE. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 336/07 – Do Sr. Ciro Pedro-
sa – que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 
2003, que “obriga a que os produtos alimentícios 
comercializados informem sobre a presença de 
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glúten, como medida preventiva e de controle da 
doença celíaca””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 

PROJETO DE LEI Nº 758/07 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a instituição do Programa 
Centro Dia Para Idosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TRABALHO,  

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

Tema:

Discutir a 98ª Conferência Internacional do Trabalho, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), a realizar-
se de 3 a 19 de junho de 2009, em Genebra, Suíça.

Convidados:

NILCÉIA FREIRE, Ministra da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres;

representante do Ministério do Trabalho e Emprego; e

LAÍS WENDEL ABRAMO , Diretora do Escritório da 
OIT no Brasil.

Autores do Requerimento nº 256/09: Deputada JANE-
TE ROCHA PIETÁ e Deputado VICENTINHO. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.505/08 – Do Sr. Luiz Paulo 
Vellozo Lucas – que “regulamenta o trabalho à distân-
cia, conceitua e disciplina as relações de teletrabalho 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – Do Senado Fede-
ral – Francisco Dornelles – (PLS nº 715/2007) – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de 
Defesa Comercial, órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
poderes judicantes para aplicar direitos antidumping, 
medidas compensatórias, provisórias ou definitivas, e 
salvaguardas”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.082/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre transação tributária, nas hipóte-
ses que especifica, altera a legislação tributária e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.160/09 – Do Senado Federal– 
Paulo Paim – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Piratini, no Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.110/07 – Do Sr. Luiz Fernando 
Faria – que “inclui novos parágrafos 3º e 4º no art. 1º da 
Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que “Dispõe 
sobre a autorização para desconto de prestações em 
folha de pagamento, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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)”. (Apensado: PL 
nº 4.899/2009) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/08 – Do Sr. Marcelo Itagi-
ba – que “dispõe sobre a criação do Conselho Federal 
e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes 
Marciais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.223/08 – Do Sr. Paulo Ru-
bem Santiago – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, para impor limite no mandato 
dos dirigentes das entidades desportivas bene-
ficiárias de recursos públicos”. (Apensado: PL nº 
4862/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/04 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os veículos oficiais devem ter 
exposto telefone e email para recebimento de denún-
cias quando de sua utilização de forma indevida”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-

TUIÇAO 231-A, DE 1995, DO SR. INÁCIO  
ARRUDA, QUE “ALTERA OS INCISOS XIII E XVI 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”  
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABA-

LHO PARA 40 HORAS SEMANAIS E  
AUMENTANDO PARA 75% A REMUNERAÇÃO  

DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO)

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário a ser definido 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Sr VAGNER FREITAS, Secretário Nacional de Política 
Sindical, representando CUT; 

Sr WAGNER GOMES, Presidente da CTB;

Sr. ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS NETO 
Presidente da CGTB. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE 2003, DO SR.  
RIBAMAR ALVES, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO  

AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL”, ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, 
FUSÃO OU DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS 

DEVERÃO SER PRESERVADOS A  
CONTINUIDADE E A UNIDADE HISTÓRICO- 

CULTURAL DO AMBIENTE URBANO

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-6-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/03 
– Do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “dá nova redação ao 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE 2007, DO SR. REGIS 
DE OLIVEIRA, QUE “ALTERA OS ARTIGOS 95 E 

128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  
RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO COMO COMPONENTE DA  
REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS DA  

MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 8 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

I– Audiência Pública com os seguintes convida-
deos: 

Dr. Rogério Macanhão, Presidente da FENAFISCO;

Dr. Lupércio Machado Montenegro; Presidente da 
FENAFISP;

Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, Presidente da ADE-
POL; 

Juiz Airton Mozart Valadares Pires, Presidente da 
AMB; e

Dr. Leonardo Azeredo Bandarra, Presidente da 
CNPG.

(Requerimentos 01, 02 e 03/09)
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II – Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 5/09 – Do Sr. Geraldo Pudim 
– (PEC nº 210/2007) – que “requer a inclusão de Re-
presentante da Associação Nacional do Ministério Pú-
blico Militar na audiência pública da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 210-A de 2007”. 

REQUERIMENTOS Nº 6/09 – Do Sr. Eduardo Valver-
de – que “requer realização de audiência pública para 
discutir a PEC nº 210-A convidando o Presidente do Tri-
bunal de Contas da União do Estado de Rondônia e do 
Amazonas representando a região norte do país “. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 7ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210/07 
– Do Sr. Regis de Oliveira – que “altera os arts. 95 e 
128 da Constituição Federal, para restabelecer o adi-
cional por tempo de serviço como componente da 
remuneração das carreiras da magistratura e do Mi-
nistério Público”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007, DO SR. VITAL  
DO REGO FILHO, QUE “ACRESCENTA O ART.73-A 

À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O  
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS  

DE CONTAS”

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 4 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

I – Audiência Pública, com os seguintes convida-
dos (presenças confirmadas):

Ministro UBIRATAN AGUIAR, Presidente do Tribunal 
de Contas da União (REQ. 1/09);

Conselheiro ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Para-
íba (REQ. 4/09); e

Conselheiro ERNESTO SABÓIA, Presidente do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Ceará (REQ. 12/09).

II – Deliberação de requerimentos:

REQUERIMENTOS Nº 13/09 – Do Sr. Mauro Benevi-
des – que “requer convidar para participar de audiência 
pública da Comissão o Sr. Severiano José Constan-
drade de Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins”. 

REQUERIMENTOS Nº 14/09 – Do Sr. Mauro Benevi-
des – que “requer convidar para participar de audiência 
pública da Comissão o Sr. Antônio Joaquim, Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso”. 

REQUERIMENTOS Nº 15/09 – Do Sr. Mauro Benevi-
des – que “requer convidar para participar de audiên-
cia pública da Comissão o Sr. José Maurício de Lima 
Nolasco, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 10ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-6-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/07 
– Do Sr. Vital do Rêgo Filho e outros – que “acrescenta 
o art.73-A à Costituição Federal, criando o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, orgão externo de 
controle das Cortes de Contas”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE 1995, DA SENHORA 
RITA CAMATA, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO  
ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”,  

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO 
O DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR 

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA  
LEGENDA FOI ELEITO

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-6-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42/95 
– Da Sra. Rita Camata – que “dá nova redação ao 
art. 55 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC nº 
60/1995, PEC nº 51/1995 e PEC nº 4/2007) 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE 2007, DO SR.  
MÁRCIO FRANÇA, QUE “ACRESCENTA  

DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA 
PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS  

PROVIDÊNCIAS”

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II. 
HORÁRIO: 14h30min 

I – Assuntos Internos;

II – Deliberação de Requerimentos. 

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”

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

Discussão e votação do Parecer do Relator, Deputado 
Eduardo Valverde. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.610/96 – Do Senado Federal – 
Romero Jucá – (PLS nº 121/1995) – que “dispõe sobre a 
exploração e o aproveitamento de recursos minerais em 
terras indígenas, de que tratam os artigos 176, parágrafo 
1º, e 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal”. (Apen-
sado: PL 7099/2006 (Apensado: PL 7301/2006)) 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 
PARECER: Parecer às emendas apresentadas ao Subs-
titutivo do Relator, Dep. Eduardo Valverde (PT-RO), pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, ade-
quação financeira e orçamentária das emendas apresen-
tadas, salvo as emendas n ºs 1, 36, 81 e 122, que impu-
tamos inconstitucionais; no mérito, voto pela aprovação 
das emendas nºs 4, 10, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 49, 48, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 69, 72, 73, 83, 84, 88, 90, 
96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 115, 126, 
127, 132; voto pela aprovação parcial das emendas n.ºs 
3, 5, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 44, 46, 50, 64, 65, 68, 
70, 71, 91, 93, 95, 106, 111, 114, 116, 117, 120, 121, 124, 
134; e voto pela rejeição das emendas nºs 2, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 47, 53, 59, 56, 63, 66, 67, 74,75, 76, 77, 78, 79, 
80, 82, 85, 86, 87, 89, 92, 94,,97,98, 101, 107, 108, 110, 

118, 119, 123, 125,128, 129, 130, 131,133, 135 e136. Na 
forma do Substitutivo ora apresentado. 

Vista conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes, João Al-
meida, José Fernando Aparecido de Oliveira, Marcio Jun-
queira, Maria Helena e Moreira Mendes, em 5-11-08. 

A Deputada Perpétua Almeida apresentou voto em 
separado em 2-12-08. 

Adiada a discussão, por cinco sessões, a requerimento 
do Deputado Márcio Junqueira e outros, em 2-12-08. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 

4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA, QUE  
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 
DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO  
NACIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  

(FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO  
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E  

PRIVADAS DE ENSINO)

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema : A Reforma Universitária como mecanismo de 
fortalecimento da Educação Básica. 

Convidados: 

Professora HELENA COSTA LOPES DE FREITAS, 
Representado, Secretária de Educação Básica do Mi-
nistério da Educação – SEB / MEC;

MOZART NEVES RAMOS, Conselheiro da Câmara 
de Educação Básica e Secretário-Executivo do Movi-
mento Todos pela Educação; e

AMARO HENRIQUE PESSOA LINS, Presidente da 
Associação

Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de En-
sino Superior – ANDIFES.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, 

DO SENHOR ROBERTO GOUVEIA, QUE  
“ALTERA O ART. 1º DA LEI nº 8.001, DE 13 DE 

MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO ESPECIAL 
PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A 

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA 
A PARTIR DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA 

EÓLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  
(FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA)

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
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1– AUDIÊNCIA PÚBLICA – Convidados: Embaixador 
ANDRÉ MATTOSO MAIA AMADO – Secretário-Geral 
de Energia e Alta Tecnologia do Itamaraty (Req. nº 
30/09); e Sr. FERNANDO MAIA – Diretor de Regulação 
da ABRADEE– Associação Brasileira de Distribuidores 
de Energia Elétrica (Req. nº 21/08); 

2 – DELIBERAÇÃO DOS SEGUINTES REQUERI-
MENTOS:.

REQUERIMENTOS Nº 31/09 Do Sr. José Carlos Aleluia 
– (PL nº 630/2003) – que “requer que seja convidada a 
Sub-Procuradora Geral da República, Doutora Sandra 
Verônica Cureau para que, na condição de especialista 
em direito ambiental, possa prestar informações sobre 
as repercussões da aprovação de matéria que consti-
tui fundo especial para financiar pesquisas e fomentar 
a produção de energia elétrica e térmica a partir da 
energia solar e da energia eólica”. 

REQUERIMENTOS Nº 32/09 Do Sr. Paulo Teixeira – que 
“solicita realização de audiência pública para debater 
a questão da mobilidade sustentável no Brasil”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E 
A AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO- 
FINANCEIRA E, AO FINAL, FORMULAR  

PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E AO PAÍS, 
ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À 

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Sr. Antoninho Rovaris, Secretário de Política Agrícola 
da CONTAG; 

Sr. Márcio Lopes de Freitas e Renato Nobile, da OCB; e

Sra. Kátia Abreu (a confirmar) e Sra. Rosimeire Cristina 
dos Santos, Assessora Técnica da CNA 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E 
A AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO- 
FINANCEIRA E, AO FINAL, FORMULAR  

PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E AO PAÍS, 
ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO  

À REPERCUSSÃO NO SISTEMA  
FINANCEIRO E MERCADO

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 16, do Anexo II 
HORÁRIO: 15h 

Apresentação do Relatório do Relator, Dep. Antonio 
Palocci, com vistas ao recebimento de sugestões. 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS 
OS ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II. 
HORÁRIO: 15h30min 

I – Definição do Plano de Trabalho. 

III – COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 14h30

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 06/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2009 crédito especial 
no valor total de R$43.549.795,00 (quarenta e três mi-
lhões, quinhentos e quarenta e nove mil e setecentos e 
noventa e cinco reais), em favor da Empresa Brasileira 
de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, para os 
fins que especifica”.
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ.
Foram apresentadas 5 emendas.
VOTO:Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade da emenda de nº 4 e pela 
rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 11/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de 
R$149.299.610,00 (cento e quarenta e nove milhões, 
duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e dez re-
ais), para reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente”.
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 
Foram apresentadas 29 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissiblidade das emedas de nºs 4, 9 a 
19 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 12/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor da Presidência da República e dos Ministérios 
dos Transportes e das Cidades, crédito suplementar no 
valor global de R$638.258.797,00 (seiscentos e trinta e 
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oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecen-
tos e noventa e sete reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador LOBÃO FILHO. 
Foram apresentadas 169 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresen-
tado, com indicação pela inadmissiblidade das emedas 
de nºs 19 a 21, 24, 27, 29, 30, 52, 56, 58, 65, 84, 134, 
136, 138, 141, 143, 148, 158, 161 e 163, pela aprova-
ção das emendas nºs 8, 9, 14, 15 , 49, 85, 95, 112 e 
152 e pela rejeição das demais.

RELATÓRIO PRELIMINAR COM EMENDAS apresen-
tado ao Projeto de Lei nº 07/2009-CN, que “dispõe so-
bre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2010 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO.
Ao Relatório Preliminar foram apresentadas 22 
emendas.
VOTO: Pela aprovação do Relatório Preliminar com a 
as alterações decorrentes da aprovação das emendas 
nºs 17, 19 e 20 e aprovação parcial da emenda nº 16. 
Foram indicadas para inadimissibilidade as emendas 
nº 4 e 5 e, as demais tiveram voto pela rejeição.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463/2009-CN, que “abre 
crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de R$1.217.677.730,00 
(um bilhão, duzentos e dezessete milhões, seiscentos 
e setenta e sete mil, setecentos e trinta reais), para os 
fins que especifica”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Foram apresentadas 131 emendas.
VOTO: Favorável à medida provisória, nos termos 
propostos pelo Poder Executivo com indicação para 
inadmissibilidade das emendas de nº 01 a 73, 80 a 89 
e 98 a 131 e pela rejeição das demais.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 04/2009-CMO, dos Srs. Paulo Ru-
bem Santiago e Cristovam Buarque, que “requer a rea-
lização de Audiência Pública Conjunta com a Comissão 
de Legislação Participativa com o propósito de debater o 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010”.

REQUERIMENTO Nº 05/2009-CMO, do Sr. Ricardo 
Barros, que “requer a realização de Audiência Pública 
para duscutir os reflexos das fiscalizações efetuadas 
pelo Tribunal de Contas da União – TCU nas obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves na 
elevação dos custos desses projetos, nos atrasos na 
execução das obras públicas e como essas questões 
afetam o Custo Brasil”, convidando as seguintes auto-
ridades: Ubiratan Aguiar – Presidente do TCU; Nelson 
Jobim – Ministro de Estado da Defesa; Alfredo Pereira 

do Nascimento – Ministro de Estado dos Transportes; 
Geddel Vieira Lima – Ministro de Estado da Integração 
Nacional e Pedro Brito Nascimento – Secretário Espe-
cial de Portos da Presidência da República.

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES 

EM 01/06/2009: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE LEI Nº 5.226/2009 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 185/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
366/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 482/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

PROJETO DE LEI Nº 5.192/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 5.209/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 5.225/2009 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 53 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
TINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 088, REALIZADA EM 
30 DE ABRIL DE 2009 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO: 

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Como Líder) – Sr. 
Presidente, os jornais de todo o País publicaram ontem 
as notas do último ENEM, mostrando que, entre as mil 
piores escolas do Brasil, 965 são escolas públicas.

Sr. Presidente, esse é um aspecto da maior gra-
vidade, porque os recursos colocados à disposição 
dos Estados pelo FUNDEB são elevados, o apoio que 
o Governo Federal tem dado aos Estados, sobretudo 
aos do Nordeste, é bem conhecido. Isso mostra uma 
distorção que merece uma reflexão por parte das nos-
sas autoridades estaduais.

Eu considero, Sr. Presidente, que muitos Esta-
dos estão gastando recursos enormes em suas uni-
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versidades estaduais, em detrimento da sua obriga-
ção constitucional, com o ensino básico e o ensino 
fundamental.

Se há um setor no Brasil em que o ensino é aten-
dido pelo Governo Federal, até em quantidade exces-
siva, é o setor universitário. Nós temos universidades 
federais em todas as Capitais do País. Estados há que 
têm 2, 3, 4, 5 federais, como no Estado do Rio Grande 
do Sul. Em Minas, há mais de 10.

Então, os Governadores deveriam investir no 
ensino básico e fundamental, porque às vezes as uni-
versidades estaduais têm servido mais para atender 
ao chamado fisiologismo político, nas suas exceções 
de sempre, do que propriamente a meritocracia aca-
dêmica.

Os Estados pobres gastam muito dinheiro em 
suas universidades estaduais, abrem campus em todo 
o Estado. O Governador do meu Estado, cerca de 10 
anos atrás, abriu campus em dezenas de cidades do 
Estado, e, consequentemente, deixou de lado o en-
sino médio.

Eu sempre sentia muita tristeza quando via Pre-
feituras empolgadas, noticiando a criação de escola 
de ensino médio. Não é seu papel. Municípios pobres 
têm que cuidar do ensino de 1º grau, pelo menos, e 
deixar que o Estado cuide do ensino médio. Então, é 
esse o resultado.

Quer dizer, o Estado depois resolveu absorver 
escolas municipais do ensino médio, que já nasceram 
com graves deficiências escolares e, consequentemen-
te, o resultado é o que está nas provas do ENEM.

Ao mesmo tempo, não posso deixar de aplaudir 
escolas particulares dignas desse nome, escolas que 
realmente têm o compromisso com o ensino, com a 
formação do cidadão, com a educação dos jovens.

Eu quero aqui, reverendo Padre Luiz Couto, pa-
rabenizar mais uma vez o ensino religioso no Brasil, 
que, desde os tempos dos jesuítas, tem larga tradição 
de contributo à educação do povo brasileiro.

Mesmo quando Pombal expulsou os jesuítas, foi 
um seminário de Dom Azeredo Coutinho, em Pernam-
buco, o grande centro de excelência no século XIX no 
Brasil que ajudou a preparar uma grande elite políti-
ca que fez a Independência e lutou pela República e 
pela Abolição.

Vejo aqui no exame do ENEM o destaque de co-
légios religiosos: por exemplo, o primeiro lugar foi con-
ferido ao Colégio São Bento, no Rio de Janeiro. Tive a 
honra de conhecer seu grande e saudoso Reitor, Dom 
Lourenço de Almeida Prado, falecido há 2 meses, ver-
dadeiro santo que dedicava as 24 horas do dia a cuidar 
da educação dos jovens que procuravam o São Bento 

como abrigo para o conhecimento, o preparo para os 
desafios da vida.

É impressionante o respeito que a comunidade 
do Rio de Janeiro tem pelo Colégio São Bento, que, 
como V.Exa. sabe, fica nas proximidades da Praça 
Mauá, o maior centro de inquietação noturna do Rio 
de Janeiro. Durante o dia há assaltos, mas, quando o 
aluno dizia que estudava no Colégio do São Bento, 
mesmo os meliantes o respeitava, porque sabiam que 
estavam diante de um jovem preparado por aqueles 
santos. Verdadeiros santos aqueles homens dedicados 
24 horas à oração e ao ensino, como são os frades do 
Colégio São Bento. 

O Brasil deve ao Colégio São Bento grandes figu-
ras humanas. Ressaltamos Dom Lourenço de Almeida 
Prado, Dom Marcos Barbosa e grande outros vultos 
dedicados à fé e à educação. O Colégio Santo Inácio 
e o Colégio Santo Agostinho também desempenham 
papel importante na educação no País.

Com muito orgulho, quero citar 2 instituições do 
Estado do Piauí que, mais uma vez, estão incluídas 
entre as melhores escolas do Brasil. No 15º lugar no 
Brasil encontra-se o Instituto Dom Barreto, que já che-
gou a ocupar o 1º lugar, mas isso é normal na competi-
ção do ENEM. As escolas tradicionais têm capacidade 
de reciclagem e renovação. São escolas com mais de 
100 anos, como o Colégio São Bento. O Instituto Dom 
Barreto foi criado por um paraibano religioso, Marcílio 
Rangel – não sei se o Presidente Luiz Couto o conhe-
ceu –, que só faltou ser sacerdote. O Prof. Marcílio, 
como era conhecido, que morreu há 2 anos, era um 
figura humana tão desprendida que criou uma esco-
linha para atender aos alunos que não podiam pagar 
a mensalidade do Instituto Dom Barreto, que possui a 
melhor biblioteca do meu Estado. É uma escola par-
ticular de 1º e 2º graus com um acervo de noventa e 
tantos mil volumes.

Esse paraibano nunca quis, por mais solicitado 
que fosse, construir uma universidade, mas quis dedi-
car-se ao ensino fundamental e básico. Essa era a sua 
vocação. Era um jovem, um sujeito de poucos anos, 
Padre Luiz Couto. Três anos depois da sua morte o 
colégio contínua digno dos seus sonhos. Suas irmãs, 
que vieram da Paraíba e o auxiliavam, continuam na 
mesma linha programática de ensino, de seriedade, de 
qualificação, de disciplina e de amor à formação dos 
jovens que lá procuram conhecimento.

Também do meu Estado, Reverendo Padre Cou-
to, é o 29º colocado em todo o Brasil, o Educandário 
de Santa Maria Goretti. Veja que o problema da boa 
escola – não é só São Paulo ou no Rio de Janeiro – 
depende da seriedade com que as pessoas lidam com 
ela. Escolas religiosas ou de inspiração religiosa, es-
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colas militares, com disciplinas rigorosas, estão entre 
as melhores escolas do Brasil, segundo o relatório 
do ENEM.

Nesse sentido, aliás, quero parabenizar o Ministro 
Fernando Haddad, porque S.Exa. faz questão de mos-
trar as veias abertas do ensino no Brasil para servir de 
estímulo aos pais, a fim de que procurem as melhores 
escolas. Ao mesmo tempo, as escolas que não atendem 
aos requisitos de bom ensino que se reciclem, melho-
rem para corresponder às exigências legais.

Sr. Presidente, parabenizo, mais uma vez, o 
Ministro Fernando Haddad. Acho que o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, deveria se concentrar tão-somente nisso. 
Não tem nada a ver se preocupar com o funciona-
mento de curso superior. Não foi para isso que Lou-
renço Filho e Anísio Teixeira o criaram. Eles criaram 
um instituto para se preocupar com a formação pe-
dagógica, com a qualificação de professores que 
se dedicassem com vocação ao ensino no Brasil. 
É isso, por via oblíqua, que o INEP está fazendo, 
mas não se deve perder tempo com o problema do 
ensino superior.

Acho até que o fracasso do ensino público dos 
Estados é resultado também de erros do Governo 
passado. Isso eu já disse aqui várias vezes desta 
tribuna. No Governo passado, extinguiram as dele-
gacias federais de educação nos Estados, Padre 
Couto. Essas delegacias eram a “longa manus” do 
Governo Central. Bem ou mal, fiscalizavam, ficavam 
atentas se as escolas públicas estavam realmente 
cumprindo as exigências legais, se estavam real-
mente aplicando corretamente os recursos recebi-
dos da União.

Hoje não há mais fiscalização. Aliás, o Ministro 
da Educação do Governo passado pediu até que, em 
vez de o TCU fiscalizar as escolas, que os Tribunais 
de Conta dos Estados fizessem isso. Sabemos o fra-
casso desses tribunais, sobretudo no Nordeste, onde 
a politicagem predomina. No meu Estado, por exemplo, 
havia 3 ou 4 Deputados ligados aos conselheiros. O 
pai era conselheiro, o tio, o irmão. Isso é incrível. Foi 
para isso que foram criados os Tribunais de Contas 
dos Estados? Aliás, é melhor que os recursos sejam 
vigiados pelo TCU do que efetivamente pela politica-
gem que às vezes prevalece em alguns Tribunais de 
Conta dos Estados. Portanto, Sr. Presidente, este re-
sultado do ENEM mostra efetivamente a preocupação 
de Fernando Haddad no sentido de que o País repense 
a sua educação. 

Para concluir, Sr. Presidente, ainda hoje, na 
Folha de S.Paulo, há uma frase muito sintomática 
do Presidente Barack Obama, que tem a educação 
entre as suas preocupações fundamentais para reer-
guer o sonho americano. O jornal Folha de S.Paulo, 
em sua coluna de mídia, que transcreve as notícias 
dos principais jornais do mundo, mostra o seguinte: 
o New York Times Magazine apresenta a entrevista 

do Presidente Obama sobre os 100 dias do seu Go-
verno. Depois Obama fala do futuro da educação, de 
energia e saúde. Respondendo ao temor dos ame-
ricanos de perder o emprego, veja a sabedoria e a 
lição que Barack Obama dá para o mundo inteiro: 
“A questão mais ampla é que, se olharmos nossa 
concorrência de longo prazo na economia global, 
China, Índia, União Européia e Brasil, são os países 
que produzirem a força de trabalho mais bem edu-
cada que terão vantagens”. A força de trabalho mais 
educador ocorrerá nos países que tiveram escolas 
dignas desse nome.

Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 091, REALIZADA EM 05 DE 
MAIO DE 2009 – RETIRADO PELO ORADOR 
PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Pela ordem) – Sr. 
Presidente, gostaria hoje de, mais uma vez, fazer um 
apelo ao Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, para 
que adote, em relação ao cerrado e à caatinga, a mes-
ma medida importantíssima, de maior relevância social 
e pública, que tomou em relação aos desmatamentos 
ocasionados pelas carvoarias no Sul do País.

Efetivamente, Sr. Presidente, o cerrado do Piauí 
vem sendo destruído por carvoarias. Sete caminhões 
saem diariamente do cerrado, sem fiscalização do 
IBAMA, da Polícia Federal, sem controle algum de 
natureza fiscal, ambiental e sem gerar renda alguma 
no Estado do Piauí.

Por sua vez, madeireiras levam também da re-
gião de Caracol, onde fica o Parque Nacional da Ser-
ras das Confusões, a chamada “madeira de lei” con-
trabandeada, já que na fronteira com Pernambuco e 
com a Bahia não temos Polícia Federal nem Polícia 
Rodoviária Federal. E há sempre a cumplicidade de 
autoridades estaduais.

Eu não estava aqui no Dia da Caatinga, dia 28. Eu 
me encontrava ausente do País, mas seria uma gran-
de premiação ao único bioma exclusivamente nacional 
se o Ministro Carlos Minc designasse uma comissão 
que estudasse tão-somente aquele bioma, o mais des-
protegido do País e o mais exótico da nossa riqueza 
ecológica. Por ultimo, faço um apelo, Sr. Presidente, 
para que a PEC nº 115, de 1995, sobre a inserção do 
cerrado entre os biomas considerados patrimônio na-
cional, seja imediatamente votada por este Plenário, 
como demonstração de apreço e de relevância desta 
Casa à política ambiental do nosso País.

Muito obrigado.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 
do RICD, as seguintes proposições:
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PROJETOS DE LEI

Nº 3.981/2000 (Senado Federal – Ramez Tebet) 
– Altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, para determinar aumento de pena na hipótese 
que especifica.

Nº 1.901/1999 (Luiz Bittencourt) – Altera dispo-
sitivo da Lei nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condu-
tas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Nº 4.790/1998 (Antonio Ebling) – Acrescenta 
§ 3º ao art. 32 da Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 
1998, que “dispõe sobre as sanções penais e adminis-
trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências”.

Nº 4.340/04 (Fernando de Fabinho) – Descri-
minaliza as competições entre animais. 

Nº 4.343/2004 (Alberto Fraga) – Altera a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, para 
aumentar a pena de maus tratos animais expostos em 
espetáculos públicos, e dá outras providências.

Brasília, 1 de junho de 2009. – Michel Temer, 
Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 2.902-D, DE 1992 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 17/1991 
Ofício (SF) nº 295/1992

Regula o inciso XXVII do artigo 7º da 
Constituição Federal, que trata da proteção 
ao trabalhador em face da automação e de-
termina outras providências; tendo parece-
res da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, pela rejeição 
deste, dos de nºs 790/91, 2313/91, 325/91, 
354/91, 3053/97, 34/99, 1366/99 e 2611/00, 
apensados, e das emendas apresentadas 
na Comissão (relator: DEP. JULIO SEME-
GHINI); da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
rejeição deste, dos de nºs 790/91, 2313/91, 
325/91, 354/91, 3053/97, 34/99, 1366/99 e 
2611/00, apensados, e das emendas apre-
sentadas na Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática (re-
lator: DEP. FRANCISCO PRACIANO); e da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela rejeição deste, dos de 
nºs 790/91, 2313/91, 325/91, 354/91, 3053/97, 
34/99, 1366/99 e 2611/00, apensados, e das 
emendas apresentadas na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática (relator: DEP. VICENTINHO).

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio Trabalho, de Administração e Serviço 
Público Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposição principal foi recebida por esta Casa 
em 25-5-92, ou seja, já se passaram mais de dezes-
seis anos.

É projeto oriundo do Senado Federal (PLS nº 
17, DE 1991), da lavra do à época Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que tem por escopo, ao propor re-
gulamentação ao inciso XXVII do art. 7º da Constitui-
ção Federal, proteger os trabalhadores dos malefícios 
da automação.

O PL nº 2.902, de 1992 propõe: 
que a empresa se obrigue a estabelecer uma 

Comissão Paritária para a negociação de medidas que 
visem a redução dos efeitos negativos da automação 
sobre os empregos, caso adote programa de automa-
ção de sua produção (art. 1º);

que os sindicatos criem, mediante instrumentos 
de negociação coletiva, Centrais Coletivas de Recicla-
gem e Recolocação de Mão-de-Obra para facilitar a 
reabsorção dos empregados dispensados (art. 2º);

que o Governo Federal, por intermédio do Minis-
tério do Trabalho e do Emprego, incentive a criação de 
centros de pesquisa e comissões interdisciplinares, 
para a orientação dos processos de reciclagem de 
mão-de-obra, em face da modernização, informatiza-
ção e automação das empresas (art. 3º);

inclusão nos currículos dos ensinos fundamental 
e médio, pelas três esferas de governo, de disciplinas 
que instruam os estudantes sobre os avanços da com-
putação e informática (art. 4º); e

caracterização de dispensa sem justa causa a 
decorrente de introdução de equipamentos de auto-
mação no processo produtivo (art. 5º).

Nesta Casa, a proposição principal recebeu 07 
(sete) outros projetos em apenso:

PL nº 325, de 1991, que “Dispõe sobre a prote-
ção ao trabalhador em face da automação e dá outras 
providências”. Esse projeto de lei, de autoria do Depu-
tado Nelson Proença, obriga as empresas que desejam 
implantar sistema de automação a comunicar o fato ao 
sindicato da categoria, encaminhando especificação 
do sistema pretendido e formando comissão paritá-
ria para estudar o remanejamento dos empregados, 
estabelecendo, ainda, que o empregado dispensado 
em virtude de automação fará jus ao dobro da indeni-
zação trabalhista.
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PL nº 354, de 1991, que “Regula o inciso XXVII 
do artigo 7º da Constituição Federal”, de autoria do 
então Deputado Carlos Cardinal, vedando a demissão 
de trabalhadores em virtude da automação, determi-
nando o remanejamento e treinamento destes ou sua 
compulsória aposentadoria proporcional.

PL nº 790, de 1991, que “Dispõe sobre indeniza-
ção do empregado por despedida decorrente de auto-
mação do trabalho”, do então Deputado Freire Júnior, 
estabelecendo indenização em dobro de empregados 
dispensados por efeito da automação.

PL nº 2.313, de 1991, que “Protege o trabalha-
dor contra os efeitos da automação, regulamentando 
o art. 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal”, do 
então Deputado Luis Soyer, prevendo a indenização 
em dobro de empregados dispensados por efeito da 
automação.

PL nº 3.053, de 1997, que “Regula o inciso XXVII, 
art. 7º, da Constituição Federal, que trata da proteção 
ao trabalhador em face da automação e determina 
outras providências”, do então Deputado Milton Men-
des, sugerindo disposições similares às da proposi-
ção principal.

PL nº 34, de 1999, que “Regula o inciso XXVII, 
art. 7º, da Constituição Federal, que trata da proteção 
ao trabalhador em face da automação e determina 
outras providências”, de autoria do Deputado Paulo 
Rocha, oferecendo disposições similares às da propo-
sição principal, obrigando as empresas que pretendam 
adotar programas de automação da produção a criar 
comissões paritárias.

PL nº 1.366, de 1999, que “Dispõe sobre incentivo 
fiscal, para proteção do emprego, ante a automação”, 
do então Deputado, e hoje Senador, Paulo Paim, suge-
rindo a concessão de incentivo fiscal de depreciação 
acelerada de ativos para as empresas que implantarem 
sistemas de automação sem incorrer em demissões.

PL nº 2.611, de 2000, do então Deputado Freire 
Júnior, que “Regulamenta o inciso XXVII do art. 7º da 
Constituição Federal, a fim de proteger o emprego em 
face da automação, determinando a negociação com 
o sindicato nos casos em que as demissões por moti-
vo de automação ultrapassarem 10 % (dez por cento) 
do total de empregados da empresa. O Projeto de Lei 
determina, ainda, em seu art. 5º, que “nos casos de 
demissão de número inferior a 10% dos empregados, 
é obrigatória a qualificação profissional do empregado 
interessado, paga pelo empregador”.

Três emendas foram apresentadas ao PL nº 2.902, 
de 1992:

Emenda Substitutiva nº 1, de 1992, ao Projeto 
Principal, de autoria da então Deputada Sandra Starling, 
que obriga as empresas que implantarem sistemas de 
automação da produção e administração a apresenta-
rem à comissão paritária e/ou ao sindicato de classe 
os seus respectivos planos de automação. O mesmo 
Projeto de Lei estabelece, ainda, as condições a serem 
cumpridas pelas empresas quando da implantação de 

planos de automação, limita a automação a 20 % da 
capacidade de produção total da empresa a cada ano 
e condiciona a demissão do trabalhador em face da 
automação a autorização da DRT.

Emenda Modificativa nº 2, de 1992, ao Projeto 
principal, do então Deputado Zaire Rezende, que de-
termina a implantação de disciplina de informática no 
currículo escolar a partir do ano subsequente à pro-
mulgação da lei.

Emenda substitutiva nº 1, de 1995, também de 
autoria da então Deputada Sandra Starling, com re-
dação similar à Emenda nº 1, de 1992.

Os projetos de lei e as emendas já receberam 
pareceres de mérito pela rejeição em âmbito das se-
guintes Comissões Permanentes:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática: rejeição unânime, nos termos do 
parecer do Relator, Deputado Julio Semeghini, em 
11/04/2007.

Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio: rejeição unânime, nos termos do 
parecer do Relator, Deputado Francisco Praciano, em 
02/07/2008.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Todos temos de envidar esforços no sentido de 
minorar os efeitos negativos do fenômeno da cres-
cente automação oriunda do extraordinário avanço 
tecnológico.

A preocupação do legislador constituinte de 1988 
já prenunciava o domínio da robótica, da cibernética, da 
telefonia celular e das transformações no campo da in-
formática, cujas repercussões se fizeram sentir, na forma 
de problemas, nas relações econômicas e sociais.

Atualmente ganham espaço cada vez mais repre-
sentativo as denominadas empresas virtuais, que pres-
cindem, inclusive, de sede material para funcionarem e, 
por via de conseqüência, reduzem praticamente a quase 
nada a necessidade de supervisão humana dos traba-
lhos que desenvolvem. Os pouquíssimos (e muito bem 
qualificados) trabalhadores contratados por esses novos 
patrões laboram via computadores. As atividades produ-
tivas passam a ser desempenhadas por máquinas.

É claro que nesse contexto avulta em importância 
uma cruel observação: o mercado de trabalho encurta 
inversamente proporcional ao avanço da tecnologia. 
Todavia não se pode desprezar a outra face da mesma 
moeda: a adoção de processos tecnológicos de auto-
mação torna-se imprescindível à própria sobrevivência 
das empresas, inseridas que estão num mercado eco-
nômico globalizado e cada vez mais competitivo.

Outro aspecto que não é negativo, diz respeito 
à eliminação ou à redução das tarefas mais cansati-
vas, difíceis e perigosas, muitas vezes responsáveis 
por exposições do trabalhador a toda sorte de riscos 
à sua saúde.
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Ao lado da extinção de metodologias tradicionais 
de trabalho, o que num primeiro instante se torna pre-
ocupante, novos mercados surgem, como exemplifica 
o sistema home office.

Empresas competitivas, com respeito aos direitos 
dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e 
na Consolidação das Leis do Trabalho, representam 
instrumento de suma importância para a dinamização 
da economia nacional, cujos frutos se fazem sentir na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O avanço tecnológico, no âmbito das relações 
de trabalho, fez-se sentir de forma mais intensa, mais 
influente, nas décadas de 80 e 90, o mesmo já não se 
pode afirmar quanto a hoje, como bem nos esclarece 
o ilustre Deputado Júlio Semeghini, Relator da matéria 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, denunciando a extemporaneidade das 
proposições aqui analisadas:

“Não é este, porém, o fenômeno que hoje 
vivenciamos. Contrariamente aos anos oitenta 
e ao início dos anos noventa, em que a intro-
dução no País de plantas fabris com elevado 
grau de automação e a promoção da automa-
ção na lavoura elevaram a incerteza quanto à 
preservação de empregos tradicionais, hoje o 
desemprego está ligado a problemas de ordem 
macroeconômica, em cujo mérito não nos cabe 
entrar, sob pena de prejudicar o parecer que 
ora oferecemos.

Na realidade, a automação está amplamen-
te adotada e os efeitos desse ajuste já se fizeram 
sentir plenamente. O uso do computador no escri-
tório, da máquina-ferramenta no chão de fábrica 
e do caixa automático nas agências bancárias, 
modificou por completo as relações entre capital e 
trabalho na última década. O Poder Executivo, gra-
ças aos recursos do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador, viabilizou nesse período diversas iniciativas 
para ajudar os desempregados a adaptar-se aos 
novos tempos. Muitas dessas iniciativas, inclusive 
no sentido de treinar e recolocar as pessoas, têm 
contado com a eficaz participação dos sindica-
tos. A concessão do benefício da renda mínima, 
recentemente implantado, vem complementando 
esse sistema de amparo ao trabalhador.”

Entendemos que a melhor forma de enfrentar 
os malefícios dos processos de automação, necessa-
riamente passa pela larga escala do uso de recursos 
para reciclagens com vistas à requalificação dos tra-
balhadores, para que eles se adaptem às novas de-

mandas e exigências do mercado de trabalho, e não 
pela oneração das empresas que adotam os recursos 
tecnológicos para se tornarem mais competitivas.

Nesse sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego 
já vem atuando de forma exemplar, através, por exemplo, 
dos Programas Estaduais de Qualificação – PEQ’s e as 
parcerias nacionais e regionais que implementam o Plano 
Nacional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR, 
oferecendo qualificação profissional a uma boa parcela 
da população economicamente ativa utilizando recursos 
do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O PLANFOR procura desenvolver-se orientado 
pelas seguintes diretrizes1:

“O novo PNQ fundamenta-se em seis di-
mensões principais: política, ética, conceitual, 
institucional, pedagógica e operacional. As quais 
demarcam, em seu conjunto, um novo momento 
da Política Pública de Qualificação no País:

• no âmbito político, torna-se central a com-
preensão da qualificação profissional como direito, 
como Política Pública, como espaço de negocia-
ção coletiva e como um elemento constitutivo de 
uma política de desenvolvimento sustentável;

• a dimensão ética, sob o propósito de garantir 
transparência no uso e gestão dos recursos públi-
cos, ganha evidência por meio de procedimentos 
tais como: incorporação das recomendações da 
Secretaria Federal de Controle – SFC/Corregedoria-
Geral da União – CGU e do Tribunal de Contas da 
União – TCU; regularização do quadriênio 1999-2002 
(adimplência) e adoção de mecanismos permanen-
tes de monitoramento dos contratos; uniformiza-
ção dos contratos e convênios; disponibilização de 
informações atualizadas via Internet; aplicação de 
procedimentos de redução de custos intermediários 
(passagens, diárias, etc.); garantia da autonomia do 
sistema de avaliação frente à gestão e à realização 
dos planos; garantia de um sistema de monitoramen-
to, em tempo real e de modo eficiente;

• no campo conceitual, adquire prevalên-
cia de noções como: educação integral; formas 
solidárias de participação social e gestão pú-
blica; empoderamento dos atores sociais (na 
perspectiva de sua consolidação como cida-
dãos plenos); qualificação social e profissional; 
território (como base de articulação do desen-
volvimento local); efetividade social; qualidade 
pedagógica; reconhecimento dos saberes so-
cialmente produzidos pelos trabalhadores; 

1 Dados obtidos na página eletrônica do Ministério do Trabalho e 
Emprego, no seguinte endereço: http://www.mte.gov.br/pnq/conhe-
ca_introducao.pdf. Acesso em 09/10/2008, às 15:54 horas.
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• na dimensão pedagógica, busca-se ga-
rantir: aumento da carga horária média; unifor-
mização da nomenclatura dos cursos; articula-
ção prioritária com a educação básica (ensino 
fundamental, ensino médio e educação de jo-
vens e adultos); exigência para as instituições 
que vierem a ser contratadas para a realização 
dos Planos Territoriais e Projetos Especiais, de 
formulação e implementação de projetos peda-
gógicos; garantia de investimentos na formação 
de gestores e formadores; constituição de labo-
ratórios para discussão PNQ 2003 de referen-
ciais nos campos metodológico, das Políticas 
Públicas de Qualificação e da certificação; in-
vestimento na sistematização de experiências 
e conhecimentos; desenvolvimento de sistemas 
de certificação e orientação profissional; apoio 
à realização do censo da educação profissional 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC;

• quanto à dimensão institucional, passa 
a ser estratégica a integração das Políticas Pú-
blicas de Emprego, Trabalho e Renda entre si 
e destas em relação às Políticas Publicas de 
Educação e Desenvolvimento, dentre outras. 
Além disso, torna-se ainda mais estratégico o 
papel do Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT e das Co-
missões Estaduais e Municipais de Trabalho, 
para garantir uma efetiva participação e con-
trole social. Os Municípios, antes excluídos do 
acesso aos recursos da qualificação, passam 
a ser agentes do processo, vinculado ao de-
senvolvimento local. Ganha maior importância 
também: o papel das Delegacias Regionais 
de Trabalho – DRTs como representações do 
MTE nos estados e a articulação institucional 
das Políticas Públicas de Qualificação no plano 
internacional (prioritariamente, no âmbito do 
MERCOSUL e África); e a nova resolução do 
CODEFAT (nº 333), que institucionaliza estas 
novas concepções;

• no que se refere à dimensão operacional, 
é preciso garantir: o planejamento como ponto de 
partida e de chegada na elaboração dos planos e 
projetos; um sistema integrado de planejamento, 
monitoramento, avaliação e acompanhamento 
dos egressos do PNQ, em todos os seus níveis 
de realização; reestruturação do SIGAE e SOP; 
mecanismos de efetiva continuidade; a adoção 
de critérios objetivos de distribuição dos recursos 
do FAT entre os Planos Territoriais e os Projetos 
Especiais; o estabelecimento de um calendário 

plurianual, sem reprogramação; diminuir a quan-
tidade do número de parcelas de desembolso 
de recursos; instrumentos de análise das pres-
tações de contas.”

O Governo Federal, em parceria com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios já atua eficazmen-
te na requalificação dos trabalhadores, para que os 
mesmos se reinsiram no mercado de trabalho quando 
enfrentam momentos de temporário desemprego em 
face da adoção de processos de automação.

Sendo assim, votamos pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 2.902, de 1992, e de todos os seus apensos 
(Projetos de Lei nº 325, de 1991; nº 354, de 1991; nº 
790, de 1991; nº 2.313, de 1991; nº 3.053, de 1997; nº 
34, de 1999; nº 1.366, de 1999 e nº 2.611, de 2000) 
e emendas apresentadas (Emendas nº 1 e nº 2, de 
1992, e Emenda n.º1, de 1995).

Sala da Comissão,      de                 de 2008. – 
Deputado Vicentinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejei-
tou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.902-C/92,os 
Projetos de Lei nºs 325/91, 354/91, 790/91, 2.313/91, 
3.053/97, 34/99, 1.366/99, e 2.611/00, apensados, e 
as emendas apresentadas na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Vicentinho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes. 

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.347-A, DE 1998 
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Estabelece diretrizes para uma política 
de prevenção e defesa dos trabalhadores, 
em relação aos trabalhos com movimentos 
repetitivos, e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
deste e dos de nºs 1897/99, 3319/00, 6213/05 
e 317/07, apensados, com substitutivo (re-
lator: DEP. EUDES XAVIER).
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Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público Segurida-
de Social e Família Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O PL nº 4.347, de 1998, de autoria dos Deputados 
Walter Pinheiro, Milton Mendes e Luciano Zica, esta-
belece normas de prevenção e critérios de defesa de 
saúde dos trabalhadores. Visa protegê-los de lesões 
por esforços repetitivos ou, simplesmente, LER.

As LER, conforme o art. 2º do projeto, têm como 
característica principal a dor local. As lesões “acome-
tem os tendões, sinovias, músculos, nervos, fáscias, 
ligamentos, isolada ou associadamente, com ou sem 
degeneração de tecidos, atingindo principalmente, 
porém não somente, os membros superiores, região 
escapular, pescoço e coluna vertebral”. 

São provocadas por atividades desenvolvidas 
no trabalho, que exigem do empregado a utilização 
repetitiva, continuada e forçada de grupos musculares; 
manutenção de posturas inadequadas; tensão psico-
lógica; limitação dos movimentos corporais.

As DORT (Distúrbios Ortomusculares Relaciona-
dos ao Trabalho) são equiparadas às LER.

O Sistema Único de Saúde – SUS deve aplicar, 
em suas atividades de fiscalização, os critérios rela-
cionados no art. 3º, em especial, os procedimentos 
previstos nas normas técnicas para avaliação da inca-
pacidade (MPS/INSS, 1993) e norma regulamentadora 
nº 17, sobre ergonomia.

São, ainda, enumeradas medidas preventivas, 
nos termos do inciso III, art. 3º, entre elas, garantia 
de participação dos empregados nas decisões rela-
cionadas ao trabalho, garantia de informação sobre os 
riscos, jornada de trabalho de seis horas, com interva-
los de 10 minutos para descanso a cada 50 minutos 
trabalhados etc.

Os casos ou suspeitas de LER devem ser repor-
tados aos órgãos competentes do SUS.

São fixadas penalidades caso o empregador não 
cumpra os dispositivos legais, devendo o SUS fiscalizar 
e aplicar as sanções.

Após o retorno do empregado acometido de LER, 
o empregador deve proporcionar condições de trabalho 
que não agravem a sua lesão.

Foram apensados vários projetos:

1. PL nº 1.897, de 1999, do Deputado Luiz Bit-
tencourt, que “acrescenta seção ao Capítulo III da 
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de estabe-
lecer a jornada de trabalho em atividades que exigem 
esforços repetitivos”.

A jornada para os trabalhadores em atividade 
que exija esforços repetitivos é fixada em 5 horas, 
com intervalos de 10 minutos a cada 50 minutos tra-
balhados.

É definida a atividade como aquela em “que os 
músculos, tendões e nervos dos membros superiores, 
região escapular e pescoço do trabalhador” seja muito 
demandada em razão de: “força excessiva; posições 
desconfortáveis; repetitividade de um mesmo padrão 
de movimentos; compressão mecânica das estruturas 
dos membros superiores; tensão excessiva, desprazer 
e postura estática”.

2. PL nº 3.319, de 2000, do Deputado Pompeo 
de Mattos, que “institui procedimentos especiais para 
a prevenção e a detecção dos casos de Lesões por 
Esforços Repetitivos – LER”.

Determina a instituição pelo Poder Público de 
procedimentos especiais de vigilância e fiscalização a 
fim de prevenir e detectar casos de lesão por esforços 
repetitivos nos trabalhadores.

Os procedimentos devem aferir se os emprega-
dores estão informando aos trabalhadores sobre os 
riscos da LER; concedendo pausa de 10 minutos para 
cada 50 minutos de trabalho; definindo escalas de al-
ternância entre tarefas; entre outras medidas enume-
radas no art. 1º, § 2º, do PL.

A suspeita ou a constatação de LER deve ser 
comunicada ao órgão responsável pela saúde do tra-
balhador ou à entidade sindical.

Se for constatado o descumprimento da lei, o in-
frator é notificado para corrigir as irregularidades em 
72 horas ou apresentar plano detalhado para corrigi-
las. Após o prazo, o infrator está sujeito às penalidades 
de multa diária e, em caso de reincidência, suspensão 
temporária das atividades.

É permitida a celebração de convênios entre Es-
tados, União, Municípios e entidades sindicais para 
atingir o escopo da lei.

3. PL nº 6.213, de 2005, do Deputado Fernando 
de Fabinho, que “institui a ginástica laboral como práti-
ca obrigatória em todas as empresas que desenvolvem 
atividades que gerem esforço físico repetitivo”.

Institui a ginástica laboral como prática obriga-
tória para todas as empresas, públicas ou privadas, 
que tenham atividade laboral relacionada a entrada de 
dados; digitação ou datilografia; mecanografia; linhas 
de montagem; ou outras atividades que envolvam es-
forço repetitivo.
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Define a ginástica laboral como a seqüência de exer-
cícios de alongamento que distensiona os principais gru-
pos musculares exigidos nas atividades profissionais.

As pausas destinadas à realização dos exercícios 
de alongamento são de 10 minutos e devem ocorrer a 
cada duas horas de trabalho.

A ginástica deve ser ministrada por profissional 
graduado em educação física e, para cada grupo de 
20 trabalhadores, deve ser contratado um estudante 
do curso de graduação em educação física, como es-
tagiário.

Devem ser mantidos registros de freqüência dos 
empregados à ginástica laboral oferecida pela empre-
sa. O empregado que não quiser participar das ativida-
des deve preencher declaração isentando a empresa 
de responsabilidade no caso de desenvolver doença 
profissional.

A Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes – CIPA deve zelar pelo controle da qualidade, da 
realização e da freqüência às sessões de ginástica. 
Se não houver CIPA, deve ser criada uma comissão 
composta por empregados e empregador para exer-
cer as tarefas.

Caso haja a comprovação de nexo causal entre a 
atividade laboral e a doença diagnosticada como DORT, 
a empresa arca com o ônus trabalhista e previdenciário, 
se não houver instituído a ginástica laboral.

4. PL nº 317, de 2007, do Deputado Fábio Sou-
to, que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho para dispor sobre a ginástica laboral nas 
empresas”.

Dispõe que o empregador deve implantar pro-
grama de ginástica laboral para os empregados cujas 
atividades exijam movimentos repetitivos, posturas 
incorretas ou ausência de movimentos.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Todos os projetos demonstram a preocupação 
com a saúde do trabalhador que pode desenvolver 
Lesões por Esforços Repetitivos – LER, em função de 
sua atividade laboral.

Essas lesões causam dor e impedem o trabalha-
dor de exercer a sua função, reduzindo, muitas vezes, 
a sua capacidade laboral. É motivo justificado para li-
cença por motivo de saúde e, até, aposentadoria por 
invalidez, dependendo da gravidade do caso.

O tratamento é longo e pode incluir fisioterapia 
e cirurgia, mas nem todos são bem-sucedidos, po-

dendo não haver a recuperação total da capacidade 
do trabalhador.

A incapacidade é causada por esforços repeti-
tivos, como reconhecem todos os projetos, e parece 
razoável estimular medidas de prevenção da doença.

Os PLS nº 4.347/1998 e nº 3.319/2000 instituem 
políticas públicas para combater as doenças profissio-
nais causadas por esforços repetitivos. Apresentam, 
assim, aspectos questionáveis de constitucionalidade, 
em especial, quanto à iniciativa legislativa e atribuição 
de competência a órgãos do Poder Executivo que, ob-
viamente, serão apreciados pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Além disso, não basta a alteração das políticas 
públicas ou da atuação de determinado órgão. Deve 
ser adotado mecanismo que efetivamente proteja o 
trabalhador, prevenindo que a doença se instale.

Por outro lado, os PLS nº 6.213/2000 e nº 317/2000 
pretendem obrigar as empresas a adotar a ginástica 
laboral para os trabalhadores que, em sua atividade, 
fazem movimentos repetitivos.

A ginástica laboral, em vários casos, pode adiar 
o aparecimento da LER, mas não pode evitar. A impo-
sição do ônus a todo tipo de empresa pode, por outro 
lado, elevar o custo da contratação de empregados.

Não há diferenciação entre grande e micro empre-
sa, sendo obrigatória a adoção de ginástica em função 
do tipo de atividade laboral desenvolvida. Busca-se, 
obviamente, a proteção do trabalhador.

O PL nº 1.897/1999, por sua vez, acrescenta 
Seção XIII-A ao Capítulo III da CLT, para dispor so-
bre a proteção dos trabalhadores em atividades que 
exigem esforços repetitivos, fixando a jornada em 5 
horas diárias com intervalos de 10 minutos para cada 
50 minutos trabalhados.

Define também quais são essas atividades, con-
forme já mencionado em nosso relatório.

A redução da jornada legal pode efetivamen-
te ser o único meio para evitar a LER. Diminuindo o 
número de movimentos repetitivos, há diminuição da 
incidência da lesão.

Julgamos, portanto, oportuna a apresentação de 
substitutivo que, disciplinando tais aspectos, aproveita 
todos os projetos.

O nosso substitutivo introduz nova seção (Seção 
XIV-A – Das Atividades com Esforços Repetitivos) ao 
Capítulo V (da Segurança e da Medicina do Trabalho) 
do Título II (Normas Gerais de Tutela de Trabalho) da 
CLT.

A medida visa proteger o trabalhador em um tipo 
de atividade, e não um trabalhador específico, devendo 
ser acrescentada na parte geral sobre proteção e não na 
parte específica, como dispõe o PL nº 1.897/1999.
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É estabelecida jornada de 5 horas diárias com 10 
minutos de intervalo a cada 50 minutos trabalhados. 
Saliente-se que os quatro primeiros projetos dispõem 
sobre o intervalo, enquanto os dois primeiros dispõem 
sobre jornada inferior à prevista constitucionalmente.

São definidas as atividades que exigem esfor-
ços repetitivos, conforme a segunda proposição ana-
lisada.

A ginástica laboral, aspecto presente nos dois 
últimos projetos, é abordada em nosso substitutivo, 
que determina que os intervalos são destinados para 
descanso e ginástica, visando compensar os efeitos 
perversos dos movimentos repetitivos.

Há inovação, ainda, quanto à vigência, que não 
deve ser imediata. É concedido prazo de trinta dias 
para que os processos produtivos se adaptem à nova 
norma.

Acreditamos que as medidas preventivas pro-
tegem a saúde do trabalhador, além de não onerar a 
seguridade social. Combinados os exercícios e a jor-
nada limitada em cinco horas diárias, pode haver re-
dução da incidência da lesão por esforços repetitivos 
nos trabalhadores.

Diante do exposto, somos pela aprovação, nos 
termos do substitutivo, dos PL nº 4.347/1998; PL nº 
1.897/1999, PL nº 3.319/2000, PL nº 6.213/2005, PL 
nº 317/2007.

Sala da Comissão, 4 de março de 2009. – Depu-
tado Eudes Xavier, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 4.347, DE 2008

Acrescenta dispositivos à Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, para dispor 
sobre medidas de proteção em atividade 
laboral com esforços repetitivos. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte seção, introdu-
zida no Capítulo V do Título II:

“SEÇÃO XIV-A Da prevenção à lesão por 
esforços repetitivos

Art. 199-A A jornada de trabalho em ati-
vidades que exijam esforços repetitivos é fixa-
da em 5 (cinco) horas diárias, com intervalos 
de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinqüenta) 
minutos trabalhados.

Art. 199-B São consideradas atividades 
que exigem esforços repetitivos aquelas em 
que os músculos, tendões e nervos dos mem-

bros superiores, região escapular e pescoço 
do trabalhador sejam muito demandados em 
razão de:

I – força excessiva;
II – posições desconfortáveis;
III – repetitividade de um mesmo padrão 

de movimentos;
IV – compressão mecânica das estrutu-

ras dos membros superiores;
V – tensão excessiva, desprazer e pos-

tura estática.
Art. 199–C Os intervalos são destinados 

a descanso e realização de exercícios com-
pensatórios.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após 
a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de março de 2009. – Depu-
tado Eudes Xavier, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.347/98, 
e os Projetos de Lei nºs 1.897/99, 3.319/00, 6.213/05 
e 317/07, apensados, com substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Eudes Xavier.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.992-A, DE 2008 
(Do Sr. Vander Loubet)

Altera o caput do art. 3º da Lei nº 6.530, 
de 12 de maio de 1978, para dispor sobre a 
competência do Corretor de Imóveis para 
efetuar avaliações mercadológicas; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela rejeição 
(relator: DEP. EUDES XAVIER).
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Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer Da Comissão De Trabalho, 
De Administração E Serviço Público

I – Relatório

Vem à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
nº 2992, de 2008, de autoria do Deputado Vander Lou-
bet, que prevê alterações no caput do art. 3º da Lei nº 
6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor sobre as 
atribuições do Corretor de Imóveis, tal como abaixo 
transcrito:

“Art. 1º” O caput do art. 3º da Lei nº 6.530, 
de 12 de maio de 1978, passará a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 3º” Compete ao Corretor de Imó-
veis exercer a intermediação na compra e 
venda, permuta e locação de imóveis, efetuar 
avaliações mercadológicas e opinar quanto à 
comercialização imobiliária.

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

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

O art. 3º do projeto sob parecer contempla a 
ampliação das atribuições dos corretores de imóveis 
para que os mesmos possam realizar avaliações mer-
cadológicas. 

Não foram oferecidas emendas ao projeto no pra-
zo regimental já cumprido para tal fim nesta Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público que 
deve, nesta oportunidade, pronunciar-se quanto ao 
mérito do Projeto de Lei nº 2992, de 2008.

II – Voto do Relator

A atual crise econômica mundial originou-se na 
política de crédito do mercado imobiliário norte ameri-
cano, no contexto da qual estão as avaliações merca-
dológicas, no caso de imóveis para garantias, deixan-
do inequivocamente comprovada a importância desta 
atividade e a necessidade de que existam dispositivos 
de regulação da mesma. 

Inicialmente deve ser observado que os correto-
res de imóveis muito embora sejam agentes de mer-
cado importantes e insubstituíveis no exercício das 
atividades inerentes à sua profissão (envolvendo a 
intermediação na compra e venda, permuta e locação 
de imóveis), possuem uma restrição de natureza ética 
para que possam fazer avaliações mercadológicas, na 

medida em que há um evidente conflito de interesses 
entre avaliar bens de terceiros e comercializá-los com 
base nas avaliações realizadas. 

Os corretores de imóveis por outro lado não pos-
suem formação específica para periciar os imóveis e 
determinar a influência, para fins de avaliação merca-
dológica, de aspectos essencialmente técnicos que 
são determinantes nos resultados. Dentre os referidos 
aspectos podemos destacar, por exemplo, o efetivo 
estado físico das fundações, estruturas e instalações 
prediais, das instalações de máquinas e equipamentos 
elétricos, mecânicos e industriais; as patologias, danos 
e vícios construtivos, as potencialidades construtivas 
(aproveitamento eficiente dos terrenos); as restrições 
físicas impostas pelas legislações de uso e ocupação 
e pelos diversos regramentos de natureza ambiental 
que ordinariamente pesam sobre os imóveis. No caso 
de imóveis rurais são determinantes nas avaliações 
mercadológicas a análise e classificação dos solos e 
dos recursos hídricos, minerais e florestais, a perícia 
de benfeitorias civis e agronômicas, a identificação 
de potencialidades produtivas e a análise de aspec-
tos ambientais. 

Há que ressaltar também que os corretores de 
imóveis atualmente já possuem legalmente estabeleci-
da a prerrogativa de opinar sobre o valor dos imóveis, 
o que lhes é bastante e suficiente para que possam 
normalmente desempenhar todas as suas atividades 
inerentes de compra, venda, permuta e locação, mas 
absolutamente insuficiente para atender aos requisitos 
legais para as avaliações mercadológicas, seja pela 
ausência de fundamentação e conseqüente impossi-
bilidade de auditoria de suas opiniões emitidas, seja 
pelo não atendimento às Normas Técnicas Brasileiras 
da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
como impõem o Código de Defesa do Consumidor e 
Resoluções do Banco Central. 

As normas técnicas da ABNT foram e são elabo-
radas por profissionais especialistas de nível superior, 
no âmbito de suas respectivas áreas de formação. 

Da mesma forma as avaliações mercadológicas 
no Brasil são realizadas por profissionais especialistas 
de nível superior, no âmbito de suas respectivas áreas 
de formação. Nesse sentido, por exemplo, as avaliações 
mercadológicas de imóveis urbanos, nos seus aspectos 
civis e arquitetônicos, são realizadas pelos engenhei-
ros civis e arquitetos. As avaliações de imóveis rurais, 
nos seus aspectos agronômicos são realizadas pelos 
agrônomos. As máquinas, equipamentos e instalações 
integrantes dos imóveis urbanos ou rurais, a depender 
de sua natureza, são avaliadas mercadologicamente 
por engenheiros mecânicos, eletricistas, mecatrônicos, 
etc. As jazidas minerais e reservas florestais existentes 
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nos imóveis são avaliadas por geólogos e engenheiros 
florestais respectivamente. 

Regulamentam a atuação dos profissionais de 
nível superior avaliadores os respectivos dispositivos 
que regulamentaram o exercício de suas profissões (e 
dispositivos posteriores que os alteraram), a exemplo 
da Lei Federal 5.194/66 no caso dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos, Lei 4.076/62 para os Geólogos, 
Decreto Lei 31.794/52 para os Economistas, Decreto 
Lei 9.295 para os Contadores, dentre outros. 

As metodologias utilizadas no Brasil pelos pro-
fissionais de nível superior avaliadores são sempre 
técnicas e científicas, os trabalhos são realizados de 
maneira fundamentada, com isenção e objetividade, 
podem ser, e de fato são, regularmente auditados, e 
estão sob regimes de regulação eficazes, o que lhes 
agregam confiabilidade e imparcialidade e contribuem 
para a qualidade de resultados. 

Também agrega isenção à atuação dos profis-
sionais de nível superior avaliadores no Brasil, o fato 
de não receberem comissões sobre compras, ven-
das, permutas ou locações, ou seja, dos resultados 
de suas avaliações não dependem seus salários ou 
honorários. 

O modelo brasileiro de avaliação mercadológica, 
acima indicado e que se baseia na realização desses 
trabalhos por profissionais especialistas de nível su-
perior em suas respectivas áreas de atuação, foi cons-
truído e consolidado ao longo de quase um século de 
estudos, pesquisas, e vivência prática. O produto foi 
a criação de um valioso acervo de conhecimentos e 
experiências, abrangendo vasta literatura, metodolo-
gias, normalização, legislação e também a formação 
de profissionais tanto em nível de graduação quanto 
de pós-graduação. 

Em termos de cenário internacional o modelo de 
avaliação mercadológica brasileiro está atualmente na 
vanguarda e como tal já foi e está sendo adotado ou 
copiado por diversos países ao mesmo tempo que é 
apontado por especialistas como um dos principais 
pilares responsáveis pela solidez dos nossos merca-
dos financeiro, imobiliário e da construção civil, bem 
como um dos fatores responsáveis pela minimização 
dos efeitos da crise econômica internacional sobre a 
economia brasileira. 

Ante o exposto, atendo-me ao exame de mérito, 
conforme determinam as normas regimentais, ma-
nifesto meu voto pela rejeição do Projeto de Lei nº 
2992, de 2008. 

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Depu-
tado Eudes Xavier, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.992/08, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Eudes 
Xavier.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.752-A, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de pre-
sença de farmacêutico nas unidades de saú-
de do Sistema Único de Saúde (SUS); tendo 
parecer da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. MAURÍCIO TRINDADE).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto em epígrafe tem como objetivo obrigar 
os serviços de saúde componentes do Sistema Único 
de Saúde – SUS e que disponham de farmácias, dro-
garias ou dispensários de medicamentos a contratarem 
profissionais farmacêuticos para gerirem tais serviços. 
O profissional deverá estar habilitado e inscrito junto 
ao Conselho de Farmácia da unidade federada onde 
estiver instalado o serviço.

Como justificativa para a iniciativa em comento, 
a autora destaca que a Lei 8.080/1990, que instituiu o 
SUS, trouxe a previsão de que a execução de ações de 
assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêu-
tica, constitui uma das atribuições do sistema público 
de saúde. Acrescenta que a “assistência farmacêutica 
constitui um grupo de atividades relacionadas com o 
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medicamento, (...) envolve o abastecimento de medi-
camentos em todas e em cada uma de suas etapas 
constitutivas, a conservação e controle de qualidade, 
a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamen-
tos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, 
a obtenção e a difusão de informação sobre medica-
mentos e a educação permanente dos profissionais de 
saúde, do paciente e da comunidade para assegurar 
o uso racional de medicamentos”.

Conclui que, apesar de tal assistência estar in-
trinsecamente ligada à promoção da saúde, boa parte 
das unidades de saúde públicas do país não possui 
um farmacêutico entre seus colaboradores. Tal fato le-
varia ao manuseio de farmacoterápicos por pessoas 
incompetentes para o exercício dessa função. Assim, 
pede o apoio dos demais pares para a aprovação da 
matéria.

Esta Comissão é a única que se manifestará 
quanto ao mérito da proposição, que segue o rito do 
art. 24, II do RICD, que prevê sua terminalidade nas 
comissões. Em seguida, a CCJC apreciará a matéria 
nos aspectos de sua competência.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei ora em análise nesta Comissão 
de Seguridade Social e Família busca melhorar a qua-
lidade dos serviços públicos de saúde, em especial a 
assistência farmacêutica. De fato é notório que grande 
parte dos serviços de saúde que possuem farmácias 
e outros serviços que dispensam medicamentos, ca-
rece do profissional farmacêutico. Isso compromete a 
qualidade do serviço prestado aos pacientes e pode, 
em algumas situações elevar os riscos inerentes aos 
tratamentos medicamentosos. Por isso, a matéria reve-
la-se meritória para o Sistema Único de Saúde – SUS 
e para a proteção e promoção da saúde individual e 
coletiva.

Vale salientar que, atualmente, a presença do far-
macêutico nos estabelecimentos que dispensam me-
dicamentos aos consumidores finais já é obrigatória e 
há muito tempo. A Lei nº 5.991/1973 exige a presença 
de técnico responsável em todos os estabelecimentos 
farmacêuticos e drogarias. Da leitura do texto legal 
pode-se perceber que a lei não faz distinções entre es-
tabelecimentos públicos e privados, sujeitando ambos 
à obrigação em tela. Todavia, na prática, essa obser-
vância legal não tem ocorrido. O setor público tem sido 
resistente em cumprir tal norma. Pode ser que tal resis-
tência venha do entendimento errôneo de que o citado 
dispositivo seria aplicável, tão-somente às farmácias e 
drogarias da iniciativa privada, não sendo aplicável ao 
setor público, posicionamento que é incorreto.

A Administração Pública, além de estar obrigada 
a observar a lei, em face do princípio da estrita lega-
lidade que rege a atuação administrativa, deve ofere-
cer serviços de qualidade, na melhor forma possível. 
A assistência farmacêutica, efetivada pelo profissio-
nal competente para isso, o farmacêutico, deve ser 
prestada de forma adequada em todos os serviços 
de saúde, principalmente naqueles que estão sob a 
responsabilidade estatal.

Por isso, já que existem dúvidas acerca do real 
alcance da norma citada, revela-se conveniente e 
oportuna a elaboração de uma lei que deixe expres-
so o alcance da obrigação de contratar farmacêuticos 
também nas farmácias públicas. Os serviços de saúde 
públicos também tem a obrigação de contar com téc-
nico habilitado, reconhecido pelo conselho profissional 
respectivo, para a realização da dispensação de medi-
camentos e adequada assistência farmacêutica. Isso 
poderá melhorar a qualidade dos serviços de saúde 
no âmbito do SUS.

Ao deixar expresso na norma a obrigação em co-
mento, o legislador eliminará, assim, quaisquer dúvidas 
porventura existentes junto aos gestores públicos de 
saúde acerca da obrigatoriedade da presença de far-
macêuticos nos serviços que realizem a dispensação 
de medicamentos. Isso facilita a atuação administra-
tiva e esclarece o cidadão acerca de seus direitos. O 
controle social, importante para a melhoria do sistema 
público de saúde, tende a ser ampliado com a medi-
da proposta.

Entretanto, a forma como essa obrigação será ex-
pressa deve ser revista, pois a referida Lei nº 5.991/1973, 
em seu Capítulo IV, artigos 15 a 20, já trata do tema da 
assistência e responsabilidade técnica em farmácias 
e drogarias. Assim, qualquer alteração proposta para 
alterar os dispositivos relacionados a esse tema deve 
ser feita, preferencialmente, nas normas em vigência. 
A utilização de lei extravagante, nesse caso, não é a 
melhor forma de atingir o objetivo final suscitado pela 
autora, pois promoveria a proliferação de diplomas le-
gais diferentes que regulam assuntos idênticos. 

Por isso, entendemos que a melhor forma de se atin-
gir o fim proposto no presente projeto seria a introdução 
de um parágrafo ao art. 15 da referida Lei 5.991/1973, 
para prever a aplicabilidade desse dispositivo às institui-
ções públicas de saúde que realizem a dispensação de 
medicamentos. Dessa forma, o tratamento do tema fica 
concentrado em única lei, o que favorece o estudo da 
matéria e dificulta a ocorrência de conflitos normativos.

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei n° 3.752, de 2008, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 26 de março de 2009. – De-
putado Maurício Trindade, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No     , DE 2008

Acrescenta §4º ao art. 15 da Lei n° 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre o controle sanitário do co-
mércio de drogas, medicamentos, insu-
mos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta §4º ao art. 15 da Lei 

n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para obrigar 
os serviços públicos de saúde que dispensem ou ma-
nipulem medicamentos a fornecerem a assistência 
de farmacêutico como técnico responsável.

Art. 2° O art. 15 da Lei n° 5.991, de 17 de de-
zembro de 1973, passa a vigorar acrescido do se-
guinte §4º:

“.............................................................
§ 4º. As disposições deste artigo aplicam-

se, indistintamente, aos serviços de saúde de 
natureza pública ou privada.”

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

Sala da Comissão, 26 de março de 2009. – De-
putado Maurício Trindade, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, com substitutivo o Projeto de Lei nº 3.752/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Maurí-
cio Trindade.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, 

Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presi-
dentes, Acélio Casagrande, Aline Corrêa, Andre Za-
charow, Angela Portela, Antonio Bulhões, Armando 
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio 
Perondi, Dr. Talmir, Fernando Coruja, Geraldo Resen-
de, Germano Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat, José 
Carlos Vieira, Lael Varella, Luiz Bassuma, Manato, 
Maurício Trindade, Milton Vieira, Raimundo Gomes 
de Matos, Rita Camata, Roberto Alves, Saraiva Feli-
pe, Geraldo Thadeu, Jorginho Maluly, Roberto Britto 
e Valtenir Pereira.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tada Elcione Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.145-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 765/2008 
Aviso nº 907/2008 – C. Civil

Autoriza a União a doar recursos à Re-
pública de Moçambique para a primeira fase 
de instalação de fábrica de anti-retrovirais 
e outros medicamentos; tendo parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, pela aprovação (relator: DEP. 
GEORGE HILTON).

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional Finanças e Tri-
butação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei do Poder Executivo, que 
visa a autorizar esse Poder a doar recursos à República 
de Moçambique, no montante de até R$13.600.000,00 
(treze milhões e seiscentos mil reais), destinados à pri-
meira fase de instalação de uma fábrica de anti-retrovirais 
e outros medicamentos no referido país africano.

A doação em questão será feita com base nas 
dotações orçamentárias do Ministério da Saúde e será 
efetivada mediante termo lavrado pela autoridade do 
órgão competente desse Ministério.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em 15 de setembro de 1981, foi assinado o Acor-
do Geral de Cooperação entre a República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Moçambique, 
promulgado pelo Decreto nº 89.929, de 9 de julho de 
1984. Nos termos do art. II desse tratado, as Partes 
acordaram cooperar nos campos econômico, científico, 
técnico, tecnológico e de formação de pessoal. As for-
mas e condições da cooperação mútua são efetivadas 
por meio de acordos ou de programas especiais para 
a concretização do acordado (art. I).

A autorização da doação prevista no art. 1º do 
projeto sob análise, que visa a permitir a instalação e 
a operação de uma fábrica de medicamentos anti-re-
trovirais em Moçambique, tem por fundamento o citado 
Acordo Geral de Cooperação bilateral.

Nesta oportunidade, serão analisados os im-
pactos da eventual aprovação do projeto de lei nas 
relações bilaterais entre Brasil e Moçambique e 
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sob o prisma dos interesses políticos brasileiros no 
continente africano. A análise da eficácia e da via-
bilidade técnica da medida proposta, bem como sua 
adequação aos ditames constitucionais, deverão ser 
apreciados pelas Comissões temáticas regimental-
mente competentes.

Segundo a exposição de motivos interministerial 
que acompanha a proposição, a iniciativa é urgente, de 
caráter humanitário e de alta relevância para o Brasil. 
Segundo esse documento, o perfil epidemiológico de 
Moçambique justifica a urgência da doação, estiman-
do-se em 300 mil o total de pessoas que necessitam 
de tratamento anti-retroviral nesse País. Apesar dos 
esforços do governo de Moçambique, em 2006, ape-
nas 40 mil pessoas foram tratadas, sendo que cerca 
de 87% dos doentes não tiveram acesso à medicação 
apropriada. 

Em face do quadro descrito, a instalação de uma 
fábrica de medicamentos anti-retrovirais é urgente, eis 
que propiciará o controle de epidemias e reduzirá o 
número de mortes não apenas em Moçambique, “mas 
também em outros países africanos para os quais a 
produção da fábrica” poderá ser exportada.

A exposição de motivos ministerial adverte, 
que “é necessário que o Brasil confirme sua dispo-
sição em subsidiar a iniciativa que vem atraindo a 
atenção de outros doadores”. Além disso, o docu-
mento alerta para o fato de que “a apropriação do 
projeto da fábrica de anti-retrovirais por terceiros 
países acarretaria a perda de valioso instrumento 
de cooperação e de afirmação de interesses polí-
ticos brasileiros na África”.

Em resumo, tem-se que o presente projeto de 
lei possui forte conotação humanitária, bem como 
representa importante instrumento de adensamento 
das relações com Moçambique. Além disso, verifica-
se que a proposição harmoniza-se com os princípios 
constitucionais que regem as nossas relações inter-
nacionais, em particular com o princípio da coopera-
ção entre os povos para o progresso da humanidade, 
insculpido no inciso IX do Art. 4º da Lei Maior, razão 
pela qual VOTO pela aprovação do Projeto de Lei nº 
4.145, de 2008.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado George Hilton, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu 
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei nº 
4.145/08, nos termos do parecer do relator, Deputado 
George Hilton.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

Severiano Alves,Presidente; Damião Feliciano, 
Átila Lins e Maria Lúcia Cardoso,Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Mendes Thame, Aracely de Paula, 
Arlindo Chinaglia, Claudio Cajado, Dr. Rosinha, Edu-
ardo Lopes, Francisco Rodrigues, George Hilton, Íris 
de Araújo, Ivan Valente, José Fernando Aparecido de 
Oliveira, Luiz Sérgio, Marcondes Gadelha, Maurício 
Rands, Nilson Mourão, Professor Ruy Pauletti, Raul 
Jungmann, Rodrigo de Castro, Takayama, William Woo, 
Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, Carlos Zarattini, 
Jefferson Campos e Manoel Junior. 

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Severiano Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.752-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 
Mensagem nº 85/09 

Aviso nº 87/09 – C. Civil

Altera o art. 1º da Lei nº 11.320, de 6 de 
julho de 2006, que fixa os efetivos do Co-
mando da Aeronáutica em tempo de paz; 
tendo parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, pela apro-
vação (relator: DEP. RAUL JUNGMANN).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.752, de 2009, de iniciativa 
do Poder Executivo, propõe a alteração do art. 1º da Lei 
nº 11.320, de 6 de julho de 2006, que fixa os efetivos 
do Comando da Aeronáutica em tempo de paz.

Na Exposição de Motivos Ministerial nº 409/MD/
MP, encaminhada junto com a Mensagem nº 85/09, 
os Ministros da Defesa e do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão justificam a proposta argumentando que 
é necessário “adequar os efetivos da Aeronáutica às 
contínuas e crescentes demandas do transporte aéreo 
brasileiro, a fim de proporcionar as necessárias condi-
ções para a prestação de um eficiente e seguro serviço 
de controle do espaço aéreo, além de um efetivo mí-
nimo fundamental para operar as novas organizações 
militares criadas nos últimos 25 anos”.

Além disso, acrescentam que “houve um ex-
pressivo incremento no número de Organizações Mi-
litares da Aeronáutica, ou seja, de 202 (duzentas e 
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duas) para 312 (trezentas e doze), representando um 
crescimento da estrutura organizacional da ordem de 
54%, desacompanhado de um aumento compatível 
de efetivos”.

A proposição foi distribuída às Comissões de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças 
e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania, 
nos termos do que dispõem os art. 24, inciso II, e 
54, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(RICD).

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O PL nº 4.752/09 foi distribuído a esta Comissão 
Permanente por tratar de matéria atinente a efetivo das 
Forças Armadas, nos termos em que dispõem as alí-
neas “f” e “g”, do inciso XV, do art. 32, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

No contexto das discussões que vêm ocorrendo 
nesta Comissão, entendemos que já era hora de que 
o efetivo à disposição das Forças Armadas fosse atu-
alizado para cumprir as suas missões.

O PL nº 4.752/09 trata tão somente da quanti-
dade de pessoal da Aeronáutica, ainda que saibamos 
que as demais Forças Armadas necessitem de igual 
medida de ajustamento de efetivo. Esperamos que, em 
breve, possamos apreciar atualizações semelhantes 
para a Marinha e para o Exército em seus quadros 
de pessoal.

No que tange ao mérito que nos cabe analisar, 
o assunto é cristalino. A Aeronáutica é responsável 
pelo Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
que tem aumentado a sua cobertura com a ativação 
dos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo, responsáveis pelo controle e defesa 
aérea de área do território nacional. Tal crescimento 
foi da ordem de 65%, se considerado o aumento de 
71 (setenta e uma) organizações, em 1983, para 109 
(cento e nove), nos dias atuais, enquanto o efetivo a 
elas alocado foi acrescido de apenas 51% para atender 
à crescente demanda de todo tráfego aéreo no País.

De forma geral, nesse mesmo período, houve um 
expressivo incremento no número de Organizações 
Militares da Aeronáutica para atender a todas as suas 
missões, ou seja, de 202 (duzentas e duas) para 312 
(trezentas e doze), representando um crescimento da 
quantidade de unidades militares da ordem de 54% 
que não foi acompanhado do necessário aumento de 
efetivos, conforme nos informa a exposição de moti-
vos ministerial.

Além disso, esta Comissão vem acompanhando 
o esforço realizado pelas Forças Armadas no aten-
dimento às missões subsidiárias que, apesar de não 
constituírem o centro de suas atividades, consumem 
recursos financeiros e necessitam de pessoas para 
que sejam cumpridas.

A Aeronáutica, bem como as demais Forças, 
presta seus inestimáveis serviços sociais ao Brasil, tais 
como participação em missões da Organização das 
Nações Unidas, campanhas de vacinação, combate a 
incêndios ambientais, missões de misericórdia, apoio 
à Fundação Nacional do Índio, apoio às atividades do 
Departamento de Polícia Federal, combate ao narco-
tráfico continental, operações cívico-sociais, integra-
ção universitária, Projeto Soldado Cidadão, Projeto 
Rondon entre outros. 

Somos testemunhas de que, por vezes, essas 
missões passam a ser as principais como é o caso 
do socorro às vítimas de catástrofes naturais, por 
exemplo. A atualização do efetivo da Aeronáutica 
é, portanto, necessária e urgente para, inclusive, 
garantir o cumprimento de sua missão constitucio-
nal e não permitir que não fique prejudicado diante 
da defasagem na quantidade de pessoal em seus 
quadros.

Em conformidade com o anteriormente exposto e 
sob o ponto de vista da Defesa Nacional, votamos pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei no 4.752, de 2009.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2009. – Depu-
tado Raul Jungmann, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, con-
cluiuunanimemente pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 4.752/09, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Raul Jungmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Severiano Alves,Presidente; Damião Feliciano, 

Átila Lins e Maria Lúcia Cardoso,Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Mendes Thame, Aracely de Paula, 
Arlindo Chinaglia, Claudio Cajado, Dr. Rosinha, 
Eduardo Lopes, Francisco Rodrigues, George Hil-
ton, Íris de Araújo, Ivan Valente, José Fernando 
Aparecido de Oliveira, Luiz Sérgio, Marcondes Ga-
delha, Maurício Rands, Nilson Mourão, Professor 
Ruy Pauletti, Raul Jungmann, Rodrigo de Castro, 
Takayama, William Woo, Bispo Gê Tenuta, Capitão 
Assumção, Carlos Zarattini, Jefferson Campos e 
Manoel Junior. 

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Deputado 
Severiano Alves, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.906-A, DE 2005 

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

TVR nº 614/2005 
MSC nº 230/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Ar-
tístico, Cultural, Informativo e Social da 
Cidade de Planalto da Serra – MT a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Planalto da Serra, 
Estado do Mato Grosso; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CARLOS BEZERRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a portaria nº 158, de 16 de Abril de 2004, que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Artístico,Cultural, Informativo e Social da Cidade de 
Planalto da Serra , Estado de Mato Grosso. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 
109 do Regimento Interno. Obedecidos os requisitos 
constitucionais formais, podemos constatar que o pro-
jeto em exame não contraria preceitos ou princípios da 
Constituição em vigor, nada havendo, pois, a objetar 
no tocante à sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.906, 
de 2005.

Sala da Comissão,    de                  de 2009. – 
Deputado Carlos Bezerra, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.906/2005, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Carlos Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.114-A, DE 2006 

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

TVR nº 775/2005 
MSC nº 749/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Ecológica 
Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guapimirim, Es-
tado do Rio de Janeiro; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
GERALDO PUDIM).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria nº 159, de 16 de fevereiro de 2005, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Ecológica Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.114, 
de 2006.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Geraldo Pudim, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.114/2006, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Geraldo Pudim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 99-A, DE 2007 

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

TVR nº 1.261/2006 
MSC nº 1.014/2006

Aprova o ato que autoriza a ACITOL – 
Associação Comunitária Independente de 
Toledo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Toledo, Estado do Paraná; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
RICARDO BARROS).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva (Parecer nº 09/90 – 
CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere à 
Portaria no 91, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza 
a ACITOL – Associação Comunitária Independente de 
Toledo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Toledo, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 99, de 2007.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Ricardo Barros, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
99/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Ricardo Barros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.336-A, DE 2008 

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

TVR nº 954/2008 
MSC nº 707/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à SOCIEDADE RÁDIO ROLANTE FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município 
de Rolante, Estado do Rio Grande do Sul; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ELISEU PADILHA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 323, de 4 de julho de 2006, que outorga 
permissão à SOCIEDADE RÁDIO ROLANTE FM LTDA. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Rolante, Estado 
do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.336, 
de 2008.

Sala da Comissão,      de                    de 2009. – 
Deputado Eliseu Padilha, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.336/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Eliseu Padilha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.358-A, DE 2008 

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

TVR nº 961/2008 
MSC nº 709/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Santa Edwiges a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Odes-
sa, Estado de São Paulo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 26, de 7 de fevereiro de 2006, que autoriza 
a Associação Comunitária Santa Edwiges a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.358, 
de 2008.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.358/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.383-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 601/2007 
Aviso nº 816/2007 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo Quadro so-
bre Cooperação em Matéria de Defesa entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Peru, celebra-
do em Brasília, em 9 de novembro de 2006; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. GERSON PERES).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 601, de 2007, o 
Poder Executivo submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo Quadro sobre Cooperação 
em Matéria de Defesa entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, 
celebrado em Brasília, em 9 de novembro de 2006.

A referida Mensagem foi apreciada, no mérito, 
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, que concluiu pela aprovação da matéria, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.383, de 
2009, que ora examinamos.

O Projeto de Decreto Legislativo em questão 
aprova o texto do Acordo acima citado e propõe, ainda, 
que os atos que possam resultar em revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional.

A Exposição de Motivos encaminhada ao Presi-
dente da República pelo Chanceler Celso Amorim res-
salta que “O referido documento insere-se na prioridade 
que o Brasil tem conferido à cooperação e integração na 
América do Sul, contribuindo para o desenvolvimento e 
segurança regionais.” Acrescenta, ainda, que o Acordo 
diz respeito aos compromissos de fortalecimento da 
confiança e da transparência mútuas assumidos no 
âmbito das Américas. 

Esclarece, por fim, que o “Acordo atribui ênfase 
à pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico e aqui-
sição de produtos e serviços; ao compartilhamento de 
conhecimentos e experiências; à promoção de ações 
conjuntas de treinamento e instrução militar; e à colabo-
ração em assuntos relativos a equipamentos e sistemas, 
bem como a outras áreas de interesse comum”.

A matéria é de competência do Plenário e tramita 
em regime de urgência (RI, art. 151, I, j). 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, em consonân-
cia com o art. 139, II, c, ambos do Regimento Interno 
desta Casa, compete à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.383, de 2009.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-
do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo em análise. Ambos 
encontram-se em consonância com as disposições 
constitucionais vigentes, em especial com o previsto 
no parágrafo único do art. 4º de nossa Lei Maior, que 
garante que a “República Federativa do Brasil buscará 
a integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações.”

De outra parte, o projeto de decreto legislativo 
ora examinado é bem escrito e respeita a boa técnica 
legislativa.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.383, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Gerson Peres, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
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nº 1.383/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.392-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 910/2008 
Aviso nº 1.095/2008 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo, por Troca de 
Notas, para o Estabelecimento de uma Faixa 
Non Aedificandi em Zonas Urbanas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Paraguai, fir-
mado em Assunção, em 9 de abril de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. CARLOS BEZERRA).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe de autoria 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional, com o propósito de aprovar o texto do Acordo, 
por Troca de Notas, para a definição de uma Faixa Non 
Aedificandi em Zonas Urbanas entre o Brasil e o Pa-
raguai, firmado em Assunção, em 9 de abril de 2008.

Em sua justificativa ao Presidente da República, 
o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
afirma:

2. O Acordo é adicional ao Acordo, por Troca de 
Notas, referente ao Estabelecimento de Área Non Ae-
dificandi na Faixa Fronteiriça, assinado em 16 de se-
tembro de 1980 e promulgado pelo Decreto nº 88.589, 
de 1993, segundo o qual não poderá ser feita nenhu-
ma construção, cerca, plantação ou qualquer tipo de 
obstáculo em um faixa de 25 de metros para dentro do 
território de cada um dos países em zona rural. O pre-
sente Acordo tem por objetivo criar faixa de 10 metros 
de largura para cada lado da linha de limite internacional 
em zonas urbanos da fronteira Brasil-Paraguai.

3. O estabelecimento da faixa foi proposto pela 
Comissão Mista de Limites e de Caracterização da 
Fronteira Brasil-Paraguai, durante reunião extraor-
dinária realizada em outubro de 1995, na cidade de 
Ponta Porã. A reunião fora convocada para tratar de 
ocupações de comerciantes ambulantes de ambos os 
países na faixa de fronteira. Na Avenida Internacional 
entre as cidades de Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan 
Caballero, no Paraguai, as ocupações dificultam a in-
tervisibilidade dos marcos de fronteira, o que contraria 
disposição do artigo 10º do Protocolo de Instruções 
para a Demarcação e Caracterização da Fronteira 
Brasil-Paraguai, assinado em 1930, que afirma ser 
necessário que quaisquer marcos ‘se possam avistar, 
diretamente dos dois contíguos’.

4. A situação não se alterou nos anos subsequen-
tes, apesar dos reiterados pedidos da Comissão Mista 
às Prefeituras daquelas cidades. A partir de 2004, com 
base nos entendimentos alcançados na 51ª Conferên-
cia da Comissão Mista, ambos os Governos deram 
prosseguimento às tratativas com vistas à conclusão 
do Presente Acordo.

5. Com o estabelecimento da faixa non aedifican-
di, será possível assegurar a intervisibilidade entre os 
marcos sucessivos e, consequentemente, da linha de 
fronteira entre o Brasil e o Paraguai em zonas urbanas. 
Desse modo, eventuais problemas ocasionados por 
indefinição na linha de limites poderão ser evitados. 
O Acordo prevê também a participação de Prefeituras 
Brasileiras e Municipalidades paraguaias em Planos de 
Desenvolvimento Urbano que impeçam a construção 
de estabelecimentos que dificultem a intervisibilidade 
dos marcos. 
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A mensagem nº 910/08, que encaminhou o Acor-
do ao Congresso Nacional, foi aprovada por unanimi-
dade na Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, resultando na formalização do presente 
Projeto de Decreto Legislativo. 

Compete-nos a análise da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, nos termos do art. 54 
do Regimento Interno.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Sob a perspectiva do campo de atuação desta 
Comissão, não encontramos restrições à livre trami-
tação da matéria. A constitucionalidade da proposi-
ção se encontra confirmada pelo disposto no inciso I 
do art. 21 que estabelece a competência, deferida à 
União, para a manutenção de “relações com Estados 
estrangeiros”.

Ademais, é da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional resolver “sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional”, nos ter-
mos do inciso I do art. 49.

Ainda devemos mencionar que também foi obser-
vado o inciso VIII do art. 84 que trata da competência 
do Presidente da República para “celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo 
do Congresso Nacional.”

De igual sorte, a proposição não atenta contra os 
princípios que informam o ordenamento jurídico nacio-
nal, sendo, portanto, dotada de juridicidade. 

A proposição, portanto, se coaduna e observa o 
art. 4º da nossa Constituição que trata dos princípios 
a serem observados pelo Brasil em suas relações in-
ternacionais.

Nada a opor à técnica legislativa empregada.
Isso posto, nosso parecer é pela constitucionali-

dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.392, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Carlos Bezerra, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.392/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Carlos Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 

Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.397-A, DE 2009 

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

TVR nº 470/2005 
MSC nº 85/2005

Aprova o ato que autoriza a ACR Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Petrópolis, 
Estado do Rio de Janeiro; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
MARCELO GUIMARÃES FILHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004, que outorga 
autorização a ACR Associação Comunitária de Radio-
difusão para executar, por dez anos e sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
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De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.397, 
de 2009.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2009. – Depu-
tado Marcelo Guimarães Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.397/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Guimarães Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 

Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.401-A, DE 2009 

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

TVR nº 984/2008 
MSC nº 710/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Sociedade de Radiodifusão Antonelli e 
Alves Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de Itápolis, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 217, de 28 de maio de 2007, que outor-
ga permissão à Sociedade de Radiodifusão Antonelli 
e Alves Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Itá-
polis, Estado de São Paulo.
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De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.401, 
de 2009.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.401/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 

Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.412-A, DE 2009 

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

TVR nº 1052/2008 
MSC nº 946/2008

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Itajaí, Estado de 
Santa Catarina; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. EDUAR-
DO LOPES).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 17 de setembro de 2008, que renova, por 
quinze anos, a partir de 3 de maio de 1998, a conces-
são outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Itajaí, Estado de 
Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
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primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.412, 
de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Lopes, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.412/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Eduardo Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 

Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. –  De-
putado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.427-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.097/2008 
MSC nº 954/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção para a Comunicação em Maripá a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Maripá de Mi-
nas, Estado de Minas Gerais; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. JOÃO MAGALHÃES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 486, de 24 de agosto de 2007, que autoriza a 
Associação para a Comunicação em Maripá a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Maripá de Minas, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
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parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.427, 
de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado João Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.427/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado João Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 

Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.428-A, DE 2009 

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

TVR nº 1099/2008 
MSC nº 954/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural Rio Acimense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Rio Acima, 
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (relatora: DEP. 
MARIA LÚCIA CARDOSO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 504, de 13 de setembro de 2007, que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Rio Acimen-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.
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É o relatório.

II – Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.428, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tada Maria Lúcia Cardoso, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.428/2009, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Maria Lúcia Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-

el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.453-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.157/2009 
MSC nº 100/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Presidente Ven-
ceslau a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Presidente Venceslau, Estado de São Paulo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. REGIS DE OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 100/2009, que 
autoriza a Associação Cultural e Artística de Presi-
dente Venceslau a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Presidente Venceslau, 
Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência. 

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3). 

É o relatório. 
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 2 25413 

missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo). 

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada. 

Embora o nome possa não ter relação com o lo-
cal da exploração, em verdade, Presidente Venceslau 
não é privativo do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa. 

O parecer é pela aprovação. 
Sala da Comissão, 11 de maio de 2009. – Deputado 

Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.453/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.460-A, DE 2009 

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

TVR nº 1171/2009 
MSC nº 101/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Rádio Cidade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Claro dos Poções, 
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (relatora: DEP. 
MARIA LÚCIA CARDOSO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 152 de 3 de abril de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária Rádio Cidade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Claro dos Poções, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.460, 
de 2009.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tada Maria Lúcia Cardoso, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.460/2009, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Maria Lúcia Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Deputado 
Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.471-A, DE 2009 

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

TVR nº 1252/2009 
MSC nº 89/2009

Aprova o ato que autoriza a Centro 
Cultural de Josenópolis a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Josenópolis, Estado 
de Minas Gerais; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. JOÃO 
MAGALHÃES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 479, de 22 de setembro de 2003, que 
autoriza o Centro Cultural de Josenópolis a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Josenópolis, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que 
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania se pronuncie acerca da constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa da proposição 
em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.471, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado João Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.471/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado João Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augus-
to Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ger-
son Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João 
Almeida, João Campos, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio França, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Ma-
luf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens 
Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Quei-
roz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edson Apa-
recido, George Hilton, Hugo Leal, João Magalhães, 
José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, Pas-
tor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.489-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.047/2008 
MSC nº 953/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural do Deserto – CE a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Itapipoca, Vila 
Deserto – Estado do Ceará; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
LEO ALCÂNTARA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria no 350, de 12 de junho de 2008, que autoriza 
a Associação Cultural do Deserto – CE a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapipoca – Vila Deserto, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das Comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição em comento atende aos requisitos 
constitucionais formais relativos à competência legisla-
tiva da União e às atribuições do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Le-
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gislativo o instrumento adequado para discipliná-
la, conforme preceitua o art. 109 do Regimento 
Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs-
tar sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto 
é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
no 1.489, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Leo Alcântara, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.489/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Leo Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augus-
to Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ger-
son Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João 
Almeida, João Campos, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio França, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Ma-
luf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens 
Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Quei-
roz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edson Apa-
recido, George Hilton, Hugo Leal, João Magalhães, 
José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, Pas-
tor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.490-A, DE 2009 

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

TVR nº 1053/2008 
MSC nº 946/2008

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rede Nordeste de Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de 
Caruaru, Estado de Pernambuco; tendo pa-
recer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. GONZAGA PATRIOTA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 17 de setembro de 2008, que renova, por 
quinze anos anos, a partir de 14 de dezembro de 2005, 
a concessão outorgada à Rede Nordeste de Comuni-
cação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Muni-
cípio de Caruaru, Estado de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 2 25417 

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.490, 
de 2009.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Gonzaga Patriota, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.490/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.496-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.072/2008 
MSC nº 952/2008

Aprova o ato que autoriza a Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Mandi-
rituba – CODECOM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Mandirituba, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. RICARDO BARROS).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re à Portaria no 820, de 20 de dezembro de 2007, que 
autoriza a Conselho de Desenvolvimento Comunitário 
de Mandirituba – CODECOM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Mandirituba, 
Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.496, 
de 2009.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Ricardo Barros, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.496/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Ricardo Barros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Deputado 
Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.499-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.076/2008 
MSC nº 952/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Amigos da Cidade de Casa Branca – 
ACCB a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Casa Branca, Estado de São Paulo; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. REGIS DE OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem nº 952/2008, que 
autoriza a Associação Amigos da Cidade de Casa Branca 
– ACCB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Casa Branca, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência. 

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3). 

É o relatório. 
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe ao 

Poder Executivo a outorga de autorizações, permissões 
e concessões para o serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. De seu turno, compete ao Congresso 
Nacional a apreciação do ato (§ 1º do mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo). 

Supõe-se a regularidade do ato, diante das informa-
ções prestadas pela Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que esclarece ter sido a expedição da Portaria an-
tecedida de licitação regular, sem quaisquer recursos de 
terceiros, tendo sido homologada a licitação formulada. 

Embora o nome possa não ter relação com o 
local da exploração, em verdade, Casa Branca não é 
privativo do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa. 
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O parecer é pela aprovação. 
Sala da Comissão, 11 de maio de 2009. – Deputado 

Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.499/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Edson Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João 
Magalhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Bal-
binotti, Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo 
Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.506-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.102/2008 
MSC nº 954/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Cultura e Informação de Brasil Novo 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Bra-
sil Novo, Estado do Pará; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
ZENALDO COUTINHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato constante 
da Portaria nº 544, de 27 de setembro de 2007, que 
autoriza a Associação Cultura e Informação de Brasil 
Novo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
a exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Brasil Novo, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.506, 
de 2009.
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Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Zenaldo Coutinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.506/2009, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augus-
to Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ger-
son Peres, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João 
Almeida, João Campos, José Carlos Aleluia, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Márcio França, Mauro Benevides, Mendes 
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Ma-
luf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens 
Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Quei-
roz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edson Apa-
recido, George Hilton, Hugo Leal, João Magalhães, 
José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, Pas-
tor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.514-A, DE 2009 

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

TVR nº 1137/2008 
MSC nº 956/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente 06 de Agosto a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Boa Nova, Estado 
da Bahia; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. MARCELO GUIMA-
RÃES FILHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato constante 
da Portaria nº 758, de 18 de dezembro de 2007, que 
outorga autorização a Associação Beneficente 06 de 
Agosto para executar, por dez anos e sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Boa Nova, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.514, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Marcelo Guimarães Filho, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.514/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Guimarães Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.527-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.176/2009 
MSC nº 101/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Alcan-
til – ARCAL a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Alcantil, Estado da Paraíba; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 269, de 20 de maio de 2008, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunittá-
ria de Alcantil – ARCAL a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Alcantil, 
Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.527, de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Vital do Rego Filho, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.527/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Vital do Rêgo Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.540-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.211/2009 
MSC nº 104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Betel a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Macau, Estado do Rio Grande 
do Norte; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. FELIPE MAIA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

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

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 457, de 28 de julho de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Betel a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Macau, Estado do Rio Grande do Norte.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.540, 
de 2009.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Felipe Maia, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.540/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Felipe Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, em 19 de maio de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.542-A, DE 2009 

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

TVR nº 1215/2009 
MSC nº104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Icaraimense a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Icaraíma, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. RICARDO BARROS).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
à Portaria no 532, de 29 de agosto de 2008, que autori-
za a Associação Comunitária Icaraimense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Icaraíma, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.542, 
de 2009.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Ricardo Barros, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.542/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Ricardo Barros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.568-A, DE 2009 

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

TVR nº 1.247/2009 
MSC nº 105/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Fonte e Vida do 
Embu a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Embu, Estado de São Paulo; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
REGIS DE OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 105/2009, que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária Fonte e Vida 
do Embu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Embu, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência. 

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3). 

É o relatório. 
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo). 

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada. 

Embora o nome possa não ter relação com o lo-
cal da exploração, em verdade, Embu não é privativo 
do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa. 

O parecer é pela aprovação. 
Sala da Comissão, 11 de maio de 2009. – Depu-

tado Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.568/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
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Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli e 
William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.569-A, DE 2009 

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

TVR nº 1236/2009 
MSC nº 105/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção São Benedito de Sales a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Sales, Estado de São Paulo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. REGIS DE OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 105/2009, que 
autoriza a Associação São Benedito de Sales a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Sales, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência. 

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3). 

É o relatório. 
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo). 

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada. 

Embora o nome possa não ter relação com o lo-
cal da exploração, em verdade, Sales não é privativo 
do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa. 

O parecer é pela aprovação. 
Sala da Comissão, 11 de maio de 2009. – Depu-

tado Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.569/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de An-

drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Mar-
tins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, João Almeida, João 
Campos, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Jutahy 
Junior, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pastor Mano-
el Ferreira, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
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Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Willian, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Ed-
son Aparecido, George Hilton, Hugo Leal, João Maga-
lhães, José Guimarães, Luiz Couto, Odílio Balbinotti, 
Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 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, NEWTON 
GOMES DA SILVA, ponto nº 2607, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-
buição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de 
Atendimento, Classe Especial, Padrão 32, da função 
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Ga-
binete do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, a partir de 01 de junho de 2009. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 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, RAUL DA SILVA, 
ponto nº 3374, ocupante de cargo da Categoria Funcio-
nal de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Ser-
viços Legislativos – Serviços de Atendimento, Classe 
Especial, Padrão 32, para exercer, a partir de 01 de 
junho de 2009, a função comissionada de Assistente 
de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Presidente, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 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, ANTONIO COSTA XA-
VIER, ponto nº 5495, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente 
de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 32,  
substituto do Supervisor de Segurança do Presiden-
te, FC-05, da Coordenação de Operações Especiais, 
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 01 
a 30 de junho de 2009. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, GENTIL SBARDELOT-
TO, ponto nº 4419, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 2º substituto 
do Diretor Administrativo, FC-09, do Quadro de Pesso-
al da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 27 de maio de 2009. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, GERSON GUIMARÃES 
JÚNIOR, ponto nº 5707, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Contador, Classe Especial, Padrão 45, 1º substituto do 
Diretor Administrativo, FC-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 27 de maio de 2009. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAURA REGINA 
SANTANA DE JESUS, ponto nº 5742, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 32, 1ª substituta do Chefe de Gabinete, FC-08, 
da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 27 de maio de 2009. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RENATO BIAN-
CO ABREU, ponto nº 6597, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,  
substituto do Consultor do Núcleo Financeiro, FC-07, 
da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 
11 de maio a 09 de julho de 2009. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, SANDRA BARBOSA 
BARRETOS MORAES, ponto nº 5594, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 32, 2ª substituta do Chefe de Gabinete, FC-08, 
da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 27 de maio de 2009. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 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, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, ALBERTO LUIZ CONTINI, ponto nº 119.775, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 
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Líder do Partido Social Cristão, a partir de 27 de maio 
de 2009.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-
DRE JOSE CAMARGO FILHO, ponto nº 111.818, 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 da Social Democracia Brasileira.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIEL 
GUSTAVO MONTALVÃO PINTO, ponto nº 119.202, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Progressista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DIA-
NA DE ALENCAR MENESES, ponto nº 119.816, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir 
de 1º de junho de 2009.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35, 
inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
GISELE NAVES RODRIGUES, ponto nº 119.541, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Comis-
são, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exercia na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, da Coordenação de Comis-
sões Permanentes, do Departamento de Comissões, 
a partir de 27 de maio de 2009.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KA-
TIA PATRICIA TORRES FRÓES, ponto nº 115.612, 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 Popular Socialista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÁR-
CIA DOS REIS TELES, ponto nº 119.714, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto 
C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido 
da República, a partir de 1º de junho de 2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 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:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ANDRÉ VELOSO BARBOSA para 
exercer, na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, da Coordenação de Comissões Permanen-
tes, do Departamento de Comissões, o cargo em co-
missão 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, ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA 
para exercer, no Gabinete do Presidente, 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, CLARA REGIA NASCIMENTO 
CARIOCA para exercer, no Centro de Informática, 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, DANIEL DE SOUZA CRUZ para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, KATIA PATRICIA TORRES FRÓES 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular 
Socialista, 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, MARIA DO SOCORRO LEITE 
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, RAFAEL MAGALHÃES MORAES 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo-
vimento 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, SANDRA DA SILVA CORREIA 
para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos 
Secretários, o cargo em comissão de Secretário Par-
ticular, 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, SANDRO DILAMAR MENDES 
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido dos Trabalhadores, o cargo em comissão de 
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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, VERA LÚCIA OLIVEIRA DE GÓES 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progres-
sista, 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, WERNER REIS RODRIGUES 
TELES para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do da República, 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, WILSON TEIXEIRA SOARES para 
exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, 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.

Câmara dos Deputados, em 1º de junho de 2009. 
– Michel Temer, Presidente.
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Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - 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
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PR
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
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
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - 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
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
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
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
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
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - 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
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Jofran Frejat - PR
José Edmar - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Ricardo Quirino - PR
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
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
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
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
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
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Nilson Mourão
Nazareno Fonteles Paulo Piau
Nelson Meurer Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Suely
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

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

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Waldir Neves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Wandenkolk Gonçalves Osório Adriano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

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

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

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

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

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

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

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

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

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

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

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

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

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

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

Sergio Petecão
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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA



Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Colbert Martins
Eunício Oliveira Eliene Lima
Francisco Rossi Fernando Ferro
Gilmar Machado Flávio Bezerra
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho José Carlos Araújo
José Rocha Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa Márcio Marinho
Paulo Pimenta Mário Negromonte
Paulo Roberto Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes

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

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

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

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

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

Nelson Proença José Mendonça Bezerra
Paulo Bornhausen Julio Semeghini
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
Solange Amaral Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Sueli Vidigal
Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

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: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

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

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian
Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Eliseu Padilha Domingos Dutra
Emiliano José Dr. Rosinha
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos George Hilton
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marcelo Guimarães Filho José Guimarães
Marcelo Itagiba Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho Maria Lúcia Cardoso
Nelson Trad Maurício Rands
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paes Landim Miguel Corrêa
Pastor Manoel Ferreira Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira Paulo Rattes
Rubens Otoni Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Tadeu Filippelli Sandro Mabel
Vicente Arruda Wilson Santiago

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Arolde de Oliveira Bispo Gê Tenuta
Bonifácio de Andrada Carlos Melles
Bruno Araújo Edson Aparecido
Efraim Filho Humberto Souto
Felipe Maia Jairo Ataide
Indio da Costa vaga do PSOL Jorginho Maluly
João Almeida Luciano Pizzatto
João Campos Major Fábio
José Carlos Aleluia Moreira Mendes

José Maia Filho
Onyx Lorenzoni vaga do

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

Jutahy Junior Paulo Bornhausen
Mendonça Prado Pinto Itamaraty
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

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

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Marcondes Gadelha
Márcio França vaga do

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



Sandra Rosado Osmar Júnior
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Pompeo de Mattos
Valtenir Pereira Sergio Petecão
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

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

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

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

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

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

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

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

PHS
Felipe Bornier vaga do

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

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
João Leão Andre Zacharow
João Maia Antônio Andrade
José Guimarães Armando Monteiro
Jurandil Juarez Carlos Eduardo Cadoca
Miguel Corrêa Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Goetten Maurício Trindade vaga do PHS

Renato Molling Natan Donadon
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Rebecca Garcia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Luiz Paulo Vellozo Lucas
Leandro Sampaio Moreira Mendes
Osório Adriano Vanderlei Macris

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

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

Laurez Moreira
PHS

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo Íris de Araújo
Francisco Praciano José Airton Cirilo
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro
José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

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

1 vaga

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

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet



João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

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

Onyx Lorenzoni vaga do

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

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

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

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Janete Rocha Pietá Carlos Abicalil
Lucenira Pimentel Iriny Lopes
Luiz Couto José Linhares
Pastor Pedro Ribeiro Lincoln Portela
Pedro Wilson Luiz Alberto
Ricardo Quirino vaga do PRB Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edmar Moreira Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu Waldir Neves
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto vaga do

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

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Luciana Genro 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: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Chico Abreu
Antônio Carlos Biffi Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa José Linhares
João Matos Marcelo Almeida
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio
Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Osvaldo Biolchi Rodrigo Rocha Loures

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

Raul Henry vaga do PV 2 vagas
Reginaldo Lopes
Waldir Maranhão (Licenciado)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

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

Jorginho Maluly José Maia Filho
José Aníbal Lira Maia
Lobbe Neto Luiz Carlos Setim
Nilmar Ruiz Narcio Rodrigues
Pinto Itamaraty Paulo Magalhães
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Professor Ruy Pauletti

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Enio Bacci vaga do PSDB/DEM/PPS Severiano Alves
Paulo Rubem Santiago
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

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

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin
Silvio Costa Paulo Pereira da Silva
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

PV

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

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

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno

Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Rodrigo Maia Duarte Nogueira

Rômulo Gouveia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ronaldo Caiado José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Manoel Salviano

Moreira Mendes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo João Dado
Sueli Vidigal Márcio França

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

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

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

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez
Rodrigo Rocha

Loures

Leonardo Monteiro
Sabino Castelo

Branco
Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha 1 vaga

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito



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: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Valdir Colatto

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

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

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

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

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

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

Gervásio Silva Arnaldo Jardim
Jorge Khoury vaga do

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

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

Luciano Pizzatto Germano Bonow
Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

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

Rodovalho (Licenciado) vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

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

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

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

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
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: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edio Lopes
Eduardo Valverde Edson Ezequiel
Ernandes Amorim Jilmar Tatto
Fernando Diniz João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão
Fernando Marroni Luiz Bassuma
Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa

José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

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

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Luiz Paulo Vellozo Lucas Gervásio Silva
Marcio Junqueira José Carlos Aleluia
Paulo Abi-ackel Nelson Proença
Silvio Lopes Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Julião Amin Davi Alves Silva Júnior
Marcos Medrado Silvio Costa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

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

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Paulo Pimenta
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raul Henry

(Dep. do PV ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

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



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

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

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame André de Paula

Claudio Cajado
Bispo Gê Tenuta vaga do

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

Francisco Rodrigues Bonifácio de Andrada
Professor Ruy Pauletti Cláudio Diaz
Raul Jungmann Edson Aparecido
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

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

William Woo
Nelson Proença vaga do

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(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

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano vaga do

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

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
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 A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

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

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Nelson Pellegrino (Licenciado)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Rubem Santiago

Francisco Tenorio
Pompeo de Mattos vaga do

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

Perpétua Almeida vaga do

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

PV

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Geraldo Pudim
Chico D'angelo Henrique Afonso
Darcísio Perondi Iran Barbosa
Dr. Paulo César Moises Avelino vaga do PSOL

Elcione Barbalho Nazareno Fonteles
Fátima Pelaes Neilton Mulim
Geraldo Resende Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Quirino
Jofran Frejat Roberto Britto
José Linhares Simão Sessim
Luiz Bassuma Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Fernando Coruja Eleuses Paiva
Germano Bonow Geraldo Thadeu
José C. Stangarlini João Campos
José Carlos Vieira Jorginho Maluly
Lael Varella Leandro Sampaio
Milton Vieira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luciano Pizzatto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

Ronaldo Caiado



C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Valtenir Pereira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
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: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho
Pedro Henry 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Sérgio Moraes
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

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

Jorginho Maluly

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(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

Daniel Almeida Maria Helena
Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala Rocha
Paulo Pereira da Silva
Vanessa Grazziotin

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Cida Diogo
Carlos Eduardo Cadoca Fátima Pelaes
Deley Gilmar Machado
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

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

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

Moreira Mendes

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

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
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: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Henrique Eduardo Alves Nelson Trad
Hugo Leal Pedro Chaves
Jaime Martins Renato Molling
Lázaro Botelho Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Quintão Rubens Otoni



Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Moraes

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

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Roberto Britto
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

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

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
José Mendonça Bezerra Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

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

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

Lael Varella

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

Roberto Rocha

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

Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo

José Genoíno
PSDB

Bruno Araújo
DEM

Roberto Magalhães
Solange Amaral

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Paulo Roberto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Renato Molling

Regis de Oliveira
Waldir Maranhão

(Licenciado)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB



Laerte Bessa
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat
José Edmar
Ricardo Quirino

PSB
Rodrigo Rollemberg
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo Luiz Alberto
Miguel Corrêa 5 vagas
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Dimas Ramalho Humberto Souto
Guilherme Campos Walter Ihoshi
Osório Adriano 3 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões

Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

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

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E



AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À
REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.

Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL

Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

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: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

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

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)



2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim

Dalva Figueiredo
Nazareno
Fonteles

José Santana de Vasconcellos
Pastor Pedro

Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim
Ricardo Quirino vaga do PRB

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido Luciano Pizzatto
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

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

1 vaga

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde Paulo Teixeira
Mauro Benevides 3 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
Waldir Neves
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-62256225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá



Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha José Airton Cirilo
José Genoíno Lincoln Portela
José Otávio Germano Marcelo Almeida
Luciano Castro Nelson Bornier
Regis de Oliveira Paulo Piau
Rita Camata Reginaldo Lopes
1 vaga Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Luciano Pizzatto 2 vagas
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

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
Átila Lins Fernando Ferro
Bilac Pinto Francisco Praciano
Chico D'angelo Lincoln Portela
Décio Lima Lupércio Ramos
Elismar Prado Marinha Raupp
José Otávio Germano Rebecca Garcia
Luiz Bittencourt Sabino Castelo Branco
Nelson Trad Wladimir Costa
Paulo Roberto 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
André de Paula Professora Raquel Teixeira
Arnaldo Jardim Vanderlei Macris
Marcos Montes 2 vagas
Otavio Leite



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Luciana Genro
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa

João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
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
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa 2 vagas
Mauro Lopes

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Marina Maggessi
Jorginho Maluly William Woo
Zenaldo Coutinho 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

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)
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
Marcelo Guimarães Filho Reginaldo Lopes
Maria Lúcia Cardoso Roberto Britto
Rebecca Garcia 3 vagas
Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga

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 CONSTITUIÇAO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio 4 vagas
Fernando Chucre
Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6216
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen
Professora Raquel

Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Severiano Alves

PV
1 vaga Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: 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 (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",

ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
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 Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho



Gonzaga Patriota 1 vaga
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 Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

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
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba 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 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO



AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO

PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

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

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza Leandro Sampaio

(Licenciado)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Luciano Pizzatto
Duarte Nogueira Silvio Lopes
José Carlos Aleluia Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa
Arnaldo Faria de

Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini



Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

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

1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara
Sabino Castelo

Branco
Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio
Vital do Rêgo

Filho
Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) 3 vagas
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

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

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
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 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
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
José Otávio Germano Paulo Roberto
Lúcio Vale Paulo Rocha
1 vaga 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 2 vagas
Perpétua Almeida

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 1.627, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,

QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho Luciana Costa
Jofran Frejat Maria do Rosário
Luiz Couto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson 4 vagas
Rita Camata
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra (Licenciado) Andreia Zito
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
Nilmar Ruiz 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Manuela D'ávila
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Marcelo Ortiz

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
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 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:
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
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga 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

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Bel Mesquita Geraldo Simões
Décio Lima João Leão
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
José Otávio Germano 3 vagas
Marcelo Melo
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB



Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 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:
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Eduardo da Fonte Marcelo Guimarães Filho
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 3 vagas
Vignatti
1 vaga

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
1 vaga 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 3.960, DE 2008, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA AS LEIS NºS 7.853, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989, 9.650, DE 27 DE MAIO 1998, 9.984, DE 17

DE JULHO DE 2000, E 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003,
DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA

ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA EM MINISTÉRIO DA PESCA E

AQÜICULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS,

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL - FCBC E
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

DA REPÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC)
2º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
Relator: José Airton Cirilo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Maldaner Assis do Couto

Flávio Bezerra Átila Lins
Geraldo Pudim Gerson Peres
Iriny Lopes Gorete Pereira
João Maia José Guimarães
José Airton Cirilo Marinha Raupp
Luiz Sérgio Moises Avelino
Paulo Roberto Pastor Pedro Ribeiro vaga do PHS

Silas Câmara vaga do PHS Paulo Rocha
Zonta Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Rômulo Gouveia
João Campos William Woo
Marcos Montes 3 vagas
Onyx Lorenzoni
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Julião Amin
Givaldo Carimbão Sandra Rosado

PV
Sarney Filho 1 vaga

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Fátima Bezerra
Carlos Abicalil Maria do Rosário
Gastão Vieira (Licenciado) Milton Monti
João Matos Nazareno Fonteles
José Linhares Raul Henry
Lelo Coimbra Reginaldo Lopes
Luciana Costa 4 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Wilson
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
Sueli Vidigal Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga



Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Biscaia

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
José Otávio
Germano

Leonardo Monteiro

Luiz Carlos Busato Marcelo Itagiba
Neilton Mulim Osmar Serraglio
Paulo Pimenta Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Professor Setimo Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

Luciano Pizzatto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

William Woo 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
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: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto
Veloso Tonha Magalhães
Vicentinho Valdir Colatto

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Marcos Montes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
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 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:



3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão Carlos Santana
João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
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 (Licenciado) 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 Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

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

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)



1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino



PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo Beto Mansur
José Mentor Carlos Abicalil
Mauro Benevides Carlos Eduardo Cadoca
Nelson Marquezelli Fátima Pelaes
Paulo Maluf Milton Monti
Reginaldo Lopes Rubens Otoni
Regis de Oliveira Zezéu Ribeiro
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Raul Jungmann
Bruno Araújo 5 vagas
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO TEMÁTICO PARA DISCUSSÃO DA REFORMA
POLÍTICA

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

Gerson Peres
Hugo Leal
Ibsen Pinheiro
Lincoln Portela
Luiz Carlos Busato
Vinicius Carvalho
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Luiza Erundina
Rodrigo Rollemberg
Silvio Costa
Vieira da Cunha

PV
1 vaga

PSOL
Chico Alencar

PHS
1 vaga

PRB
Léo Vivas
Secretário(a): .

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
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

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
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB



Armando Monteiro
PV

Dr. Nechar
PPS

Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225
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