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MENSAGEM
Nº 105/2009 – do Poder Executivo – Submete
à apreciação do Congresso Nacional, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações às entidades abaixo relacionadas para executarem, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os
seguintes atos:1- Portaria nº 2.834, de 11 de dezembro de 2002, alterada pela de nº 627, de 9 de
dezembro de 2003- Associação de Difusão Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni, na cidade
de Ouro -SC; 2- Portaria nº 443, de 28 de agosto de
2003- Associação Fraternal e Cultural de Fazenda
Rio Grande, na cidade de cidade de Fazenda Rio
Grande – PR;3- Portaria nº 550, de 5 de novembro
de 2003- Fundação Francisco Ferreira de Lima e
Proteção a Maternidade, a Infância, ao Idoso e a
Natureza – FUNPROMIN, no município de Bom Sucesso – PB;4- Portaria nº 557, de 5 de novembro de
2003- Associação de Desenvolvimento Comunitária
de Tianguá -ADECOM, na cidade de TaguatingaDF;5- Portaria nº 776, de 22 de dezembro de 2003Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição da
Cidade de Itabi, na cidade de Itabi – SE;6- Portaria
nº 36, de 15 de janeiro de 2004- Associação Comunitária Sócio – Cultural Mar Azul, na cidade de
Estância – SE;7- Portaria nº 46, de 16 de janeiro
de 20O4, alterada pela de nº 129, de 12 de abril
de 2004- Associação Comunitária e Cultural Lago
dos Tigres , na cidade de Britânia – GO;8- Portaria
nº 173, de 16d e abril de 2004- Associação Comunitária Seriense – ASCOSER, na cidade de SérioRS;9- Portaria nº 211, de 28 de abril de 2004- Associação Comunitária Pró- Cidadania de Croatá II,
no município de Pacajus – CE;10- Portaria nº 222,
de 28 de abril de 2004- Associação São Benedito
de Sales, no município de Sales- SP;11- Portaria
nº 101, de 16 de março de 2005- Associação de

Radiodifusão Comunitária de Espírito Santo, no
municípo de São Bento da Una – PE;12- Portaria
nº 167, de 16 de fevereiro de 2005- Associação Comunitária de Comunicação e Cidadania, no município de Duque de Caxias – RJ;13- Portaria nº 200,
de 11 de março de 2005- Associação Comunitária
Rádio Vale Azul FM de Itaquiraí, no município de
Itaquiraí – MS;14- Portaria nº 216, de 17 de março
de 2005- Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Ferreiros – ACCCFE, no município de
Ferreiros – PE;15- Portaria nº 280, de 28 de junho
de 2005- Associação de Radiodifusão Comunitária
São Sebastião, no município de Choró – CE;16- Portaria nº 512, de 8 de novembro de 2005- Associação
Cultural de Rádio Comunitária de Sooretama/ES, no
município de Sooretama -ES;17- Portaria nº 517, de
8 de novembro de 2005- Associação Cultural Fátima Comunitária, no município de Canoas – RS;18Portaria nº 594, de 24 de novembro de 2005- Associação Comunitária Remanso, no município de
Quixeramobim – CE; 19- Portaria nº 600, de 24 de
novembro de 2005- Associação Livre Comunitária
de Radiodifusão (Ativa FM), no municípo de Novo
Mundo- MT;20- Portaria nº 26, de 7 de fevereiro de
2006- Associação Comunitária Santa Edwiges, no
município de Nova Odessa – SP;21- Portaria nº 53,
de 25 de fevereiro de 2006- Associação Cuultural
Comunitária Fonte e Vida do Embu, no município
de Embu – SP;22- Portaria nº 106, de 16 de março de 2006- Associação Comunitária de Bilac para
o Desenvolvimento Cultural, Social e Artístico, no
município de Bilac -SP;23- Portaria nº 119, de 23
de março de 2006- Associação Radiodifusão Comunitária Mais Esperança FM, no município de Barra
de Guabiraba – PE;24- Portaria nº 120, de 12 de
março de 2006- Associação Beneficiente “Poeta
Bernardino Valença Borba”, no município de Cortês- PE. ..................................................................
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OFÍCIOS
N° 151/09 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTB/PSC/
PTC, comunicando que o Deputado Wilson Santiago deixa de integrar a Comissão de Educação e
Cultura....................................................................
N° 153/09 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTB/PSC/
PTC, comunicando que o Deputado Colbert Mar-
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tins deixa de integrar a Comissão da Amazônia, de
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional..
N° 154/09 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTB/PSC/
PTC, comunicando que o Deputado Geraldo Pudim deixa de integrar a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público............................
N° 166/09 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTB/PSC/PTC,
encaminhando a relação dos nomes dos Deputados
do referido Bloco que integrarão a Comissão Mista
Permanentes sobre Mudanças Climáticas...............
N° 167/09 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PTB/PSC/
PTC, encaminhando a relação dos nomes dos Deputados do referido Bloco que integrarão a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização..........................................................................
N° 105/09 – Do Senhor Deputado Cândido
Vaccarezza, Líder do PT, indicando o Deputado José
Genoino para integrar a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado..............
N° 156/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB, indicando o Deputado Wandenkolk
Gonçalves para integrar a CPI destinada a investigar as causas, consequências e responsáveis pelos
desaparecimentos de crianças e adolescentes no
Brasil no período de 2005 a 2007...........................
N° 161/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Arnaldo
Madeira para integrar a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania........................................
N° 163/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Ricardo
Tripoli para integrar a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania...........................................
N° 165/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Julio
Semeghini para integrar a Comissão de Defesa do
Consumidor.............................................................
N° 167/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB, indicando os Deputados Emanuel
Fernandes e Fernando Chucre para integrarem a
Comissão de Viação e Transportes........................
N° 170/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB, indicando o Deputado Otavio Leite
para integrar a Comissão de Seguridade Social e
Família....................................................................
N° 172/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB, indicando os Deputados do referido
Partido que integrarão a Comissão de Finanças e
Tributação...............................................................
N° 176/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB, indicando o Deputado Vanderlei Macris para integrar a Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio...........................
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N° 180/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, indicando o Deputado Zenaldo
Coutinho para integrar a Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional...........................................................................
N° 183/09 – Do Senhor Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, solicitando o desligamento do
Deputado Silvio Torres da Vice-Líderança do referido Partido.............................................................
N° 194/09 – Do Senhor Deputado Duarte Nogueira, Vice-Líder do PSDB, indicando o Deputado
João Campos para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao PL nº 3.960/08......
N° 195/09 – Do Senhor Deputado Duarte Nogueira, Vice-Líder do PSDB, indicando a Deputada
Angela Amin para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao PL nº 1.927/03......
N° 81/09 – Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Líder do Democratas, indicando os Deputados Fernando de Fabinho e Luiz Carreira para
integrarem a Comissão Especial destinada ao exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira –
Indústria..................................................................
N° 82/09 – Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Líder do Democratas, indicando os Deputados Guiherme Campos e Osório Adriano para integrarem a Comissão Especial destinada ao exame
e avaliação da Crise Econômico-Financeira – Comércio.....................................................................
N° 83/09 – Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Líder do Democratas, indicando os Deputados José Carlos Aleluia e Paulo Bornhausen
para integrarem a Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira
– Sistema Financeiro e Mercado............................
N° 93/09 – Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Líder do Democratas, comunicando que o
Deputado José Carlos Aleluia assumirá a Liderança
do referido Partido, no dia 11 de março. . ..............
N° 15/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Deputados do referido Bloco que integrarão a
Comissão Especial destinada ao exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira – Serviços e
Emprego.................................................................
N° 16/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Deputados do referido Bloco que integrarão a
Comissão Especial destinada ao exame e avaliação
da Crise Econômico-Financeira Sistema Financeiro
e Mercado...............................................................
N° 17/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Deputados do referido Bloco que integrarão a
Comissão Especial destinada ao exame e avaliação
da Crise Econômico-Financeira – Indústria............
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N° 18/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Deputados Vieira da Cunha e Marcondes Gadelha
para integrarem a Comissão Mista Representativa
do Congresso Nacional no Forum Interparlamentar
das Americas – FIPA. ............................................
N° 19/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Deputados Vanessa Grazziotin e Rodrigo Rollemberg para integrarem a Comissão Mista Permanente sobre Mundanças Climáticas – CMMC. ......
N° 21/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Deputados Fernando Coelho e Giovani Queiroz
para integrarem a Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira
– Agricultura............................................................
N° 23/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando os Deputados do referido Bloco que integrarão
a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC nº 590-A/06.................................................
N° 24/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
os Vice-Líderes do referido Bloco...........................
N° 25/09 – Do Senhor Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, indicando
o Deputado Silvio Costa para Vice-Líder do referido
Bloco.......................................................................
N° 88/09 – Do Senhor Deputado Sandro Mabel, Líder do PR , indicando o Deputado Homero
Pereira para integrar a Comissão Especial destinada ao exame e avaliação da Crise EconômicoFinanceira – Agricultura..........................................
N° 91/09 – Do Senhor Deputado Sandro Mabel, Líder do PR , solicitando o desligamento do
Deputado Milton Monti da Comissão de Educação
e Cultura.................................................................
N° 103/09 – Do Senhor Deputado Mário Negromonte, Líder do PP, indicando os Deputados do
referido Partido que integrarão a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização...........
N° 109/09 – Do Senhor Deputado Mário Negromonte, Líder do PP, indicando o Deputado Dilceu
Sperafico para integrar a Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA..........................
N° 57/09 – Do Senhor Deputado Fernando
Coruja, Líder do PPS, indicando o Deputado Milton Monti para integrar a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. ..........................
N° 39/09 – Do Senhor Deputado Sarney Filho,
Líder do PV, indicando os Deputados Fábio Ramalho e Marcelo Ortiz para integrarem a Comissão
Especial destinada ao exame e avaliação da Crise
Econômico-Financeira – Indústria..........................
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N° 42/09 – Do Senhor Deputado Sarney Filho,
Líder do PV, indicando o Deputado Edigar Mão Branca para integrar a Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira
– Comércio.............................................................
N° 44/09 – Do Senhor Deputado Sarney Filho,
Líder do PV, indicando o Deputado Edson Duarte
para integrar a Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira
– Agricultura............................................................
N° 46/09 – Do Senhor Deputado Sarney Filho,
Líder do PV, indicando o Deputado Ciro Pedrosa
para integrar a Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira
– Sistema Financeiro e Mercado............................
N° 48/09 – Do Senhor Deputado Sarney Filho,
Líder do PV, indicando o Deputado Roberto Santiago para integrar a Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômico-Financeiro
– repercussão nos Serviços e Emprego.................
N° 62/09 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, da Liderança do PTB, solicitando o desligamento
do Deputado Roberto Brito da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática..............
N° 65/09 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes,
da Liderança do PTB, indicando o Deputado Mário
Negromonte para integrar a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática...................
N° 58/09 – Do Senhor Deputado Geraldo
Thadeu, solicitando autorização para comparecer
ao Plenário e às demais dependências da Casa
sem o uso de paletó e gravata. .............................
N° 38/09 – Do Senhor Deputado Giacobo,
comunicando desistência de titularidade da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio. ...........................................................
N° 8/09 – Do Senhor Deputado Miguel Martini
do PHS, indicando o Deputado Pastor Pedro Ribeiro para integrar a Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao PL nº 3.960/08. .......................
N° 11/09 – Do Senhor Deputado Rodovalho,
comunicando seu afastamento do mandato de Deputado Federal........................................................
N° 68/09 – Do Senhor Deputado Valdemar
Costa Neto, comunicando desistência de titularidade da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. ..................................................

07213

07262

07262

07262

07262

07263

07263

07263

07263

07264

07264

07264

COMUNICAÇÃO
– Do Senhor Deputado José Edmar, comunicando sua reassunção ao mandato de Deputado
Federal. . ................................................................
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MOÇÃO

07262

– Da Presidente do PMDB Mulher Nacional e
outras, reconhecimento do apoio dado pelo Deputado Michel Temer pela transmissão da Presidência
do partido à Deputada Íris de Araújo......................
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PROJETOS DE LEI
Nº 4.672/2009 – Do Sr. Geraldo Pudim – Permite o recebimento conjunto dos benefícios previdenciário ou assistencial e de bolsa ou auxílio financeiro recebido pelas pessoas com deficiência que
exerçam atividades de ensino ou pesquisa voltadas
à melhoria da qualidade de vida desse segmento
populacional............................................................
N° 4.673/2009 – Do Sr. Ricardo Barros – Revoga o inciso XII, do art. 23 e o inciso VIII do art.30
da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 ( Código
Eleitoral)..................................................................
N° 4.675/2009 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – Adota medidas para combater o desemprego, reduzindo prazos e simplificando procedimentos e estabelecendo critérios para realização
de compras governamentais e licitações de obras
e serviços pela Administração Pública. .................
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REQUERIMENTO
Nº 4.124/2009 – Da Sra. Janete Rocha Pietá
– Solicita a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional pela Eliminação
da Discriminação Racial. .......................................
IV – Breves Comunicações
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF.
Pela ordem.) – Homenagem à memória do maestro
Claudio Santoro, por ocasião do transcurso do 90º
aniversário natalício e dos 20 anos de falecimento......
NAZARENO FONTELES (PT – PI) – Realização da aula inaugural do curso de Mestrado
em Matemática da Universidade Federal do Piauí
– UFPI. Inauguração de nova unidade do PAIS –
Produção Agroecológica Integrada e Sustentável,
em Teresina. ..........................................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE) –
Imediata instalação da Comissão Especial Mista
destinada ao exame da proposta de reforma política............................................................................
ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem.) – Existência, nas Capitais brasileiras, de elevado contingente de crianças e adolescentes de rua. Lançamento da campanha nacional Criança não é de rua,
durante o 2º Encontro Estadual dos Conselheiros
Tutelares de Mato Grosso.......................................
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF)
– Artigo Apoio inédito à inovação, publicado pelo
jornal O Estado de S.Paulo. Recomposição dos
recursos orçamentários destinados ao Ministério da
Ciência e Tecnologia. Manifesto intitulado Só com
investimentos em ciência e tecnologia sairemos
fortalecidos dessa crise, subscrito por cientistas
brasileiros...............................................................
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM)
– Aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, do projeto de lei de autoria da
oradora sobre denominação, de Professor Samuel
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Benchimol, das instalações da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Amazonas. Pesquisa
divulgada pelo Ministério das Cidades a respeito
dos serviços prestados pelas concessionárias de
água e esgoto. Contrariedade à privatização das
empresas do setor. Realização do Fórum Mundial
de Águas, em Istambul, Turquia.............................
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF.
Pela ordem.) – Assinaturas de manifesto incluído
em discurso proferido pelo orador..........................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Homenagem à memória do ex-Arcebispo de Olinda e Recife
D. Helder Câmara. Artigo Estupra, mas não mata,
de Merval Pereira, publicado pelo jornal O Globo.
Correspondência encaminhada ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a respeito da questão salarial
dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ......................................................................
ELIENE LIMA (PP – MT) – Falecimento do
empresário Jamil Nadaf, do Estado do Mato Grosso.
Defesa da escolha da cidade de Cuiabá para subsede da Copa do Mundo de Futebol de 2014..........
MILTON VIEIRA (DEM – SP) – Agradecimento
ao eleitorado do Estado de São Paulo pela eleição
do orador à Câmara dos Deputados......................
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC) – Falecimento do gerente de futebol do Criciúma Esporte
Clube, Alceo Bordignon. Atuação de árbitros de
futebol.....................................................................
CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES) –
Promoção, pelo Senador Renato Casagrande, de
encontro para prestação de contas do seu mandato,
em Vitória, Estado do Espírito Santo. ....................
LINCOLN PORTELA (PR – MG) – Considerações sobre a proposta governamental de reforma
política....................................................................
EDUARDO VALVERDE (PT – RO) – Elogio
ao Governo Federal pela iniciativa de criação de
grupos de trabalho interministeriais para elaboração de planos de desenvolvimento regional...........
ERNANDES AMORIM (Bloco/PTB – RO) –
Posicionamento do orador contrário à concessão
pelo BNDES de empréstimos a grandes frigoríficos.
Defesa da instauração de CPI para investigação de
financiamentos concedidos pelo BNDES a conglomerados. Instabilidade da cadeia pecuária dos Estados de Mato Grosso e Rondônia. Não concessão
pelo BNDES de empréstimos a pequenos e médios
pecuaristas.............................................................
PEDRO WILSON (PT – GO) – Defesa da
participação de Deputadas na Mesa Diretora da
Casa. Saudação à Deputada Vanessa Grazziotin.
Saudações ao Líder Cândido Vaccarezza e aos ViceLíderes do Partido dos Trabalhadores na Câmara
dos Deputados. Desenvolvimento econômico do
País na gestão petista. Saudações aos participantes
no 10º Congresso da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG. Congra-
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tulações a membros da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás – FETAEG.
Transcrição nos Anais da Casa da edição nº 55 do
Jornal da CONTAG.................................................
JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC) – Saudação à Presidenta em exercício dos trabalhos, Deputada Vanessa Grazziotin. Imediata liberação de
recursos aos municípios atingidos por inundações
no Estado de Santa Catarina.................................
JAIR BOLSONARO (PP – RJ) – Transcurso
dos 35 anos da inauguração da Ponte Rio-Niterói,
construída durante o regime militar. Importância para
o País de obras construídas no regime de exceção.
Críticas ao Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC. Críticas ao Governo Federal pelo anunciado
envio de equipe à região do Araguaia para resgate
dos restos mortais de guerrilheiros. Caos reinante
entre os Poderes da República. Ligação do Partido
dos Trabalhadores – PT com as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia – FARC e com as
Brigadas Vermelhas, da Itália.................................
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG) – Reverência da oradora aos combatentes mortos durante
o regime militar. Defesa da concessão de aposentadoria especial às policiais militares estaduais.....
LUPÉRCIO RAMOS (Bloco/PMDB – AM. Pela
ordem.) – Reportagem da revista ISTOÉ a respeito
do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de
Manaus – PROSAMIN e de programa de educação
a distância implantado no Estado do Amazonas.
Evolução do setor educacional amazonense.........
VICENTINHO (PT – SP) – Realização do
10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, promovido pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG. Saudações aos delegados participantes no
evento.....................................................................
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)
– Dificuldades dos colonos na Serra Gaúcha para
escoamento da produção agrícola, em face da precariedade da infraestrutura de transportes. Defesa
da construção de ferrovia na região e do Aeroporto
Regional da Serra Gaúcha.....................................
SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem.) –
Nomeação de Dom Orani João Tempesta para Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio
de Janeiro...............................................................
IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.)
– Intransigência da Prefeitura Municipal de Mauá,
Estado de São Paulo, no atendimento à pauta de
reivindicações do Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto.................................................................
GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ) –
Excelência da política social adotada pelos ex-Governadores do Estado do Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho e Rosinha Matheus. Equívoco da política
de segurança pública implementada pelo Governa-
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dor Sérgio Cabral, particularmente no Município de
Campo dos Goytacazes..........................................
DELEY (Bloco/PSC – RJ. Pela ordem.) – Atraso na conclusão de obras públicas por questões
burocráticas da Caixa Econômica Federal.............
ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM) – Providências adotadas pelo Governador do Estado do
Amazonas, Eduardo Braga, em favor de populações
atingidas por enchentes. .......................................
ZÉ GERALDO (PT – PA) – Apresentação, à
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional, de requerimento de
realização de audiência pública para debate da
questão do tráfego aéreo e fluvial na região amazônica. Exorbitância dos valores de tarifas aéreas
no interior do Estado do Pará. ...............................
MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR) – Necessidade de discussão, pela Casa, dos efeitos da crise
econômica mundial sobre o Brasil. Defesa de redução
de tarifas de energia elétrica e dos preços de combustíveis no País. Caráter político-eleitoral do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC. . ....................
JORGINHO MALULY (DEM – SP) – Expectativa de redução da taxa básica de juros pelo Comitê
de Política Monetária – COPOM do Banco Central do
Brasil. Participação do orador na 7ª Feira de Negócios
do Setor de Energia – FEICANA/FEIBIO realizada
no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
Apelo às autoridades econômicas de destinação de
recursos ao setor sucroalcooleiro.............................
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP.
Pela ordem.) – Participação do orador em eventos
realizados no Município de Poá, Estado de São
Paulo, por ocasião do Dia Internacional da Mulher.
Relevância do trabalho social desenvolvido pela
Pastora Selma Maria de Souza Santos, no Município de Suzano. Inauguração da Academia Traffic
de Futebol. . ...........................................................
CARLOS SANTANA (PT – RJ) – Imediata
concessão de anistia a servidores públicos do setor de transportes, demitidos durante o Governo
Fernando Collor de Mello.......................................
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE) – Associação ao pronunciamento do Deputado Carlos
Santana. Reunião da bancada federal nordestina
com a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.
Congratulação ao Presidente da Fundação Nacional
de Saúde – FUNASA, Danilo Forte, pela atuação do
órgão no combate à dengue e à tuberculose. ...........
VINICIUS CARVALHO (Bloco/PTdoB – RJ) –
Transcurso do 18º aniversário de promulgação do
Código de Defesa do Consumidor. . ......................
FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR) –
Solidariedade à Empresa Brasileira de Aeronáutica
S/A – EMBRAER, diante de críticas pela demissão
de trabalhadores.....................................................
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MAJOR FÁBIO (DEM – PB) – Encaminhamento de indicação à Ministra Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para reserva de moradias de
programa habitacional a policiais militares, civis e
bombeiros militares.................................................
FILIPE PEREIRA (Bloco/PSC – RJ) – Protesto contra a redução do contingente de praças
do Exército brasileiro. ............................................
FERNANDO MARRONI (PT – RS) – Prejuízos
causados à economia do Estado do Rio Grande do
Sul pelo abigeato. Liberação pelo Ministério da Justiça
de recursos para combate ao furto de gado. ............
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP)
– Apoio às reivindicações trabalhistas dos funcionários do Serviço Federal de Processamento de
Dados – SERPRO, lotados na Secretaria da Receita
Federal do Brasil.....................................................
PAULO PIMENTA (PT – RS) – Realização do
1º Seminário de Desenvolvimento e Capacitação,
no Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul. Participação de autoridades governamentais
no evento................................................................
FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE) –
Apelo à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
de revisão das normas relativas à concessão de
licença para pesca..................................................
CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) –
Apelo ao Ministro da Justiça, Tarso Genro, de suspensão da demarcação de terras indígenas nos
Municípios de Cunha Porã e Saudades, no Estado
de Santa Catarina. . ...............................................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN) – Relato da
participação da Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, em reunião com membros da bancada
federal nordestina...................................................
PRESIDENTE (Jorge Boeira) – Convocação
dos Deputados ao plenário para início da Ordem
do Dia.....................................................................
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM.
Pela ordem.) – Participação da bancada feminina
da Casa em debate a respeito dos efeitos da crise
financeira na vida da mulher, promovido pela TV
Câmara. Defesa da aprovação do Projeto de Lei
4.407, de 2008, sobre o estabelecimento de normas para as eleições..............................................
JORGE BOEIRA (PT – SC) – Edição da Medida Provisória nº 448, de 2008, sobre a liberação
de recursos extraordinários aos Estados atingidos
por enchentes. Ações do Governo Federal em prol
do Estado de Santa Catarina. Agradecimento ao
Presidente da República pela atenção dispensada
ao Estado................................................................
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA) –
Providências adotadas pelas autoridades públicas
no Estado da Bahia para combate à epidemia de
dengue. Importância da mobilização da sociedade
para controle da doença no País............................
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MAGELA (PT – DF) – Participação do orador em ato público realizado pelo Sindicato dos
Professores do Distrito Federal em defesa da concessão de reajuste salarial à categoria. Apelo ao
Governador José Roberto Arruda de cumprimento
de acordo salarial firmado com os profissionais do
magistério...............................................................
FELIPE BORNIER (PHS – RJ) – Críticas à
Convenção nº 158, de 1982, da Organização Internacional do Trabalho – OIT.....................................
MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA) – Transcurso do 460º aniversário de fundação de Salvador,
Estado da Bahia. Realização da Corrida Cidade do
Salvador..................................................................
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM) –
Realização, pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil – CNBB, da Campanha da Fraternidade
de 2009, sob o tema Fraternidade e Segurança
Pública. ..................................................................
JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PTB – SP) –
Vinculação entre agressões ao meio ambiente e
tragédias naturais ocorridas no País e no mundo.
Aplausos ao Governo Federal pela liberação de recursos do FGTS aos trabalhadores atingidos pelas
enchentes no Estado de Santa Catarina. Defesa da
liberação de recursos do Programa de Integração
Social – PIS e de concessão de benefícios previdenciários aos trabalhadores vítimas de tragédias
naturais...................................................................
SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Principais objetivos da Relação Nacional de Plantas Medicinais de
Interesse ao Sistema Único de Saúde – RENISUS.
Metas do Programa Nacional de Plantas Medicinais
e Fitoterápicos........................................................
ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP) –
Conveniência de reexame, pelo Arcebispo de Olinda
e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, da decisão
de excomunhão da genitora e de profissionais de
saúde pela interrupção da gravidez de menor vítima
de estupro. Aumento do número de denúncias de
abuso sexual contra crianças e adolescentes por
meio do serviço telefônico Disque 100...................
HUMBERTO SOUTO (PPS – MG) – Noticiário
da imprensa sobre possível erro médico como causa
da morte da Sra. Verônica Cristina do Rego Barros.
Lucidez de artigo a respeito da adoção de procedimentos médicos seguros, de autoria do médico
Dráuzio Varella, publicado pela revista CartaCapital.
Solicitação ao Ministério da Saúde de informações
sobre a adoção de tais procedimentos no País......
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Importância da transferência provisória do Governo de
Pernambuco para o interior do Estado...................
CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT) –
Contratação, pela empresa canadense Bombardier,
de engenheiros oriundos da Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A. – EMBRAER. Expectativa de adoção de medida alternativa à demissão em massa
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de trabalhadores da EMBRAER, nas tentativas de
acordo mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, São Paulo..................................
FÁBIO SOUTO (DEM – BA) – Desvirtuamento
de finalidade do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra – MST. Matéria divulgada pelo jornal O
Globo sobre irregularidades em convênios firmados
entre o Governo Federal e entidades vinculadas ao
MST. Oportunidade das declarações do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, a respeito da atuação do Movimento................
LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Competência administrativa do engenheiro Sergio Gaudenzi.......................................................................
MENDONÇA PRADO (DEM – SE) – Necrológio do Sr. Gilson Prado Barreto, do Estado de
Sergipe. .................................................................
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nº 449, de
2008, que altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão nos casos que especifica,
institui regime tributário de transição, e dá outras
providências. . ........................................................
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. Pela
ordem.) – Pedido à Presidência para determinação
do encerramento dos trabalhos nas Comissões.
Solicitação aos Deputados do PMDB de comparecimento ao plenário................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Determinação
do encerramento dos trabalhos nas Comissões, em
face do início da Ordem do Dia.............................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO)................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação
do Relator da matéria, Deputado Tadeu Filippelli,
ao plenário..............................................................
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF.
Pela ordem.) – Sugestão à Presidência de continuidade do período de breves comunicações.............
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado Rodrigo Rollemberg...............................
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. Pela
ordem.) – Elogio ao Deputado Ciro Gomes..............
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF.
Pela ordem.) – Apoio à pauta de reivindicações dos
professores da rede de ensino público do Distrito
Federal. Prejuízos advindos da realização de greve
pela categoria.........................................................
MARCELO TEIXEIRA (PR – CE – Pela ordem.) – Posse do Sr. Eraldo Cruz na Vice‑Presidência da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo.......................................
FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem.)
– Transcurso do 472º e do 474º aniversários de fun-
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dação, respectivamente, dos Municípios de Recife
e Olinda, Estado de Pernambuco...........................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Associação
da Presidência às homenagens prestadas às cidades de Recife e Olinda...........................................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder.) –
Responsabilidade do Governo Federal pela inoperância da Casa. Posicionamento do PSDB contrário
à apreciação da Medida Provisória nº 449, de 2008.
Matéria veiculada pelo jornal Correio Braziliense
sobre os efeitos da crise financeira mundial. Morosidade na execução do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC............................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convocação do Relator Tadeu Filippelli ao plenário. Complexidade da Medida Provisória nº 449, de 2008...
FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como
Líder.) – Descaso do Presidente da República com
os efeitos da crise no sistema financeiro internacional. Responsabilidade do Governo Federal pelo
atraso nos trabalhos da Casa.................................
RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem.)
– Conveniência de leitura do parecer do Relator da
medida provisória na presente sessão...................
RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como Líder.)
– Exigência de distribuição ao Plenário de cópias
do parecer do Relator da matéria. Apresentação de
requerimento de retirada da medida provisória da
pauta.......................................................................
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA) – Questão de ordem sobre a inadmissibilidade de manutenção do painel para a próxima sessão................
FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem.)
– Solicitação Presidência de determinação do encerramento dos trabalhos nas Comissões. Condições
macroeconômicas do País para enfrentamento da
crise financeira mundial..........................................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem) – Falta de compostura do Deputado Fernando Ferro.....
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Determinação ao Departamento de Taquigrafia de retirada de expressões antirregimentais constantes em
discurso proferido no plenário. ..............................
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como Líder.) – Discussão pela Casa da Medida Provisória
nº 449, de 2008, sobre a alteração da legislação
tributária federal. Adoção pelo Governo Federal de
medidas para redução dos efeitos da crise financeira
mundial sobre a economia brasileira. Implantação
pelo Governo petista de programa de construção
de um milhão de moradias populares. Congratulação à Presidência pela condução dos trabalhos da
Casa. Prioridade do Partido dos Trabalhadores na
discussão do projeto sobre a redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais......................
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PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de
requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 449, de 2008...........................................
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados RONALDO CAIADO
(DEM – GO), ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB
– SP). . ...................................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA (PPS – SC), DR. NECHAR (PV – SP),
DEVANIR RIBEIRO (PT – SP), RICARDO BARROS (PP – PR), MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/
PMDB – RS), PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT –
PE), PEDRO HENRY (PP – MT)............................
FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela ordem.) – Exiguidade do tempo para exame do parecer do Relator......................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado Fernando Coruja....................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA), JOSÉ ANÍBAL (PSDB
– SP), LINCOLN PORTELA (PR – MG), CLÁUDIO
DIAZ (PSDB – RS), DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP),
IVAN VALENTE (PSOL – SP).................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação
do requerimento......................................................
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA) – Pedido de verificação..................................................
JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Pedido de verificação conjunta....................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento
dos pedidos de verificação.....................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP)..........
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela
ordem.) – Retirada do pedido de verificação..........
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), COLBERT
MARTINS (Bloco/PMDB – BA)...............................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Reiteração
do deferimento da verificação de votação..............
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO CAIADO
(DEM – GO)............................................................
EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.) –
Pedido à Presidência de determinação de encerramento dos trabalhos nas Comissões..................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Determinação
encerramento dos trabalhos nas Comissões...........
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados WILLIAM
WOO (PSDB – SP), RONALDO CAIADO (DEM –
GO).........................................................................
LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela ordem.)
– Convocação dos Deputados do PR ao plenário.....
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados PEDRO HENRY (PP – MT), JOSÉ ANÍBAL
(PSDB – SP), RICARDO BARROS (PP – PR), JOSÉ
GENOÍNO (PT – SP)..............................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado GERALDO THADEU
(PPS – MG)............................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ CARREIRA (DEM – BA)................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogação
da sessão por 1 hora..............................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA),
CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE), EDUARDO VALVERDE (PT – RO), DUARTE NOGUEIRA (PSDB
– SP).......................................................................
REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC – SP) –
Questão de ordem sobre a votação de projetos de
resolução no caso de trancamento da pauta por
medida provisória...................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Recebimento
da questão de ordem do Deputado Regis de Oliveira
para posterior decisão............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da votação..............................................................
Rejeição do requerimento.............................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MIGUEL CORRÊA (PT –
MG).........................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE)...........................
Usou da palavra para emissão de parecer à
medida provisória e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, o Sr. Deputado TADEU
FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF).............................
LOBBE NETO (PSDB, SP. Pela ordem.) – Pedido de leitura integral do parecer do Relator.........
VI – Encerramento
2 – ATA DA 032ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 11 DE MARÇO DE 2009
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
IV – Pequeno Expediente
BETINHO ROSADO (DEM – RN. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior....
DILCEU SPERAFICO (PP – PR. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior....
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM.
Pela ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior.............................................................
LAEL VARELLA (DEM – MG) – Registro de
voto proferido em sessão anterior. Ocorrência de
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furto de armas no 6º Batalhão de Infantaria Leve de
Caçapava, Estado de São Paulo. Questionamento
sobre os resultados alcançados com a aplicação
do Estatuto do Desarmamento...............................
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão
anterior....................................................................
FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE) – Necessidade de investimentos do Governo Federal no
setor pesqueiro. Expectativa de aumento das exportações peixes e crustáceos em 2009. Empenho na
criação da Comissão da Pesca..............................
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM)
– Escolha do Senador João Pedro para coordenador
da bancada federal do Estado do Amazonas. Empenho da bancada amazonense no fortalecimento
da Zona Franca de Manaus. . ................................
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC.
Pela ordem.) – Necessidade de posicionamento
oficial da bancada feminina na Casa, a respeito da
realização de aborto em menor vítima de violência
sexual.....................................................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE)
– Presença, na Casa, do Vereador Ciro Albuquerque, da Câmara Municipal de Fortaleza, Estado do
Ceará. Queda do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro. Expectativa da sociedade brasileira quanto
à redução da taxa básica de juros, a Taxa SELIC,
pelo Comitê de Política Econômica – COPOM do
Banco Central. .......................................................
CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. Pela
ordem.) – Presença, na Casa, dos Prefeitos Alcides
Boff e Luiz Nora, respectivamente, dos Municípios
de Calmon e Jaborá, Estado de Santa Catarina.
Realização do 10º Congresso da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.........................................................................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB –
CE. Pela ordem.) – Transcurso do 35º aniversário
de fundação da TV Ceará.......................................
JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP) – Apoio
da população brasileira à política de cotas para as
mulheres na política. Realização da reforma política. Pesquisa sobre o tema efetuada pelas instituições de pesquisa IBOPE, Instituto Patrícia Galvão
e Cultura Data.........................................................
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela ordem.) – Convocação, pela Comissão de Defesa do
Consumidor, do Presidente da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC para participação em debate
sobre a privatização de aeroportos. ......................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB –
CE. Pela ordem.) – Solicitação à Presidência de
restabelecimento das transmissões da TV Câmara
para a Região Nordeste..........................................
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VELOSO (Bloco/PMDB – BA. Pela ordem.) –
Necessidade de adoção de medidas governamentais para combate à dengue no País......................
LINCOLN PORTELA (PR – MG) – Votação
pela Casa de proposições de interesse das mulheres brasileiras.........................................................
MARIA HELENA (Bloco/PSB – RR) – Elogio aos Deputados Aldo Rebelo e Ibsen Pinheiro
pela apresentação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de exame, pelo Congresso Nacional,
de processos de demarcação de terras indígenas.
Proposta de criação de território federal indígena,
apresentada por indígenas da reserva Raposa Serra
do Sol, no Estado de Roraima. . ............................
CLEBER VERDE (Bloco/PRB, MA. Pela ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior. Eleição do orador para a 2ª Vice-Presidência
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Retomada do debate sobre a situação de ex‑garimpeiros
de Serra Pelada, no Estado do Pará......................
DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem.) – Registro de voto em sessão anterior. Comemoração dos
104 anos do Rotary Internacional, no Município de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo...........
MAINHA (DEM – PI. Pela ordem.) – Lançamento, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, do Programa CNA em Campo
e do Programa Útero é Vida, no Estado do Piauí.
Transcurso do 119º aniversário de fundação do
Município de Luzilândia. Ampliação da participação
feminina no cenário político brasileiro. Registro de
voto em sessão anterior..........................................
ULDURICO PINTO (Bloco/PMN – BA) – Participação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA nos trabalhos de combate à
dengue....................................................................
DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem.) – Registro de voto em sessão anterior. Cessão, pela Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, de área para a
construção da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana...................................................
ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP) – Discurso
proferido pelo orador durante o Encontro Internacional de Direito Ambiental da Amazônia, promovido
pelo Ministério Público do Estado do Amapá.........
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela ordem.) – Regozijo com a publicação, pelo Jornal
da Câmara, de edição especial sobre a história da
bancada feminina na Câmara dos Deputados........
PASTOR MANOEL FERREIRA (Bloco/PTB
– RJ. Pela ordem.) – Registro de voto proferido em
sessão anterior.......................................................
MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior........................................................................
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POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior........................................................................
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)
– Crise do setor moveleiro na região da Serra Gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul.........................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN) – Falecimento
do sindicalista Pretextato José da Cruz, em Natal,
Estado do Rio Grande do Norte. Registro de voto
em sessão anterior.................................................
POMPEO DE MATTOS (PDT – RS) – Balanço
das atividades realizadas pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias na gestão do orador. . ..........
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC) – Registro
de voto em sessão anterior. Desafios impostos aos
serviços postais no Estado de Santa Catarina em
decorrência da catástrofe provocada pelas enchentes. Resultado positivo alcançado pela equipe dos
Centros de Entregas de Encomendas – CEEs de
Santa Catarina. Desempenho da Diretoria Regional
dos Correios de Santa Catarina.............................
PEPE VARGAS (PT – RS) – Sanção, pelo
Presidente da República, do Projeto de Lei nº 3.775,
de 2008, sobre a instituição da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e
a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Empenho na criação do curso
de licenciatura em educação social no âmbito dos
Institutos. Defesa de criação de universidade federal
na região da serra gaúcha. . ..................................
ARMANDO ABÍLIO (Bloco/PTB – PB) – Desempenho do PTB nas eleições municipais realizadas no Estado da Paraíba. Realização da convenção nacional do partido. Criação do PTB Mulher
na Paraíba. Apoio do partido ao desenvolvimento
brasileiro com justiça social....................................
CLÓVIS FECURY (DEM – MA. Pela ordem.) –
Registro de voto proferido em sessão anterior...........
GERALDO SIMÕES (PT, BA. Pela ordem.)
– Resultados positivos da visita da Ministra-Chefe
da Casa Civil, Dilma Vana Rousseff, e do Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, ao Estado da Bahia. Empenho do Governador Jaques
Wagner na busca de investimentos para o Estado.
Apoio às medidas do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva destinadas ao enfrentamento dos efeitos
da crise financeira mundial. Relevância do Plano
de Desenvolvimento e Diversificação Agrícola da
Região Cacaueira, o PAC do Cacau.......................
ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior....
NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela ordem.) – Probabilidade de crescimento do Produto
Interno Bruto brasileiro, a despeito da crise econômica mundial. Acerto das políticas econômicas do
Governo Luiz Inácio Lula da Silva..........................
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JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela
ordem.) – Encaminhamento à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa de denúncia de
violação dos direitos humanos na comunidade de
São Tomé, Estado do Amapá, segundo matéria
veiculada pelo jornal Diário do Amapá.................
LUIZ ALBERTO (PT – BA) – Construção pela
PETROBRAS de plataformas de perfuração de poços de petróleo no Estado da Bahia. Participação
da Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, Dilma Rousseff, no seminário Mulher,
Poder e Democracia, ao ensejo do transcurso do
Dia Internacional da Mulher. Tentativa de investigação da vida pessoal da Ministra pelo Delegado da
Polícia Federal Protógenes Queiroz. .....................
ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior....
CLEBER VERDE (Bloco/PRB, MA) – Defesa de
inclusão na pauta de votações da Casa de projetos do
interesse de aposentados e pensionistas. ...................
JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior........
EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA) – Críticas à atuação de repórteres do programa Custe o
Que Custar – CQC. Necessidade de adoção, pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de medidas
efetivas para o combate à violência no País. Maior
empenho do Governo do Estado da Bahia no enfrentamento da epidemia de dengue......................
ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP. Pela ordem.)
– Críticas a estudo publicado pela empresa de consultoria McKinsey & Company sobre os custos da
preservação da Amazônia......................................
ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pela ordem.)
– Endividamento de Prefeituras Municipais brasileiras em virtude da redução do repasse, pelo Governo
Federal, de recursos do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM...................................................
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE) – Críticas ao parecer apresentado pelo Deputado Tadeu
Filippelli à Medida Provisória nº 449, de 2008, sobre
a alteração da legislação tributária federal relativa
ao parcelamento ordinário de débitos tributários.
Solidariedade à Deputada Luciana Genro pela apresentação de denúncia de prática de improbidade
administrativa contra a Governadora do Estado do
Rio Grande do Sul, Yeda Crusius. Inadmissibilidade de representação encaminhada ao Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar da Casa, pelo PSDB,
contra a Parlamentar..............................................
MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão
anterior....................................................................
PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB – MA. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão
anterior. Recondução do ex-Deputado Roberto Jefferson à Presidência Nacional do PTB. Apoio do
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partido a proposições de interesse de aposentados
e pensionistas.........................................................
AIRTON ROVEDA (PR – PR. Pela ordem.) –
Registro de voto proferido em sessão anterior.......
JOSÉ GUIMARÃES (PT, CE) – Reunião da
bancada federal nordestina com a Ministra-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, Dilma
Rousseff. Importância dos investimentos do Governo Luiz Inácio Lula da Silva na Região Nordeste.
Aplicação de recursos do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC na construção da Ferrovia
Transnordestina e no Projeto de Interligação de
Bacias.....................................................................
FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB – AC. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão
anterior....................................................................
CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem.) – Congratulações à equipe médica responsável pela realização de aborto em menor, no Município de Olinda,
Estado de Pernambuco..........................................
MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior.
Transcurso do 472º aniversário de fundação de Recife e do 474º aniversário de fundação de Olinda,
Estado de Pernambuco..........................................
EDGAR MOURY (Bloco/PMDB – PE. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão
anterior....................................................................
VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem.) –
Registro de voto proferido em sessão anterior.......
LÁZARO BOTELHO (PP – TO. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior......
JÚLIO CESAR (DEM – PI) – Registro de
voto proferido em sessão anterior. Realização, pelo
Senado Federal, de sessão solene ao ensejo do
transcurso dos 186 anos da Batalha do Jenipapo,
ocorrida no Estado do Piauí. Temas debatidos durante encontro da Ministra-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Dilma Rousseff, com
membros da bancada federal nordestina...............
ANTONIO CRUZ (PP – MS. Pela ordem.) –
Registro de voto proferido em sessão anterior. .....
MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem.) –
Registro de voto proferido em sessão anterior.......
PAULO PIMENTA (PT – RS) – Apresentação
de projeto de lei sobre permissão de subscrição de
projetos de lei de iniciativa popular por meio de assinaturas eletrônicas, projeto Cidadão Digital........
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem.) –
Greve dos trabalhadores em educação no Estado
do Rio Grande do Norte. Apoio à pauta de reivindicações da categoria...............................................
ULDURICO PINTO (Bloco/PMN – BA. Pela
ordem.) – Defesa da aprovação de projetos de lei
sobre reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, extinção do fator previdenciário e
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extensão do índice de reajuste do salário mínimo às
aposentadorias e pensões mantidas pelo INSS.....
SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior........................................................................
JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PTB – SP) –
Malefícios causados à saúde humana pela ingestão de bebidas alcoólicas. Combate ao alcoolismo
entre a juventude brasileira....................................
CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA) – Defesa
de aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, concessiva de isonomia salarial entre as Polícias Militares estaduais e a Polícia
Militar do Distrito Federal, extensiva ao Corpo de
Bombeiros Militar....................................................
LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB – MG)
– Previsão de redução do déficit habitacional brasileiro, não obstante à crise financeira mundial.
Expectativa de lançamento do Plano Nacional de
Habitação – PlanHab, em elaboração no âmbito do
Ministério das Cidades...........................................
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM) –
Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Combate
a preconceitos e discriminações contra as mulheres no País. Importância da conquista do direito de
voto pela mulher brasileira. Elaboração de políticas
públicas em prol da mulher.....................................
EDGAR MOURY (Bloco/PMDB – PE) – Transcurso do 116º aniversário de fundação do Município
de Gravatá, Estado de Pernambuco.......................
LUCIANA GENRO (PSOL – RS) – Artigo Uma
Tragédia Urbana, de autoria do arquiteto Nestor
Ibrahim Nadruz, a respeito do novo Plano Diretor
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. ....
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Liderança
do País na produção de etanol e biocombustíveis........
MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS) –
Mobilização de entidades da sociedade civil e do
Poder Público contra a disseminação do consumo de
crack entre a juventude do Município de Montenegro,
Estado do Rio Grande do Sul. Matéria Montenegro
declara guerra ao crack, publicada pelo jornal Zero
Hora, de Porto Alegre. Preocupação com o aumento
da evasão escolar na Capital gaúcha. . .................
ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE) – Efeitos da
crise financeira mundial sobre a vida da mulher no
mercado de trabalho. Apelo ao Governo Federal e
a empresários de garantia do emprego de mulheres
chefes de família. Eleição da oradora para Presidenta da Comissão de Defesa do Consumidor. ....
BETO FARO (PT – PA) – Acerto de políticas
adotadas pela PETROBRAS frente ao declínio do
preço do barril de petróleo. Resultados da 1ª Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, realizada em São Paulo, Estado de São Paulo. Defesa
da aprovação do Projeto de Lei nº 1.943, de 2007,
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sobre a instituição do Programa Brasileiro de Certificação Socioambiental dos Biocombustíveis. .....
MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA) – Críticas ao movimento Via Campesina Brasil pelos métodos violentos utilizados na
ocupação de propriedades privadas e instalações
públicas. . ...............................................................
MENDONÇA PRADO (DEM – SE) – Avaliação das propostas de reforma política apresentadas
pelo Poder Executivo. Homenagem ao Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Conselheiro Heráclito Guimarães Rollemberg. Adoção
de medidas eficazes para a proteção do meio ambiente contra o aquecimento global........................
GEORGE HILTON (PP – MG) – União dos
Governadores Estaduais em prol da redução do
déficit habitacional brasileiro...................................
EUGÊNIO RABELO (PP – CE) – Destinação
de recursos aos Municípios de Crato, Juazeiro do
Norte e Barbalha, Estado do Ceará, para a melhoria
da infraestrutura urbana e em benefício dos setores
calçadista e de turismo religioso. . .........................
CARLOS SANTANA (PT – RJ) – Carência de
creches na zona oeste do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Criação do Movimento Pró-Creche
Zona Oeste.............................................................
RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES) – Criação,
por grupo de Deputados e Senadores, do Movimento
pela Transparência e Mudança destinado ao combate à corrupção. Principais pontos da plataforma
de ação do Movimento............................................
LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Congratulações ao Magnífico Reitor da Universidade
Federal de Pernambuco, Carlos Calado, aos profissionais da área de medicina Olímpio Moraes e
Sérgio Cabral e à direção do Centro Integrado de
Saúde da Mulher – CISAM, pela decisão adotada
acerca da gravidez de menor vítima de abuso sexual. Carta sobre a ação do Arcebispo de Olinda
e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, a respeito
da interrupção da gravidez da menor, de autoria da
feminista Lena de Souza, republicada pelo jornal
Correio da Bahia sob o título Uma Igreja que perdeu a razão.............................................................
LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB – GO) –
Construção da Ferrovia Norte-Sul..........................
NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ) –
Fatores determinantes da escassez de água doce
no mundo. Precariedade do sistema de água e esgotamento sanitário na Região Norte. Promessa
do ex-Ministro da Ciência e Tecnologia Roberto
Amaral de liberação de recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para
a implementação de projetos hídricos na região
amazônica..............................................................
MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC – MG) –
Visita oficial do Príncipe de Gales, Charles Philip
Arthur, o Príncipe Charles, e sua esposa ao Brasil.
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Oportunidade do debate com Sua Alteza Real de
medidas sobre a proteção ao meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável..................................
BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE) – Questionamento sobre prioridade dada pela Prefeitura
Municipal de Recife, Estado de Pernambuco, na
construção do Parque Dona Lindu. .......................
WALDIR MARANHÃO (PP – MA) – Congratulação ao ex-Senador Francisco Escórcio pelo
levantamento de provas com vistas à cassação do
mandato do Governador do Estado do Maranhão,
Jackson Lago. . ......................................................
LUIZ COUTO (PT – PB) – Entrevista concedida pelo orador ao periódico Informes, do Partido
dos Trabalhadores, a respeito do combate à violência...........................................................................
V – Grande Expediente
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem.) – Outorga, pela Universidade Garcilaso de la Veja, sediada em Lima, Peru, do título
de doutor honoris causa ao jurista brasileiro Paulo
Bonavides...............................................................
RENATO AMARY (PSDB – SP) – Transcurso
do Dia Internacional da Mulher. Medidas necessárias para o combate aos efeitos da crise financeira
mundial sobre a economia brasileira. Papel do Congresso Nacional na discussão e apresentação de
proposições destinadas ao enfrentamento da crise.
Compromisso do PSDB com o desenvolvimento do
País. . .....................................................................
EDUARDO GOMES (PSDB – O) – Eleição do
orador para a Presidência da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática. Desafio
da alocação de recursos orçamentários para pesquisa e inovação tecnológica. Presença de Prefeitos
Municipais no Distrito Federal para participação em
reunião promovida pela Confederação Nacional dos
Municípios. Dificuldades financeiras enfrentadas
pelos municípios brasileiros....................................
PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Convocação
dos Deputados ao plenário para apreciação da Ordem do Dia.............................................................
FILIPE PEREIRA (Bloco/PSC – RJ. Pela ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior........................................................................
CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Pela ordem.) –
Registro de voto proferido em sessão anterior.......
CAMILO COLA (Bloco/PMDB, ES. Pela ordem.) – Registro de voto proferido em sessão anterior........................................................................
AELTON FREITAS (PR – MG. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior....
LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem.) –
Efeitos da crise financeira mundial sobre a indústria
brasileira. Expectativa de redução da taxa básica de
juros pelo Comitê de Política Monetária – COPOM
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do Banco Central. Defesa de redução dos spreads
bancários................................................................
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. Pela
ordem.) – Outorga, pela Casa, do prêmio Carlota
Pereira de Queirós a mulheres de destaque no cenário nacional. Agradecimento ao Presidente Michel
Temer pelo apoio prestado à bancada feminina por
ocasião das comemorações do Dia Internacional da
Mulher. Avanços da participação feminina no Colégio
de Líderes e da anunciada criação da Procuradoria
da Mulher no âmbito da Câmara dos Deputados.
Inclusão na pauta de projetos de interesse das mulheres brasileiras. Cobertura dada pelos órgãos de
comunicação da Casa às comemorações do Dia
Internacional da Mulher..........................................
OSMAR JÚNIOR (Bloco/PCdoB – PI. Pela
ordem.) – Registro de voto proferido em sessão
anterior....................................................................
ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela ordem.)
– Aplausos ao Governador do Estado de Pernambuco pela assistência prestada a menor vítima de
estupro e a seus familiares. Anúncio de manifestação da bancada feminina a respeito do caso.........
GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela ordem.)
– Audiência concedida à oradora pelo Ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, para debate do
§ 2º do art. 20 da Medida Provisória nº 451, de
2008...................................................................
VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela ordem.)
– Registro de voto proferido em sessão anterior....
IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.)
– Defesa, pelo Fundo Monetário Internacional, de
privatização de bancos dos Estados Unidos. Estagnação da economia brasileira. Condições para
a retomada do crescimento econômico do País. . .
SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela ordem.) – Apelo à Presidência de início da Ordem
do Dia.....................................................................
Apresentação de proposições: ACÉLIO CASAGRANDE, EDMILSON VALENTIM, SENADO FEDERAL, ROSE DE FREITAS, CAPITÃO ASSUMÇÃO ,
RAFAEL GUERRA, MENDONÇA PRADO, MOACIR
MICHELETTO, JEFFERSON CAMPOS, VANESSA
GRAZZIOTIN, COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, OTAVIO LEITE, VALTENIR PEREIRA,
MARCIO JUNQUEIRA, MANOEL JUNIOR, TADEU
FILIPPELLI, RAUL JUNGMANN, MENDONÇA PRADO, ROBERTO SANTIAGO, DIMAS RAMALHO,
JORGE KHOURY, JOÃO PAULO CUNHA, SENADO FEDERAL, CIRO PEDROSA, BETO FARO,
LUCIANO PIZZATTO, DIMAS RAMALHO, HUGO
LEAL, RICARDO BERZOINI, VALTENIR PEREIRA,
DUARTE NOGUEIRA, IRINY LOPES, BRUNO RODRIGUES, NELSON GOETTEN, ARNALDO FARIA
DE SÁ, DIMAS RAMALHO, COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA, MAURO NAZIF,
DIMAS RAMALHO, LUIZA ERUNDINA, RICARDO
BERZOINI, DIMAS RAMALHO. . ...........................
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VI – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 449,
de 2008, que altera a legislação tributária federal
relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão nos casos em que especifica........................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LOBBE NETO (PSDB – SP)...................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
de requerimento de retirada da medida provisória
da pauta..................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, os Srs. Deputados HOMERO PEREIRA (PR – MT), ZÉ GERALDO (PT – PA), DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB,
RS), ROBERTO BRITTO (PP – BA), PAULO MALUF
(PP – SP), DALVA FIGUEIREDO (PT – AP)...........
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RONALDO CAIADO (DEM,
GO).........................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, os Srs. Deputados SÉRGIO BRITO (PDT – BA), NELSON
GOETTEN (PR – SC), WILSON BRAGA (Bloco/
PMDB – PB)...........................................................
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(Bloco/PTB – SP)....................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA (PPS – SC), VIEIRA DA CUNHA (PDT
– RS), ROBERTO BRITTO (PP – BA), LINCOLN
PORTELA (PR – MG), JOÃO OLIVEIRA (DEM –
TO), WILLIAM WOO (PSDB – SP), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB
– RS), CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA), BETO
ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS), OTAVIO LEITE (PSDB – RJ), IVAN VALENTE (PSOL – SP),
ROBERTO SANTIAGO (PV – SP)..........................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do
requerimento...........................................................
JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO) – Pedido de
verificação...............................................................
VICENTINHO (PT – SP) – Pedido de verificação conjunta........................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento
dos pedidos de verificação.....................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO), WILLIAM WOO (PSDB – SP)......
VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem.) – Convocação dos Parlamentares do PT ao plenário.
Orientação da respectiva bancada.........................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA
(PPS – SC).............................................................
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JERÔNIMO REIS (DEM – SE. Pela ordem.)
– Matéria intitulada Em Lagarto, os idosos são mal
atendidos nos Postos de Saúde, veiculada pelo
jornal Faxaju, do Estado de Sergipe......................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado OTAVIO LEITE (PSDB
– RJ).......................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, os Srs. Deputados LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO),
ARNALDO VIANNA (PDT – RJ), GERALDO PUDIM
(Bloco/PMDB – RJ).................................................
DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS.
Pela ordem.) – Convocação dos Parlamentares do
Bloco/PMDB ao plenário.........................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP.
Pela ordem.) – Justificativa da ausência do orador
em plenário.............................................................
LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB – GO.
Pela ordem.) – Convocação dos Parlamentares do
Bloco/PMDB ao plenário.........................................
EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela ordem.) – Convocação dos Parlamentares do PT ao
plenário...................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto proferido em sessão anterior, o Sr. Deputado
VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – PB)........
MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. Pela
ordem.) – Denúncia do jornal O Globo acerca de
irregularidades em processos de contratação de
empresas terceirizadas por funcionários do Governo
do Estado do Rio de Janeiro...................................
ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB – ES. Pela
ordem.) – Devolução, pelo Governo do Estado do
Espírito Santo, de recursos orçamentários contraídos junto à Caixa Econômica Federal para melhoria
do setor de saneamento básico do Estado............
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto proferido em sessão anterior, o Sr. Deputado
WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT)..................
MANATO (PDT – ES. Pela ordem.) – Escolha do Deputado Camilo Cola para coordenador da
bancada federal do Estado do Espírito Santo. Solicitação ao Ministro dos Transportes de construção
de rodoanel na região da Grande Vitória................
OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB – RS. Pela
ordem.) – Dificuldade do orador para registro de
presença.................................................................
MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem.)
– Reunião da bancada federal nordestina com a
Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Investimentos do Governo Luiz Inácio Lula da Silva
nas áreas social e de infraestrutura da Região Nordeste. .....................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em sessão anterior, os Srs. Depu-
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tados ANGELO VANHONI (PT – R), ELIENE LIMA
(PP – MT)...............................................................
RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela ordem.) – Morosidade na implementação das obras
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Matéria intitulada As Vítimas do País que Encolheu,
publicada pelo jornal Correio Braziliense. Redução
no repasse dos recursos do Fundo de Participação
dos Municípios – FPM. Críticas ao Governo Luiz
Inácio Lula da Silva.................................................
EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela ordem.) – Visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
à cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, para
acompanhamento das obras do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. Geração de novos empregos
no Estado de Rondônia em face dos investimentos
do Governo Federal................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto proferido em sessão anterior, o Sr. Deputado
ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA)...................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da votação..............................................................
Rejeição do requerimento. ...........................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto proferido em sessão anterior, o Sr. Deputado
NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ)...............
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES (Bloco/PTB –
PE)..........................................................................
SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela ordem.) – Solicitação ao Presidente Michel Temer de
esclarecimentos sobre a composição da Comissão
Especial destinada ao exame da proposta de reforma política..............................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado Sílvio Costa............................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, a Sra. Deputada SANDRA ROSADO (Bloco/
PSB – RN)..............................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF), Relator da matéria,
para leitura do projeto de lei de conversão. ...........
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esclarecimento ao Plenário sobre a ocorrência de pane
no sistema de energia elétrica da Casa.................
Usou da palavra o Sr. Deputado TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF), Relator da matéria,
para continuação da leitura do projeto de lei de
conversão...............................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados CIDA DIOGO (PT –
RJ), LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS), REBECCA
GARCIA (PP – AM)................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Informação ao Relator da matéria sobre a celebração
de acordo para encaminhamento do restante do
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parecer como lido, tendo em vista o encerramento
da sessão às 19h. .................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado TADEU
FILIPPELLI (Bloco/PMDB – DF), Relator da matéria.................................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados RICARDO BARROS
(PP – PR), SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB – RS),
GIACOBO (PR – PR), JOÃO PIZZOLATTI (PP –
SC), FÁBIO RAMALHO (PV – MG), GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS), WOLNEY QUEIROZ
(PDT – PE), MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO),
FERNANDO MARRONI (PT – RS), EUDES XAVIER
(PT – CE), SUELI VIDIGAL (PDT – ES), RODRIGO
ROCHA LOURES (Bloco/PMDB – PR), ANTONIO
PALOCCI (PT – SP)................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Informação sobre a justificativa de faltas dos Parlamentares...........................................................................
VII – Encerramento
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SEÇÃO II
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COMISSÕES
3 – ATAS
a) Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, 1ª Reunião
(Ordinária), em 4-3-09............................................
b) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 1ª Reunião (Ordinária), em
4-3-09.....................................................................
c) Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, 2ª Reunião (Ordinária), em 10-3-09.........
d) Comissão de Defesa do Consumidor, 1ª
Reunião (Ordinária), em 4-3-09..............................
e) Comissão de Finanças e Tributação, 33ª
Reunião (Ordinária), em 17-12-08 e 1ª Reunião
(Ordinária), em 4-3-09............................................
f) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, 1ª Reunião (Ordinária), em 4-3-09..........
g) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 1ª Reunião (Ordinária), em
4-3-09.....................................................................
h) Comissão de Minas e Energia, 27ª Reunião
(Ordinária), em 17-12-08 e 1ª Reunião (Ordinária),
em 4-3-09...............................................................
i) Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, 1ª Reunião (Ordinária), em
4-3-09 e 2ª Reunião (Ordinária), em 11-3-09.........
j) Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, 1ª Reunião (Ordinária), em 4-309............................................................................
k) Comissão de Turismo e Desporto, 1ª Reunião (Ordinária), em 4-3-09....................................
l)Comissão de Viação e Transportes, (Ordinária), em 4-3-09....................................................
4 – DESIGNAÇÃO
a) Comissão de Viação e Transportes, em
11-3-09...................................................................
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5 – ATA DA MESA – 3ª Reunião Ordinária,
em 11-3-09.............................................................
6 – ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensar: Alcy Nelson da Silva Júnior,
Alencar Garcia dos Santos, Ana Cristina de Macêdo
Ramalho, Baltazar Mendes de Carvalho, Cláudio
de Oliveira, Divino Jair de Aquino, Francisco Carlos
Benincasa, Ivana Antonete Mazurek, Jubal Florencio da Silva, Marco Antônio Baldresca Lambert de
Brito, Marília Moraes Rego e Lima, Raimundo José
de Carvalho, Roberto Rocha Peixoto.....................
b) Designar: Ana Cristina de Macêdo Ramalho, Ari Galdino da Silva, Carlito Coutinho Brito, Célio
Faria de Araújo, Edilson José Almeida de Oliveira,
Fábio Henrique Ramos Cortes, Hudson Gomes de
Paula, Ivana Antonete Mazurek, Jetro José da Silva
Santos, José Eduardo Machado, José Ribeiro Silva,
Marco Antônio Baldresca Lambert de Brito, Marília
Moraes Rego e Lima, Maurício Alves Ribeiro, Paulo
de Tarso Sales........................................................
c) Designar (substitutos): Marylande Palhano,
Paulo Eustáquio Luiz de Almeida...........................
d) Tornar sem Efeito Nomeação: Maria José
Gomes, Marília Franciene Peres, Sebastião Milanez
de Paula..................................................................
e) Exonerar: Adriana Machado, Alex Luiz
de Faria Domingos, Alexandre Correa de Oliveira
Romano, Alice Maria Pessoa Cunha, Alzinete Estelito Silva, Ana Cristina Almeida Santana, Anahí dos
Reis, Anderson Franco das Neves, Angelita Juvenal
de Almeida, Anna Christina Lins Gomes, Augustino
Pedro Veit, Bernardo Luiz Corrêa de Bessa, Caio Roberto Moura Menezes, Carla Lima de Araújo, Celso
Braz de Oliveira Santos, Claudeth Lemos Ribeiro,
Claudia Helena Leite Souza Brito, Claudio Raimundo Kovalski Kaminski, Crhisthiano Santos, Cristina
Bravo Esteves Fraga, Elcy de Fátima Campos Portela de Camargos, Fernando Nunes Chaves, Flávio
Santos Araújo, Francisco José Cunha dos Santos,
Geter Borges de Sousa, Gustavo Oliveira Nunes,
Haroldo Siqueira Leonetti, Helizete Rodrigues de
Lima, Izabella Chaves de Brito, Jaime Sautchuk,
Jean Keiji Uema, João Batista Vieira Barros, João
Paulo Borges da Silva, José Woitechumas, Karine
Cristina Costa Gonzaga, Kelly Christina Teixeira
Kerber, Kenzo Jucá Ferreira, Leandro Santos de
Oliveira, Lidianne Marques da Cunha, Luís Sérgio
Monteiro Terra, Maria Claudia de Vasconcelos Batista Medeiros, Maria de Lourdes Correia, Marta
Pinto de Albuquerque Machado, Mônica Gonçalves
Cardoso, Nelma da Conceição Floro, Nelson Vieira
Fraga Filho, Olavo Dalcanale Rigon Neto, Otavio
Gondim Pereira da Costa, Patrícia Martins Izidoro
Generoso Pereira, Paula Patrícia do Nascimento,
Paula Renata Villas Bôas Farias, Paulo Emílio Rodrigues Ferreira, Petrônio Pereira Portela de Lima,
Rinaldo Sobral Accioly, Robson Carlos Luquesi
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Soares, Rodrigo Borges de Campos Netto, Rosana
Maria Tenroller, Rosane Bruno de Souza, Rosiana
Pereira Queiroz, Rosilane Ferreira Alves Mignone,
Simone Mendonça Guimarães de Alencar Meneses,
Taciana Marinho Regis de Moura, Teresa Cristina
Amorim Péres da Silva, Thatiana Christine Silva
Abrão, Vicente Ripoll Machado, Weliton Querino
da Silva, Weska Luiza Gomes Guerreiro................
f) Nomear: Adriana Machado, Alex Luiz de
Faria Domingos, Alice Maria Pessoa Cunha, Alzinete Estelito Silva, Anahí dos Reis, Anderson Alves
Oliveira, Angelita Juvenal de Almeida, Angelo Bôsco
Machado de Andrade, Anna Christina Lins Gomes,
Carla Bisol, Carla Lima de Araújo, Carmen Lúcia
Moreira Oliveira, Caroline de Paula Silva, Cecília
Cravo Monteiro Lima, Claudia Helena Leite Souza Brito, Crhisthiano Santos, Darcy Vieira Gomes,
Dênia Vanuzia Santiago Nogueira, Elcy de Fatima
Campos Portela de Camargos, Elenice Correa de
Souza, Eneida Botelho Carvalho, Eudes Fernandes
Brito, Fernando Nunes Chaves, Flávia Machado de
Melo, Francisco Carlos Kuser, Gabriela Flores de
Noronha Figueiredo Pantazopoulos, Geter Borges
de Sousa, Gilda Cosenza Avelar, Gustavo Oliveira
Nunes, Haroldo Siqueira Leonetti, Helizete Rodrigues de Lima, Ivaney Ribeiro Fonseca de Oliveira,
Ivy Gomes da Silva Timo, Izabella Chaves de Brito, Jean Keiji Uema, João Biral Júnior, João Paulo
Borges da Silva, Joaquim Crispim de Souza, José
Luiz Pacheco Júnior, José Marcos Castilho, Kelly
Cristina Figueiredo Sérgio, Leandra Filgueiras Car-
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neiro, Leandro Rode Guimarães, Leandro Santos
de Oliveira, Lidianne Marques da Cunha, Luciana
Oliveira Amoras, Luís Sérgio Monteiro Terra, Luiza
Emília Mello, Marcelo Aguiar Ferreira, Maria Cláudia de Vasconcelos Batista Medeiros, Maria Regina
Burtet Vidal, Marina de Melo Crepaldi de Santana,
Mônica Gonçalves Cardoso, Nair Oliveira da Silva,
Olavo Dalcanale Rigon Neto, Otávio Gondim Pereira
da Costa, Patrícia Martins Izidoro Generoso Pereira,
Paula Renata Villas Bôas Farias, Ramon Antônio
dos Santos, Richard de Alcântara Ricardo, Roberto Gonçalves da Silva, Rodrigo Borges de Campos
Netto, Rodrigo Viana Cancio, Rosilane Ferreira Alves
Mignone, Sandra Carla de Deus Inácio, Sebastião
Milanez de Paula, Taciana Marinho Régis de Moura,
Tarina Almeida Viriato, Tatiana Damasceno, Teresa
Cristina Amorim Péres da Silva, Vandege Cavalcanti
Mesquita.................................................................
7 – PORTARIAS nºs 22 a 24, de 2009, da
Primeira Secretaria, referentes ao credenciamento
de entidades de classe...........................................
8 – MESA
9 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
10 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
11 – COMISSÕES
SUPLEMENTO
Ato da Presidência e Ato da Mesa nº 35/09,
sairão publicados em suplemento a este Diário.
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SEÇÃO I

Ata da 31ª Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 11 de março de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Inocêncio Oliveira,
2º Secretário Vanessa Grazziotin, Eliene Lima, Marcio Junqueira, Vinicius Carvalho,
Fernando Marroni, Paulo Pimenta, Jorge Boeira, Flávio Bezerra, Fernando Melo,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Nelson Marquezelli
Partido Bloco
RORAIMA
Angela Portela PT
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Roraima: 2
AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB
Presentes Amapá: 1

CEARÁ
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 11
PIAUÍ

AMAZONAS
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 1
RONDONIA
Eduardo Valverde PT
Presentes Rondonia: 1
ACRE
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 1
TOCANTINS
João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Presentes Tocantins: 2
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Sarney Filho PV
Presentes Maranhão: 6

Júlio Cesar DEM
Nazareno Fonteles PT
Presentes Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Presentes Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 2
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 6
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Alagoas: 2
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BAHIA
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Maurício Trindade PR
Roberto Britto PP
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 10
MINAS GERAIS
Bilac Pinto PR
Eduardo Barbosa PSDB
José Santana de Vasconcellos PR
Luiz Fernando Faria PP
Presentes Minas Gerais: 4
ESPÍRITO SANTO
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Espírito Santo: 1
RIO DE JANEIRO
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jair Bolsonaro PP
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Rio de Janeiro: 12
SÃO PAULO
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ivan Valente PSOL
José Genoíno PT
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Ricardo Tripoli PSDB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 10
MATO GROSSO
Eliene Lima PP
Presentes Mato Grosso: 1
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DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 2
GOIÁS
Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT
Presentes Goiás: 2
MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PP
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 2
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Chico da Princesa PR
Luciano Pizzatto DEM
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraná: 6
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
José Carlos Vieira DEM
Vignatti PT
Presentes Santa Catarina: 4
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 5

I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 99 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. ELIENE LIMA, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.
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A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Passa-se à leitura do expediente.
O SR. ELIENE LIMA, servindo como 1° Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 105, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 107/2009 – C. Civil
Submete à apreciação do Congresso
Nacional, acompanhadas de Exposições
de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo relacionadas para executarem,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
– TVR nº 1.227/2009 – Portaria nº 2.834,
de 11 de dezembro de 2002, alterada pela
de nº 627, de 9 de dezembro de 2003 – Associação de Difusão Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni, na cidade de
Ouro – SC;
– TVR nº 1.228/2009 – Portaria nº 443,
de 28 de agosto de 2003 – Associação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Grande,
na cidade de Fazenda Rio Grande – PR;
– TVR nº 1.229/2009 – Portaria nº 550,
de 5 de novembro de 2003 – Fundação Francisco Ferreira de Lima de Proteção a Maternidade, a Infância, ao Idoso e a Natureza – FUNPROMIN, no Município de Bom
Sucesso – PB;
– TVR nº 1.230/2009 – Portaria nº 557,
de 5 de novembro de 2003 – Associação de
Desenvolvimento Comunitária de Tianguá –
ADECOM, na cidade de Tianguá – CE;
– TVR nº 1.231/2009 – Portaria nº 776,
de 22 de dezembro de 2003 – Clube de Mães
Nossa Senhora da Conceição da Cidade
de Itabi, na cidade de Itabi – SE;
– TVR nº 1.232/2009 – Portaria nº 36, de
15 de janeiro de 2004 – Associação Comunitária Sócio–Cultural Mar Azul, na cidade
de Estância – SE;
– TVR nº 1.233/2009 – Portaria nº 46,
de 16 de janeiro de 2004, alterada pela de nº
129, de 12 de abril de 2004 – Associação
Comunitária e Cultural Lago dos Tigres, na
cidade de Britânia – GO;
– TVR nº 1.234/2009 – Portaria nº 173,
de 16 de abril de 2004 – Associação Comu-
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nitária Seriense – ASCOSER, na cidade de
Sério – RS;
– TVR nº 1.235/2009 – Portaria nº 211,
de 28 de abril de 2004 – Associação Comunitária Pró–Cidadania de Croatá II, no Município de Pacajus – CE;
– TVR nº 1.236/2009 – Portaria nº 222, de
28 de abril de 2004 – Associação São Benedito de Sales, no Município de Sales – SP;
– TVR nº 1.237/2009 – Portaria nº 101,
de 16 de março de 2005 – Associação de
Radiodifusão Comunitária de Espírito Santo,
no Município de São Bento da Una –PE;
– TVR nº 1.238/2009 – Portaria nº 167,
de 16 de fevereiro de 2005 – Associação
Comunitária de Comunicação e Cidadania, no Município de Duque de Caxias
– RJ;
– TVR nº 1.239/2009 – Portaria nº 200,
de 11 de março de 2005 – Associação Comunitária Rádio Vale Azul FM de Itaquiraí,
no Município de Itaquiraí – MS;
– TVR nº 1.240/2009 – Portaria nº 216,
de 17 de março de 2005 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Ferreiros – ACCCFE, no Município de Ferreiros – PE;
– TVR nº 1.241/2009 – Portaria nº 280,
de 28 de junho de 2005 – Associação de
Radiodifusão Comunitária São Sebastião,
no Município de Choró – CE;
– TVR nº 1.242/2009 – Portaria nº 512,
de 8 de novembro de 2005 – Associação
Cultural de Rádio Comunitária de Sooretama/ES, no Município de Sooretama – ES;
– TVR nº 1.243/2009 – Portaria nº 517,
de 8 de novembro de 2005 – Associação
Cultural Fátima Comunitária, no Município
de Canoas – RS;
– TVR nº 1.244/2009 – Portaria nº
594, de 24 de novembro de 2005 – Associação Comunitária Remanso, no Município de Quixeramobim – CE;
– TVR nº 1.245/2009 – Portaria nº 600,
de 24 de novembro de 2005 – Associação
Livre Comunitária de Radiodifusão (Ativa
FM), no Município de Novo Mundo – MT;
– TVR nº 1.246/2009 – Portaria nº
26, de 7 de fevereiro de 2006 – Associação Comunitária Santa Edwiges, no
Município de Nova Odessa – SP;
– TVR nº 1.247/2009 – Portaria nº 53,
de 15 de fevereiro de 2006 – Associação
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Cultural Comunitária Fonte e Vida do Embu,
no Município de Embu – SP;
– TVR nº 1.248/2009 – Portaria nº
106, de 16 de março de 2006 – Associação Comunitária de Bilac para o Desenvolvimento , Cultural, Social e Artístico,
no Município de Bilac –SP;
– TVR nº 1.249/2009 – Portaria nº
119, de 23 de março de 2006 – Associação Radiodifusão Comunitária Mais
Esperança FM, no Município de Barra de
Guabiraba – PE; e
TVR nº 1.250/2009 – Portaria nº 120, de
12 de março de 2006 – Associação Beneficente “Poeta Bernardino Valença Borba”,
no Município de Cortês– PE.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E Informática e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD))
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1– Portaria nº 2.834, de 11 de dezembro de 2002,
alterada pela de nº 627, de 9 de dezembro de 2003 –
Associação de Difusão Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni, na cidade de Ouro – SC;
2 – Portaria nº 443, de 28 de agosto de 2003 –
Associação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Grande, na cidade de Fazenda Rio Grande – PR;
3 – Portaria nº 550, de 5 de novembro de 2003
– Fundação Francisco Ferreira de Lima de Proteção a
Maternidade, a Infância, ao Idoso e a Natureza – FUNPROMIN, no Município de Bom Sucesso – PB;
4 – Portaria nº 557, de 5 de novembro de 2003 –
Associação de Desenvolvimento Comunitária de Tianguá – ADECOM, na cidade de Tianguá – CE;
5 – Portaria nº 776, de 22 de dezembro de 2003
– Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição da
Cidade de Itabi, na cidade de Itabi – SE;
6 – Portaria nº 36, de 15 de janeiro de 2004 –
Associação Comunitária Sócio–Cultural Mar Azul, na
cidade de Estância – SE;
7 – Portaria nº 46, de 16 de janeiro de 2004, alterada pela de nº 129, de 12 de abril de 2004 – Associação Comunitária e Cultural Lago dos Tigres, na
cidade de Britânia – GO;
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8 – Portaria nº 173, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária Seriense – ASCOSER, na cidade de Sério – RS;
9 – Portaria nº 211, de 28 de abril de 2004 – Associação Comunitária Pró–Cidadania de Croatá II, no
Município de Pacajus – CE;
10 – Portaria nº 222, de 28 de abril de 2004 –
Associação São Benedito de Sales, no Município de
Sales – SP;
11 – Portaria nº 101, de 16 de março de 2005 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Espírito
Santo, no Município de São Bento do Una – PE;
12 – Portaria nº 167, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Comunicação e Cidadania, no Município de Duque de Caxias – RJ;
13 – Portaria nº 200, de 11 de março de 2005
– Associação Comunitária Rádio Vale Azul FM de Itaquiraí, no Município de Itaquiraí – MS;
14 – Portaria nº 216, de 17 de março de 2005 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Ferreiros – ACCCFE, no Município de Ferreiros – PE;
15 – Portaria nº 280, de 28 de junho de 2005 –
Associação de Radiodifusão Comunitária São Sebastião, no Município de Choró – CE;
16 – Portaria nº 512, de 8 de novembro de 2005
– Associação Cultural de Rádio Comunitária de Sooretama/ES, no Município de Sooretama – ES;
17 – Portaria nº 517, de 8 de novembro de 2005
– Associação Cultural Fátima Comunitária, no Município de Canoas – RS;
18 – Portaria nº 594, de 24 de novembro de 2005
– Associação Comunitária Remanso, no Município de
Quixeramobim – CE;
19 – Portaria nº 600, de 24 de novembro de 2005
– Associação Livre Comunitária de Radiodifusão (Ativa
FM), no Município de Novo Mundo – MT;
20 – Portaria nº 26, de 7 de fevereiro de 2006 –
Associação Comunitária Santa Edwiges, no Município
de Nova Odessa – SP;
21 – Portaria nº 53, de 15 de fevereiro de 2006
– Associação Cultural Comunitária Fonte e Vida do
Embu, no Município de Embu – SP;
22 – Portaria nº 106, de 16 de março de 2006 – Associação Comunitária de Bilac para o Desenvolvimento
Cultural, Social e Artístico, no Município de Bilac – SP;
23 – Portaria nº 119, de 23 de março de 2006 –
Associação Radiodifusão Comunitária Mais Esperança
FM, no Município de Barra de Guabiraba – PE; e
24 – Portaria nº 120, de 12 de março de 2006
– Associação Beneficente “Poeta Bernardino Valença
Borba”, no Município de Cortês – PE.
Brasília, 18 de fevereiro de 2009. – Luís Inácio
Lula da Silva.

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MC Nº 307 2008
Brasília 23 de maio 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Difusão Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni no Município
de Ouro, Estado de Santa Catarina, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da
iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também,
servem de elo à integração, por meio de informações
benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53740.002009/1999, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de análise por parte desta Casa e a referida autorização fora outorgada pela Portaria nº 2834, de 11
de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da
União do dia 13 de dezembro de 2002. Ressalta-se,
ainda, que o referido ato foi retificado no tocante ao
prazo de validade da outorga da emissora, por força da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002,
publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de
dezembro de 2002, No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 1, de 1999,
da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério para
reexame, através da Mensagem Presidencial nº 417,
de 2007, publicada no Diário Oficial da União do dia
27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito,
tem-se que o pedido encontra-se devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstran-
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do possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3.º do
art. 223 da Constituição Federal, o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo
correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa
PORTARIA Nº 2.834 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado Das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.002009/1999, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação de Difusão
Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni , com sede
na Avenida Felip Sclunidt s/nº, Edifício Dorvalina Riquete,
Centro, na cidade de Ouro, Estado de Santa Catarina, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 2720’24S e longitude em 51°36’52”W,
utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do
art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data
de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PORTARIA Nº 6 27 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003.
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II, do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.002009/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.474/2003, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 2.834, de
11 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial
da União de 13 de dezembro de 2002, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Autorizar a Associação de Difusão Comunitária Prefeito Luiz Gonzaga Bonissoni, com sede na Avenida Felip Schmidt,
s/nº, Edifício Dorvalina Riquete – Centro, na
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cidade de Ouro, Estado de Santa Catarina, a
executar pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão comunitária, sem direito de exclusividade.”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
MC Nº 268 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Fraternal e Cultural
de Fazenda Rio Grande, no Município de Fazenda Rio
Grande, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da
iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas também,
servem de elo à integração, por meio de informações
benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo
nº 53740.001342/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de análise por parte desta Casa e a referida autorização fora outorgada pela Portaria nº 443, de 28 de
agosto de 2003, publicada no Diário Oficial da União
do dia 2 de setembro de 2003. No entanto, em razão
das exigências demandadas pelo Ato Normativo
nº 1, de 1999, da CCTCI, os autos retornaram a
este Ministério para reexame, através da Mensagem
Presidencial nº 417, de 2007, publicada no Diário
Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
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de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo
correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 443 DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.001342/98 e do PARECER/CONJUR/MC
nº 965/2003, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Grande, com sede na Rua das
Goiabeiras, nº 392 – Centro, na cidade de Fazenda
Rio Grande, Estado do Paraná, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25°39’53”S e longitude em
49°18’28”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Miro Teixeira.
MC Nº 314 2008
Brasília, 23 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Fundação Francisco Ferreira de
Lima de Proteção a Maternidade, a Infância, ao Idoso e a Natureza – FUNPROMIN, no Município de
Bom Sucesso, Estado da Paraíba, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com
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o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural, mas também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.000.007411/2002 – PB, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 550, de 5 de novembro
de 2003, publicada no Diário Oficial da União do dia
10 de novembro de 2003. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 1, de
1999, da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério
para reexame, através da Mensagem Presidencial nº
417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União
do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
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MC Nº 308 2008
Brasília, 23 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Tianguá – ADECOM, no Município de Tianguá, Estado
do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
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constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo n.º
53650.002130/1998, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria n.º 557, de 5 de novembro de 2003,
publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de novembro
de 2003. No entanto, em razão das exigências demandadas
pelo Ato Normativo n.º 01, de 1999, da CCTCI, os autos
retornaram a este Ministério para reexame, através da Mensagem Presidencial n.º 417, de 2007, publicada no Diário
Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3.º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
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MC Nº 273 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição da Cidade de Itabi, no Município de Itabi, Estado
de Sergipe, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural, mas também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
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constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53840.000491/1998, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 776, de 22 de dezembro de
2003, publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de
dezembro de 2003. No entanto, em razão das exigências
demandadas pelo Ato Normativo nº 1, de 1999, da CCTCI,
os autos retornaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, depois do devido reexame do feito,
tem-se que o pedido encontra-se devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
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MC Nº 283 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Sócio-Cultural
Mar Azul, no Município de Estância, Estado de Sergipe, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração
de receptividade da filosofia de criação desse braço
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição apresentada, constando
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a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 53840.000448/1998,
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 36, de 15 de janeiro de 2004,
publicada no Diário Oficial da União do dia 19 de janeiro de 2004. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 1, de 1999, da CCTCI, os
autos retomaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído, de
acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir
a entidade as qualificações exigidas para a execução
do serviço, conforme análise procedida pela Consultoria
Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
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MC Nº 281 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária e Cultural Lago
dos Tigres, no Município de Britânia, Estado de Goiás,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos e
a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição apresentada, constando
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a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 53.670.000.129/99,
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 46, de 16 de janeiro de 2004,
publicada no Diário Oficial da União, do dia 23 de janeiro de 2004. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 1, de 1999, da CCTCI, os
autos retornaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União, do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído, de
acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir
a entidade as qualificações exigidas para a execução do
serviço, conforme análise procedida pela Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC nº 282 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Seriense – ASCOSER, no município de Sério, Estado do
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-

senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.790.001.557/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização fora outorgada pela Portaria nº 173, de 16 de abril
de 2004, publicada no Diário Oficial da União do dia
5 de maio de 2004. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999,
da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério para
reexame, através da Mensagem Presidencial nº 417,
de 2007, publicada no Diário Oficial da União do dia
27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o
referido ato, acompanhado.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 173, DE 16 DE ABRIL DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 3.790.001.557/98 e do PARECER/
MC/CONJUR/MRD/Nº 0470 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Seriense – ASCOSER, com sede na Rua
Maurício Cardoso, s/nº – Centro, na cidade de Sério,
no Estado do Rio Grande do Sul, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 29º23’07”S e
longitude em 52º16’00”W, utilizando a freqüência
de 105,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de
publicação do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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MC nº 313 2008
Brasília, 23 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Pró-cidadania
de Croatá II, no Município de Pacajus, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53650.002155/1998, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 211, de 28 de abril de 2004,
publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de maio de
2004. No entanto, em razão das exigências demandadas
pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da CCTCI, os autos
retornaram a este Ministério para reexame, através da
Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC nº 00269 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação São Benedito de Sales, no
Município de Sales, Estado de São Paulo, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo integração, por meio de informações benéficas a todos os
segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constando a

inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 53.830.002.44302-SP, que ora faço acompanhar, com a finalidade de
subsidiar os trabalhos finais.
Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 222, de 28 de abril de 2004,
publicada no Diário Oficial da União do dia 10 de maio de
2004. No entanto, em razão das exigências demandadas
pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da CCTCI, os autos
retornaram a este Ministério para reexame, através da
Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solícito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC nº 00267 2008
Brasília, 20 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga
de Autorização e respectiva documentação para que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária de Espírito
Santo, no Município de São Bento do Una, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53103.000515/01, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 101, de 16 de março de 2005,
publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de março
de 2006. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da CCTCI, os
autos retornaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC nº 272 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga
de Autorização e respectiva documentação para que a
entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cidadania, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio
de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.770.001.305/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 167, de 16 de fevereiro de 2005,
publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de fevereiro
de 2005. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da CCTCI, os
autos retornaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC nº 285 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga
de Autorização e respectiva documentação para que a
entidade Associação Comunitária Rádio Vale Azul FM de
Itaquiraí, no município de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso
do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.700.000.785/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 200, de 11 de março de 2005,
publicada no Diário Oficial da União do dia 17 de março
de 2005. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da CCTCI, os
autos retornaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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MC Nº 286/2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ferreiros – ACCCFE, no município
de Ferreiros, Estado de Pernambuco, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por

meio de informações benéficas a todos os segmentos e
a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53103.000132/1999, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 53, de 15 de fevereiro de
2006, publicada no Diário Oficial da União do dia 22
de fevereiro de 2006. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999,
da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério para
reexame, através da Mensagem Presidencial nº 417, de
2007, publicada no Diário Oficial da União do dia 27
de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
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execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa
PORTARIA Nº 216, DE 17 DE MARÇO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53103.000132/99 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 1.253 – 108/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ferreiros –
ACCCFB, com sede na Rua Dr. Simplício lavares,
nº 12, Centro, no município de Ferreiros, Estado de
Pernambuco, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07º26’52”S e longitude em 35º14’31”W, utilizando a frequência de
104,9 MHz..
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
MC Nº 311/2008
Brasília, 23 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária São Sebastião, no Município de Choró, Estado do
Ceará, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
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em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.014478/2004, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 280, de 28 de junho de
2005, publicada no Diário Oficial da União do dia 30
de junho de 2005. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999,
da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério para
reexame, através da Mensagem Presidencial nº 417,
de 2007, publicada no Diário Oficial da União do dia
27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC Nº 309 2008
Brasília, 23 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural de Rádio
Comunitária de Sooretama/ES, no Município de Sooretama, Estado do Espírito Santo, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53660.000309/1999, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 512, de 8 de novembro
de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia
17 de novembro de 2005. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de
19999, da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério para reexame, através da Mensagem Presidencial
nº 417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União
do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calisto Costa.
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Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC Nº 296 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural Fátima Comunitária, no município de Canoas, Estado do Rio Grande do
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração
de receptividade da filosofia de criação desse braço
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.790.000.054/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 517, de 8 de novembro
de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia
17 de novembro de 2005. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de
1999, da CCTCI, os autos retomaram a este Ministério
para reexame, através da Mensagem Presidencial nº
417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União
do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo .com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 517 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC Nº 270 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Remanso, no
município de Quixeramobim, Estado do Ceará, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.650.000.210/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 594, de 24 de novembro
de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia
30 de novembro de 2005. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de
1999, da CCTCI, os autos retornaram a este Ministério
para reexame, através da Mensagem Presidencial nº
417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União
do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 594 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC Nº 271 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Livre Comunitária de
Radiodifusão (Ativa FM) no município de Novo Mundo,
Estado de Mato Grosso, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e juridica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.690.000.229/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 600, de 24 de novembro
de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia
30 de novembro de 2005. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de
1999, da CCTCI, os autos retomaram a este Ministério
para reexame, através da Mensagem Presidencial nº
417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União
do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 600 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005

Documento Ilegível Fornecido pelo autor

MC Nº 305/2008
Brasília, 23 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Santa Edwiges
– ACSE, no Município de Nova Odessa, Estado de São
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição apresentada, constando

a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstanciada
no Processo Administrativo nº 53.830.001.631/98, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização fora outorgada pela Portaria nº 26, de 7 de fevereiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União do
dia 13 de fevereiro de 2006. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de
1999, da CCTCI, os autos retomaram a este Ministério
para reexame, através da Mensagem Presidencial nº
417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União do
dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído, de
acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir
a entidade as qualificações exigidas para a execução
do serviço, conforme análise procedida pela Consultoria
Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa
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PORTARIA Nº 26 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2006

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC Nº 288 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural Comunitária Fonte
e Vida do Embú, no município de Embú, Estado de São
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie; foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53830.000843/1999, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 53, de 15 de fevereiro
de 2006, publicada no Diário Oficial da União do dia
22 de fevereiro de 2006. No entanto, em razão das
exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de
1999, da CCTCI, os autos retomaram a este Ministério
para reexame, através da Mensagem Presidencial nº
417, de 2007, publicada no Diário Oficial da União
do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 53 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006

Documento Ilegível Fornecido pelo autor
MC Nº 276 2008
Brasilia, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de Bilac
para o desenvolvimento Cultural, Social e Artístico,
no município de Bilac, Estado de São Paulo, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53100.000453/2004, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto
de análise por parte desta Casa e a referida autorização
fora outorgada pela Portaria nº 106, de 16 de março de
2006, publicada no Diário Oficial da União do dia 23
de março de 2006. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999,
da CCTCI, os autos retomaram a este Ministério para
reexame, através da Mensagem Presidencial nº 417,
de 2007, publicada no Diário Oficial da União do dia
27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa
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PORTARIA Nº 106 DE 16 DE MARÇO DE 2006

Documento Ilegível Fornecido pelo autor

MC Nº 297 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Radiodifusão Comunitária Mais Esperança FM, no município de Barra de
Guabiraba, Estado de Pernambuco, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Contituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desevolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.037638/2003, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
ooutorgada pela Portaria nº 119, de 23 de março de 2006,
publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de março
de 2006. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 01, de 1999, da CCTCI, os
autos retornaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 119 DE 23 DE MARÇO DE 2006

Documento Ilegível Fornecido pelo autor

MC Nº 293 2008
Brasília, 21 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Beneficente “Poeta Bernardino
Valença Borba” no município de Cortês, Estado do Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéficas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,

constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.103.000.201/99, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Urge salientar que o presente feito já foi objeto de
análise por parte desta Casa e a referida autorização fora
outorgada pela Portaria nº 120, de 23 de março de 2006,
publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de março
de 2006. No entanto, em razão das exigências demandadas pelo Ato Normativo nº 1, de 1999, da CCTCI, os
autos retomaram a este Ministério para reexame, através
da Mensagem Presidencial nº 417, de 2007, publicada no
Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2007.
6. Ademais, após o devido reexame do feito, temse que o pedido encontra-se devidamente instruído,
de acordo com a legislação aplicável, demonstrando
possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execução do serviço, conforme análise procedida pela
Consultoría Jurídica deste Ministério.
7. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa
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PORTARIA Nº 120 DE 23 DE MARÇO DE 2006

Documento Ilegível Fornecido pelo autor

OF/GAB/I/Nº 151
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Wilson Santiago deixa de integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão de Educação e Cultura.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF/GAB/I/Nº 153
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Colbert Martins deixa de integrar, na qualidade de Su-

plente, a Comissão de Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF/GAB/I/Nº 154
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Geraldo Pudim deixa de integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
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OF/GAB/I/Nº 166
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 172/2009, encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos
Deputados do Bloco PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC,
PTC e PT do B, que comporão a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.
TITULARES
Coubert Martins
Paulo Piau Luiz 

SUPLENTES
Flávio Bezerra
Bittencourt

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
Publique-se.
Em, 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
OF/GAB/I/Nº 167
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

membro suplente na Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado, em substituição ao
Deputado Décio Lima (PT/SC).
Atenciosamente, – Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do PT.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. nº 156/2009/PSDB
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Desligamento de membro de Comissão
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência o desligamento do
Deputado Wandenkolk Gonçalves, como membro titular, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar as causas, consequências e responsáveis
pelos desaparecimentos de crianças e adolescentes
no Brasil no período de 2005 a 2007.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal,
Líder do PSDB.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Of. nº 161/2009/PMDB
Brasília, 10 de março de 2009

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputados do Bloco PMDB, PTB, PSC, PTC,
que integrarão a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
TITULARES 
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SUPLENTES

Antônio Andrade 
Eunício Oliveira
Darcísio Perondi
Pedro Chaves
Geraldo Resende 
Ratinho Júnior – PSC
Pedro Novais
Vital do Rêgo Filho
Rose de Freitas
Zé Gerardo
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputadeo Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
Publique-se.
Em, 11-3-2009. – Michel Temer, Presidente.
OF nº 105/PT
Brasília, 10 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Deputado José Genoíno (PT/SP), como

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Arnaldo
Madeira, como membro suplente em substituição ao
Deputado Duarte Nogueira, para integrar a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Of. nº 163/2009/PSDB
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ricardo
Tripoli, como membro suplente, para integrar a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
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Of. nº 172/2009/PSDB
Brasília, 10 de março de 2009

Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de comissão

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Julio Semeghini, como membro suplente, para integrar a Comissão de Defesa do Consumidor.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Antonio Carlos Pannunzio, João Almeida e Paulo Renato
Souza, como membros suplentes, para integrarem a
Comissão de Finanças e Tributação.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente

Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente

Ofício nº 167/2009 – PSDB

Of. nº 176/2009/PSDB

Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Emanuel Fernandes e Fernando Chucre, como membros
suplentes, para integrarem a Comissão de Viação e
Transportes.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Ofício nº 170/2009 – PSDB
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de comissão

Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vanderlei Macris, como membro suplente, para integrar a
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Of. nº 180/2009/PSDB
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Otávio Leite, como membro suplente, para integrar a Comissão
de Seguridade Social e Família.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.

Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o Deputado Zenaldo
Coutinho, como membro suplente, para integrar a Comissão da Amazônia, Integração Nacional, e de Desenvolvimento Regional.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente

Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
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Of. nº 183/2009/PSDB
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Desligamento de Vice-Líder
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência o desligamento do
Deputado Silvio Torres, como vice-Líder.
Respeitosamente, Deputado José Aníbal, Líder
do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Of. nº 194/2009/PSDB
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado João Campos, como membro titular, para integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
nº 3.960/08, 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 Aquicultura e Pesca da Presidência da República
em Ministério da Pesca e Aquicultura, 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.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Of. nº 195/2009/PSDB
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Angela
Amin (PP/SC), como membro suplente, para integrar
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
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Projeto de Lei nº 1.927/03, 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.
Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Oficio nº 81 -L-DEM/09
Brasília, 10 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Especial destinada
ao exame e 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.
TITULARES
Deputado Fernando de Fabinho
Deputado Luiz Carreira
Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Oficio nº 82 -L-DEM/09
Brasília, 10 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Especial destinada
ao exame e 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.
TITULARES
Deputado Guilherme Campos
Deputado Osório Adriano
Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
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Oficio nº 83-L-DEM/09
Brasília, 10 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão 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 Sistema Financeiro e Mercado.
TITULARES
Deputado José Carlos Aleluia
Deputado Paulo Bornhausen
Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
Ofício nº 93 -L-DEM/09
Brasília, 11 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente
dos trabalhos desta Casa hoje, 11 de março, oportunidade em que assumirá a Liderança do Democratas
o vice-Líder Deputado José Carlos Aleluia.
Atenciosamente, Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF.B/015/09
Brasília, 9 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Deputados Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) e Dr. Ubiali
(PSB-SP) como titulares e Alice Portugal (PcdoBBA) e Sandra Rosado (PSB-RN) como suplentes da
Comissão Especial destinada ao exame e avaliação
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da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formula
propostas ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que diz respeito à repercussão nos serviços e emprego.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF.B/016/09
Brasília, 9 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Jô Moraes (PCdoB-MG) e Ciro Gomes
(PSB-CE) como titulares e Miro Teixeira (PDT-RJ) e
Silvio Costa (PMN-PE) como suplentes da Comissão
Especial destinada ao exame e avaliação da Crise
Econômica-Financeira e, ao final, formular propostas ao Poder Executivo e ao País, especificamente
no que diz respeito à repercussão no Sistema Financeiro e Mercado.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF.B/ nº 17/09.
Brasília, 9 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Deputados Paulo Rubem Santiago (PDT – MG) e Manuela D’Ávila (PcdoB – RS) como titulares e Perpétua
Almeida (PcdoB – AC) e Marcelo Serafim (PSR – AM)
como suplentes da Comissão Especial destinada ao
exame e avaliação da Crise Econômica-Financeira e,
ao final, formular propostas ao Poder Executivo e ao
País, especificamente no que diz respeito à repercussão na Indústria.
Respeitosamente. – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco. Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
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OF.B/ nº 23/09

OF.B/ nº 18/09.
Brasília, 10 de março de 2009

Brasília, 11 de março de 2009

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

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Deputados Vieira da Cunha (PDT – RS) e Marcondes
Gadelha (PSB – PB) como titulares da Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum
Interparlamentar das Américas – FIPA.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação das Deputadas Luiza Erundina (PSB – SP) e Jô Moraes (PcdoB
– MG) como titulares e Alice Portugal (PcdoR – BA) e
Lídice da Mata (PSB – RA) como suplentes da 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).
Rspeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF.B/ nº 19/09.
Brasília, 4 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Deputados Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) e Rodrigo Rollemberg (PSB – DF) como titulares da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco. Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.
Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente

Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente
OF/B/nº 24/09
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Deputados Fernando Coelho (PSB – PE) e Giovani Queiroz (PDT – PA) como titulares da 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.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco. Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados, abaixo
relacionados, para vice-líderes do Bloco PSB, PCdoB,
PMN e PRB.
Rodrigo Rollemberg – 1º Vice-Líder;
Ciro Gomes;
Marcondes Gadelha;
Marcelo Serafim;
Dr. Ubiali;
Lídice da Mata;
Valadares Filho;
Júlio Delgado;
Daniel Almeida;
Flávio Dino;
Jô Moraes;
Fábio Faria; e
Cleber Verde.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Publique-se.
Em, 11-03-09. – Michel Temer, Presidente

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor Geral.
Em: 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/ nº 21 / 09
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF/B/25/09
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Silvio
COSTA (PMN – PE) para ocupar a vice-liderança do
Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB, em substituição ao
deputado Fábio Faria (PMN – RN).
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.
Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor Geral.
Em: 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 88/09 – LPR
Brasília, 5 de março de 2009
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 91/09 – LPR
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de Educação e Cultura, na qual indicamos através do
Ofício nº 52/09 – LPR, datado de 3 de março de 2009.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, Deputado Sandro Mabel, Líder do Partido da República.
Defiro. Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 103
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados João Leão
– PP/BA e Márcio Reinaldo Moreira – PP/MG, como Titulares e os Deputados Nelson Meurer – PP/PR e Ricardo
Barros – PP/PR, como Suplentes da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado Mário Negromonte,
Líder do PP.

Assunto: Indicação para membro de Comissão Especial
Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Homero Pereira
(PR/MT) para membro Titular da 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.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Deputado Sandro Mabel,
Líder do Partido da República.
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Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 109
Brasília, 10 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Indico o Deputado Dilceu Sperafico – PP/PR,
como Titular na Comissão Mista Representativa do
Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das
Américas – FIPA.
Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, Líder do PP.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
OF/LID/Nº 57/2009

Brasília, 10 de março de 2009
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 10 de março de 2009

Assunto: Desligamento de titularidade em Comissão

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de membro para Comissão de
CTASP

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento da titularidade do Deputado Milton Monti (PR/SP) da Comissão

Senhor Presidente,
Indico, de acordo com o princípio da proporcionalidade partidária, o Deputado Milton Monti – PR/

07262

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SP, em substituição ao Deputado Valdemar Costa
Neto PR/SP, para ocupar a vaga de titular na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
– CTASP.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 39/09
Brasília, 9 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 179/2009, indico a Vossa Excelência os nomes do Deputados Fábio
Ramalho – PV/MG e Marcelo Ortiz – PV/SP para integrarem, na condição de Titular e Suplente, respectivamente, 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
na indústria.
Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Defiro. Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 42/09
Brasília, 9 de março de 2009
A sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 180/2009, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Edigar
Mão Branca – PV/BA para integrar, na condição de
Titular, 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.
Atenciosamente, – Sarney Filho, Lider do PV.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
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Ofício nº 44/09
Brasília, 9 de março de 2009
A sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 181/2009, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Edson Duarte – PV/BA para integrar , na condição de
Titular, 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
na Agricultura
Atenciosamente, – Sarney Filho, Lider do PV.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 46/09
Brasília, 9 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 182/2009, indico
a Vossa Excelência o nome do Deputado Ciro Pedrosa – PV/MG para integrar, na condição de Titular, 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 Sistema
Financeiro e Mercado.
Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 48/09
Brasília, 9 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 183/2009, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Roberto
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Santiago – PV/SP para integrar, na condição de Titular, 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 nos
Serviços e Emprego.
Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
GABINETE DA LIDERANÇA DO PTB
Ofício nº 62/2009
Brasília, 10 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Sr. Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do
Senhor Deputado Roberto Britto (PP–BA), na qualidade de Suplente, da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em
vaga do PTB.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB
Defiro. Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
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OF/GGT/58/09
Brasília, 10 de março de 2009
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Presença no Plenário
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Venho à presença de Vossa Excelência no intuito
de comunicar que no último dia 20 sofri um acidente
de carro o que resultou em três fraturas na cervical
(CID T-8), assim por 180 dias terei que fazer uso do
colar cervical o que me impede de usar terno e gravata, portanto solicito autorização para comparecer
no plenário e demais dependências sem o uso desta
vestimenta.
Aproveito a oportunidade para reiterar votos de
felicidades e pleno êxito em suas atividades. Deputado
Geraldo Thadeu.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 38/09
Brasília, 4 de março de 2009
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Desistência de titularidade em Comissão

Ofício nº 65/2009

Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Mário Negromonte (PP–BA), na qualidade de Suplente,
para a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em vaga do PTB.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou abrindo mão da vaga como membro titular da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
para a qual fui recentemente nomeado, conforme Ato
da Presidência da Câmara dos Deputados datado do
dia 3 de março de 2009. Embora o Regimento interno
da Casa – Artigo 26, § 3º – assegure a cada parlamentar o direito de integrar como titular pelo menos uma
Comissão Permanente, saliento, que o referido artigo
deixa a critério de cada deputado federal a assunção
ou não daquela vaga.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Deputado Giacobo.

Defiro. Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em, 11-2-09. – Michel Temer, Presidente.

Brasília, 10 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Of. nº 8/2009 – GDMIM
Brasília, 10 de março de 2009
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Deputado Michel Temer
Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Especial
Senhor Presidente,
Venho por meio deste, como Representante do
Partido Humanista da Solidariedade – PHS, formalizar indicação como suplente na vaga do PHS, o Deputado Pedro Ribeiro Filho – PMDB/CE, para integrar
à 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,
e a Lei nº 9.650 de 27 de maio de 1998, 9.984 de 17
de julho de 2.000, e 10.683, de 28 de maio de 2003,
dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca da Presidência da República
em Ministério da Pesca e Aquicultura, 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. –
PL nº 3.960/2008.
Sem mais, agradeço.
Atenciosamente, – Deputado Miguel Martini,
PHS/MG Líder.
Defiro. Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 11/2009
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TERMO DE COMPROMISSO E POSSE QUE ASSINA O SENHOR ROBSON LEMOS RODOVALHO,
NOMEADO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL.
Aos onze dias do mês de março de 2009, perante sua Excelência o Senhor José Roberto Arruda,
Governador do Distrito Federal, compareceu o senhor
Robson Lemos Rodovalho, nomeado conforme decreto
de 9 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal, ano XLIII nº 47, de 10 de março de
2009, para exercer o cargo de natureza especial, símbolo CNE-03, de Secretário de Estado, da Secretaria
de Estado de Trabalho do Distrito Federal. após prestar
o compromisso de ser exato no cumprimento de seus
deveres e atribuições, foi declarado empossado, pelo
que se lavrou o presente termo por ambos assinado.
apresentou declaração de bens, que fica arquivada
no núcleo de recursos humanos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. – José Roberto
Arruda, Governador – Robson Lemos Rodovalho,
Secretário de Estado.
Considere-se afastado, nos termos do
artigo 235, inciso I e § 3º da CF, c/c o artigo
235, inciso IV, do RICD, em 11 de março de
2009, a partir das 14h 37. Convoque-se o
respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.
Publique-se.
Em, 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. nº 68/09
Brasília, 10 de março de 2009

Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta,
Senhor Presidente,
Nos Termos do artigo 56, inciso I, da Constituição
Federal, c/c artigo 235, inciso IV, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência a minha
licença do mandato de Deputado Federal, a partir de
11 de março de 2009, a fim de tomar posse no cargo
de Secretário do Trabalho do Distrito Federal.
Informo ainda, que opto pela remuneração do
mandato de Deputado Federal de acordo com o artigo
56, parágrafo 39 da Constituição Federal.
Atenciosamente, – Deputado Rodovalho, Deputado Federal – Democrata/DF.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Desistência de titularidade em Comissão.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou abrindo mão da vaga como membro titular da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, para
a qual fui recentemente nomeado, conforme Ato da
Presidência da Câmara dos Deputados datado do dia
3 de março de 2009. Embora o Regimento interno da
Casa – Artigo 26, § 3º – assegure a cada parlamentar o direito de integrar como titular pelo menos uma
Comissão Permanente, saliento, que o referido artigo
deixa a critério de cada deputado federal a assunção
ou não daquela vaga.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 12

07265

Respeitosamente, – Deputado Valdemar Costa Neto.

Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Defiro. Publique-se.
Em, 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas com deficiência, ainda que em
usufruto de qualquer benefício previdenciário, inclusive
aposentadoria por invalidez, poderão receber bolsa ou
auxílio financeiro pelo exercício de atividades de ensino ou pesquisa relacionadas à melhoria da qualidade
de vida desse segmento populacional.
Parágrafo único. Para efeito de concessão do
benefício de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, exclui-se do cálculo da renda
familiar per capita a bolsa ou auxílio financeiro recebido por pessoa com deficiência em exercício de atividades de ensino ou pesquisa relacionadas a esse
segmento populacional.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Of. s/nº
Brasília, 11 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Distrito
Federal, nos termos do art. 241, inciso II, do RICD.
Atenciosamente, Deputado Jose Edmar, PR/
DF.
Publique-se, nos termos do art. 56, § 1º,
da CF, c/c com art. 241, inciso II, do RICD. Ao
Senhor Diretor-Geral. )
Em, 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
MOÇÃO
As integrantes do PMDB Mulher nacional reunidas no dia 11 de março de 2009 aprovaram pedido do
PMDB Mulher de São Paulo para reconhecimento do
apoio dado pelo deputado Michel Temer pela transmissão da presidência do partido à deputada Íris de Araújo,
ato este que ilustra o total empenho do deputado às
mulheres peemedebistas e suas lutas. _ Maria Elvira
Salles Ferreira, Peresidente PMDB Mulher nacional
_ Regina Perondi, Secretária-geral PMDB Mulher nacional _ Cida Ferreira, Presidente PMDB Mulher São
Paulo _ Anita Fernandes, Secretária-geral PMDB
Mulher São Paulo.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 4.672, DE 2009
(Do Sr. Geraldo Pudim)
Permite o recebimento conjunto dos
benefícios previdenciário ou assistencial e
de bolsa ou auxílio financeiro recebido pelas pessoas com deficiência que exerçam
atividades de ensino ou pesquisa voltadas
à melhoria da qualidade de vida desse segmento populacional.
Despacho: Às Comissões de: Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)

Justificação
Historicamente, as pessoas com deficiência têm
sido alvo de discriminação e preconceito em todos os
aspectos da vida comunitária. Nos últimos trinta anos,
porém, tem-se observado uma mudança substancial
desse paradigma, a partir da mobilização de grupos
de pessoas com deficiência e outras organizações
da sociedade civil que lutam pela inclusão social plena desse segmento populacional, refletida na busca
pela proteção dos direitos e promoção da autonomia,
auto‑determinação, independência das pessoas com
deficiência, bem como na eliminação de barreiras, preconceitos ou discriminação de qualquer espécie.
O Parlamento brasileiro muito tem se esforçado
nessa empreitada, com a aprovação de um marco legal
que se coloca entre os mais completos e abrangentes
do mundo. Como marco delimitador da visibilidade das
demandas desse grupo específico, o Texto Constitucional assegurou sua igualdade formal, ratificada pela
caudalosa legislação infraconstitucional federal sobre a
matéria. Todavia, a igualdade substantiva tem esbarrado
em diversos obstáculos, tanto materiais quanto atitudinais, que dificultam a acessibilidade física, intelectual
e de comunicação da pessoa com deficiência.
Apesar desse quadro, os avanços alcançados nos
impulsionam à busca de soluções legislativas que contribuam para o alcance da inclusão social plena desses
cidadãos. Por essa razão, apresentamos esse Projeto
de Lei, com proposta de garantia de retribuição pecuniária às pessoas com deficiência que se dedicam ao
exercício de atividades de ensino e de pesquisa relacionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa
com deficiência, ainda que já sejam beneficiários da
Previdência Social ou recebam o amparo assistencial
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previsto no art. 203 da Constituição Federal, denominado Benefício de Prestação Continuada.
O objetivo da nossa proposta é recompensar
as pessoas com deficiência que se dedicam a buscar
meios de melhorar a qualidade de vida desse segmento populacional, haja vista que são esses cidadãos
as pessoas com o perfil mais indicado para sugerir,
avaliar, validar e promover o ensino e a pesquisa cuja
finalidade seja a melhoria da qualidade de vida dos
seus pares.
Gostaríamos de ressaltar que a motivação para
essa proposição ocorreu em função de uma visita ao
Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET de
Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, unidade que
possui um núcleo de pesquisa e desenvolvimento voltado para acessibilidade, inclusive virtual, das pessoas
com deficiência visual. Tal núcleo, entre outras atividades, avalia o nível de acessibilidade de sistemas de
software do Ministério da Educação, os quais possibilitam o uso por parte de deficientes visuais.
Tendo em vista sua relevância social, contamos
com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2009. –
Deputado Geraldo Pudim.
PROJETO DE LEI Nº 4.673, DE 2009
(Do Sr. Ricardo Barros)
Revoga o inciso XII, do art. 23 e o inciso VIII do art.30 da Lei n° 4.737, de 15 de
julho de 1965 ( Código Eleitoral).
Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei revoga o inciso XII do art. 23 e o
inciso VIII do art. 30 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral).
Art. 2º Ficam revogados os incisos XII do art.
23, e VIII do art. 30, da Lei nº 4.737, de 1965 (Código
Eleitoral).
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Código Eleitoral, no inciso XII de seu art. 23,
dá ao Tribunal Superior Eleitoral, a competência de
“responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que
lhe forem feitas em tese por autoridades com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político”. Aos
Tribunais Regionais Eleitorais, de sua vez, compete
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“responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que
lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou
partido político” (art. 30, inciso VIII).
As respostas a tais consultas não vinculam as
instâncias inferiores, nem o próprio órgão respondente.
Têm caráter meramente administrativo e servem apenas como orientação sobre a interpretação de situações hipotéticas em face dos textos legais. Refletem
o entendimento dos membros das Cortes Eleitorais
em determinado momento, uma vez que a composição daqueles Colegiados tem grande rotatividade, em
razão da duração dos mandatos de seus integrantes
(dois anos, com possibilidade de recondução por igual
período).
A despeito de seu caráter não-vinculante, consideramos que esse instituto, em nosso ordenamento
infraconstitucional, não constitui fator positivo para a
evolução da jurisprudência em matéria eleitoral. Ao contrário, não deixa de ser um “engessamento” do direito
pretoriano, pois a aplicação da lei aos casos concretos
é que deve gerar o aperfeiçoamento da legislação.
Ao interpretar, em tese, situações próprias do Direito Eleitoral, nossos Tribunais, na prática, substituemse ao legislador federal, induzindo as outras instâncias
a dar aos textos legais aplicação uniforme, que, muitas
vezes, se distancia da ratio legis que os informou.
Diferente é a hipótese das súmulas da jurisprudência dominante nos Tribunais, pois que se trata de
reiteração de entendimentos em face de casos concretos. Embora não vinculantes, servem elas para orientar
outras instâncias de decisão na atividade precípua do
Poder Judiciário, que é a efetiva aplicação da lei.
Ademais, deve-se considerar que a função administrativa que tradicionalmente foi conferida à Justiça
Eleitoral – a de baixar resoluções para a fiel aplicação
da legislação específica – torna despicienda sua competência para responder a consultas em tese.
Na certeza de estarmos contribuindo para o aprimoramento da lei eleitoral, contamos com a aprovação dos nossos Pares para o projeto de lei ora apresentado.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2009. –
Deputado Ricardo Barros.
PROJETO DE LEI Nº 4.675, DE 2009
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)
Adota medidas para combater o desemprego, reduzindo prazos e simplificando
procedimentos e estabelecendo critérios
para realização de compras governamentais e licitações de obras e serviços pela
Administração Pública.
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Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre medidas de combate
ao desemprego estrutural e reduz prazos e interregnos
nos procedimentos para as compras governamentais e
a realização de licitações de obras e serviços relevantes, nas administrações públicas diretas, autárquicas
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Art. 2º. A contratação de obras e serviços, por
meio de qualquer modalidade licitatória legalmente
prevista, admitirá a preferência da adjudicação em favor do licitante que demonstrar que sua contratação
pelo Poder Público refletirá favoravelmente na manutenção ou no acréscimo de postos de trabalho por ele
oferecido no curso das atividades contratadas.
Parágrafo único. As condições e critérios objetivos
para atribuição da preferência na adjudicação referida
no caput constarão do Edital de convocação, devendo
ser possível de aferição pela Autoridade licitante, a
qualquer momento da execução contratada, a veracidade e a materialidade da manutenção ou acréscimo
de postos de trabalho acreditada, sob pena de aplicação de multa igual ao valor da contratação, caso os
reflexos compromissados sobre o nível de emprego
não sejam constatados.
Art. 3º. O prazo mínimo para a realização de
concurso ou concorrência, contado da data da última
publicação do Edital de convocação, ou de seu resumo, ou da expedição de carta-convite, será de 30
(trinta) dias.
Art. 4º. O prazo mínimo para a realização de
concurso ou concorrência, contado da data da última publicação do Edital de convocação, será de 15
(quinze) dias.
Art. 5º. Os prazos para oferecimento de recurso
ou de representação e para impugnação de recurso,
previstos na legislação própria, ficam reduzidos de 5
(cinco) para 2 (dois) dias úteis, contados da intimação
deles feita aos participantes da licitação.
Art. 6º. A intimação dos licitantes acerca dos atos
licitatórios dos quais decorram ou que restrinjam direitos para eles deverá fazer-se por meio eletrônico a
endereço autenticado do participante a ser intimado,
com cópia para os demais, e confirmação do recebimento.
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Art. 7º. As licitações serão realizadas e terão
início com a sessão pública para recebimento das
propostas, identificando-se o interessado, ou o seu
representante, comprovante, quando seja o caso, a
existência dos necessários poderes para formulação
de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
§ 1º. – Aberta a sessão, os interessados ou seus
representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo o objeto
licitado e a indicação do preço ofertado, procedendo-se
à imediata abertura deles e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocatório.
§ 2º. – Abertas as propostas técnica e de preço,
serão elas julgadas e classificadas, de acordo com
os critérios e requisitos editalícios, observando-se os
prazos para fornecimento, as especificações técnicas
e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos, bem como se atribuindo a preferência para
adjudicação prevista no artigo 2º. desta Lei.
§ 3º. – A preferência para adjudicação será considerada como quesito para pontuação das propostas
julgadas e classificadas.
§ 4º. – Serão desclassificadas as propostas que
deixarem de atender ou não obtiverem a valorização
mínima estabelecida para a proposta técnica.
§ 5º. – A proposta classificada em primeiro lugar,
tendo obtido a maior pontuação, será, em seguida,
avaliada quanto a sua aceitabilidade, para em seguida, encerrada a etapa competitiva, e ordenadas pela
classificação atribuídas às propostas, proceder-se à
abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação do licitante que responda pela proposta
classificada em primeiro lugar, verificando-se então o
atendimento às condições fixadas no edital, para habilitação do vencedor.
§ 6º. – A habilitação far-se-á com a verificação
de o licitante estar em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando exigível, com a
comprovação de atendimento às exigências do edital,
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas
e econômico-financeiras.
§ 7º. – Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados,
Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados aí contidos.
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§ 8º. – Verificado o atendimento das exigências
fixadas pelo edital, o licitante será declarado vencedor
do certame, procedendo-se a adjudicação e a homologação do resultado pelas autoridades competentes.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se subsidiariamente a todas as
hipóteses de realização de licitações no âmbito da
Administração Pública, nos três poderes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Justificação
Oferecemos ao exame de nossos pares a proposição para instituir critérios de simplificação dos procedimentos para realização de compras governamentais
e licitações de obras e serviços pela Administração
Pública, por entender que o poder de compra do Estado brasileiro pode representar instrumento anticíclico, auxiliar para o enfrentamento das atuais restrições
econômicas e de demanda da economia nacional.
Estamos propondo a simplificação da etapa de classificação das propostas apresentadas, promovendo o
exame imediato do objeto licitado e dos preços propostos pelos participantes, além de reduzir os prazos
recursais previstos na legislação hoje vigente.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2009. –
Antonio Carlos Mendes Thame
REQUERIMENTO Nº 4.124 de 2009
(Da Sra. Janete Rocha Pietá e outros)
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Compartilhando desses ideais, a sociedade brasileira também aproveita essa data para lembrar sua
multiplicidade étnica e racial e combater todas as formas de preconceito e discriminação. Esse debate se
faz ainda mais relevante no Brasil, país que tem o maior
contingente de descendentes de africanos no mundo.
Sendo um dos últimos países do mundo a abolir a
escravidão, a sociedade brasileira ainda convive com
expressões de preconceito e discriminação que contribuem para a reprodução das desigualdades, que faz
com que enormes contingentes de negros e indígenas
vivam em uma situação de exclusão.
Assim, é relevante que a Câmara dos Deputados
realize uma sessão solene em comemoração ao Dia
Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial.
Dessa forma a instituição estará reiterando seu compromisso de colaborar para construir uma sociedade em
que prevaleçam os valores de respeito e igualdade.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2009. –
Janete Rocha Pietá Cândido Vaccarezza, Deputada
Federal–PT/SP Líder da Bancada do PT, Eudes Xavier Vicentinho, Deputado Federal– PT/CE Deputado
Federal-PT/SP, Gilmar Machado Eduardo Valverde
Deputado Federal–PT/MG Deputado Federal-PT/
RO, Domingos Dutra Carlos Santana, Deputado Federal-PT/MA Deputado Federal–PT/RJ, Luiz Alberto,
Deputado Federal-PT/BA.
Publique-se.
Em 11-3-09. – Michel Temer, Presidente.

Solicita a realização de Sessão Solene
em comemoração ao Dia Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Finda a leitura do expediente, passa-se às

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a Vossa
Excelência que sejam tomadas as providências para a
realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia
Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial,
a realizar-se dia 17 de março de 2008, às 10:00h.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Tem
a palavra, pela ordem, o Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de prestar minha homenagem ao insigne maestro Claudio Santoro,
falecido há 20 anos, no dia 27 de março de 1989. Ao
mesmo tempo, 2009 é o ano em que o notável compositor, regente, intérprete, pedagogo, pesquisador e
administrador completaria 90 anos de idade.
Nascido em Manaus no dia 23 de novembro de
1919, transferiu-se para Brasília em 1962, com o objetivo de chefiar o Departamento de Música da Universidade de Brasília. Em novembro de 1965, no entanto,
grave crise se abateu sobre a UnB, com a demissão de
300 professores, determinada pelo Governo ditatorial,
que não via com bons olhos o ambiente de independência e criatividade intelectual e compromisso com
as causas nacionais que vigorava naquela instituição.

Justificação
Em 1976 a Organização das Nações Unidas
estabeleceu o dia 21 de março como uma data que
marcasse a luta pela eliminação da discriminação racial. Esse dia está marcado na história contemporânea
pelo massacre de manifestantes, em 1960, que protestavam contra o regime do Apartheid, então vigente
na África do Sul. Desde seu início, as celebrações em
todo o mundo em torno do dia 21 de março buscam
promover ideais de integração e boa convivência entre
todos, respeitando-se a diversidade que caracteriza
as sociedades.

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
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Entre eles, estava Claudio Santoro, que se viu obrigado a deixar o País.
Não era a primeira hostilidade política que sofria.
Já em 1946, no início da Guerra Fria, laureado com
uma bolsa de estudos da Fundação Guggenheim, de
Nova York, teve o visto de entrada nos Estados Unidos negado, em virtude de sua ligação com o Partido
Comunista do Brasil.
Convidado pelo Governo da Alemanha Ocidental, permaneceu em intensa atividade criativa naquele
país, a partir de 1966. Santoro retornou a Brasília em
1978 para fundar a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e retomar suas atividades como professor da
Universidade de Brasília.
Seu trabalho foi largamente reconhecido ainda
em vida, tendo sido agraciado com inúmeros prêmios
e medalhas. Conseguiu, graças ao seu talento e originalidade, o feito incrível de se projetar numa época
em que todas as atenções estavam voltadas para o
monumental Villa-Lobos.
Infelizmente, como aconteceu e continua a acontecer a muitos de nossos criadores – cientistas, pensadores, artistas –, sua obra é até hoje mais conhecida
no exterior do que no Brasil. No último dia 6 de março,
Gisèle Santoro, viúva do maestro, promoveu, na sala
Villa-Lobos, do Teatro Nacional Claudio Santoro, um
evento que reuniu diversos músicos e foi finalizado
com uma exposição multimídia organizada por sua
filha, Sonia Santoro.
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, os eventos realizados por ocasião dos 90 anos do nascimento
e dos 20 anos da morte de Claudio Santoro são uma
excelente oportunidade para tornar mais conhecida em
nosso país sua extraordinária produção musical. Contribuir para difundir sua obra é, sem dúvida, a melhor
forma de prestar reconhecimento aos enormes serviços
que Santoro prestou à arte e à cultura nacional.
O maestro Claudio Santoro acabou dando o nome
ao principal teatro da cidade e é muito querida em
Brasília.
Gostaria de pedir ampla divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nazareno Fonteles.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, ontem, na Universidade do Piauí, foi dada a aula inaugural do curso de
Mestrado em Matemática. Como professor dessa área
naquela universidade, realmente tenho que parabenizar
os que coordenam o curso – o Prof. Barnabé, o Prof.
João Xavier – e todos os que formam aquela comuni-
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dade universitária. Os nossos parabéns por essa conquista para a nossa Universidade Federal do Piauí.
Outro registro é que, no final de semana passada,
com a presença do ator Marcos Palmeira e do agrônomo Aly Ndiaye, o senegalês que inventou o PAIS, foi
inaugurada mais uma unidade do PAIS em Teresina.
Trata-se de um projeto de produção agroecológica integrada e sustentável, muito importante para fortalecer
a agricultura familiar e o meio ambiente. Coordenador
da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, faço
esta divulgação para que outros se sensibilizem e adotem essas técnicas.
Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs.
Deputados, em discurso proferido na última sexta-feira, no Grande Expediente, com apartes solidários de
alguns dos eminentes pares, apelei aos Presidentes
Michel Temer e José Sarney a fim de que cumprissem
a decisão assentada segundo a qual Comissão Especial se incumbiria de examinar a reforma política, tema
que há sido objeto de diversas proposições, entre as
quais 7 da lavra do próprio Primeiro Mandatário, Luiz
Inácio Lula da Silva, cujo exame esta Casa não pode
delongar, sob pena de desgastar a respectiva imagem
diante dos segmentos conscientizados da opinião pública do País.
Há cerca de 2 semanas, os preclaros dirigentes
do Congresso firmaram pacto com vistas a oferecer
celeridade ao andamento de tudo quanto se relacionasse a esse assunto de tamanha magnitude, já que
estamos nos defrontando com a exigência do princípio
da anterioridade, em respeito ao qual as alterações, vigorando na competição de 2010, terão que ser votadas
e sancionadas até 30 de setembro, mesmo com a incidência de vetos porventura apostos pelo Planalto.
Embora já exista o relatório Ronaldo Caiado, em
condições de ser objeto de deliberação, o conjunto de
sugestões do Chefe da Nação igualmente contribui para
que o Parlamento desperte de sua letargia e caminhe
com mais presteza na busca do objetivo colimado.
Em artigo que fiz publicar, hoje, na imprensa de
meu Estado, também reivindiquei nova concepção à
sistemática eleitoral e partidária, como forma de escoimar tal procedimento dos vícios que, até hoje, vêm
prevalecendo, em detrimento da moralidade dos pleitos, em que pese a ação vigilante da Justiça Especializada, à frente da qual se alçou o Ministro Carlos
Ayres Britto, magistrado integérrimo e de comprovado
saber jurídico.
Confio, pois, em que as lideranças de bancadas
certamente se mobilizarão com tal finalidade, respaldando o firme propósito dos 2 Presidentes (Sarney e
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Temer) em concretizar uma aspiração que há sido injustificadamente protelada, sem explicação plausível.
A nova realidade vivenciada pelo Brasil, nesse
tocante, inadmite quaisquer procrastinações, daí entender-se a reforma política em condições de receber o
crivo de correta definição, com a urgência possível, sem
embargos pretextados para insuportáveis delongas.
Sra. Presidenta, já defluiu um prazo relativamente
expressivo, 15 dias, e, como a Comissão Especial de
Reforma Política não foi constituída, o apelo que dirijo
a V.Exa. é que retransmita aos Presidentes do Senado
e da Câmara dos Deputados a solicitação no sentido
de que formalizem, sem mais tardança, essa Comissão Especial, a fim de que iniciemos, sem delongas, a
apreciação dos projetos relativos à reforma política.
É esse o apelo que transmito a V.Exa., nobre
Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Tem
a palavra pela ordem o nobre Deputado Eliene Lima.
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e
Srs. Deputados, pelo menos 15 mil crianças e adolescentes moram hoje nas ruas das capitais brasileiras.
São meninos e meninas a partir de 6 anos que perdem
o vínculo com a família para serem filhos de ninguém.
Ficam à mercê da violência e do tráfico de drogas. Serão os futuros marginais, ao invés de cidadãos.
Para tentar reverter a situação, será lançada hoje,
durante o 2º Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares de Mato Grosso, a campanha nacional Criança não
é de rua. O objetivo é promover a conscientização da
população para abraçar a responsabilidade de resolver
o problema de todos. Cuiabá é a 23ª capital a receber a
comitiva que pretende levar à sede do Governo Federal
em Brasília essa pauta, como emergencial.
O maior número de crianças na condição está
hoje em São Paulo, onde, para uma população de 11
milhões de habitantes, existem cerca de 2 mil nas ruas
e praças, sem ter para onde voltar no final da noite.
Nas cidades de Recife e Fortaleza, a quantidade está
em torno de 500, cada uma. Em Cuiabá, não há nenhum levantamento a respeito ainda, mas a proposta
é buscar a informação.
A última vez que a ONU (Organização das Nações
Unidas) questionou o Brasil, isso em 2004, era como se
o problema não existisse, mas a gente sabe que elas
estão por aí, precisando de proteção e amparo.
O morador de rua é diferente da criança que fica
no semáforo pedindo dinheiro, guardando carro ou praticando mendicância. Por ter se distanciado dos pais,
não tem para onde voltar no final do dia. Eles têm um
perfil perecido. São filhos de famílias abandonadas,
em que faltou acesso a educação, saúde e emprego.
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Fatores fragilizadores. Também acabavam sendo vítimas frequentes de violência de pais ou padrastos que
querem se autoafirmar. Se não têm identificação com
os adultos que deveriam ser os protetores, acabam
não querendo voltar, perdem o amor.
Apesar de estarem na condição de abandonados, a rua reflete apenas que há um problema social,
mas que acaba sendo empurrado com a barriga pelas
pessoas que só passam a enxergar a criança quando ela está com uma arma nas mãos, praticando um
assalto.
O Poder Público também é corresponsável, porque são pouquíssimos os programas sociais das Prefeituras que funcionam, num espaço amplo, bonito,
com estrutura atraente para essas crianças. Geralmente são lugares sombrios, feios e sem uma equipe
multidisciplinar.
No ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) identificou numa
pesquisa a existência de 32 mil pessoas na condição
de moradores de rua. Em Cuiabá, a média de pessoas em trânsito varia entre 150 e 180. Residindo na
rua mesmo, não ultrapassam 50, mas geralmente são
usuários de drogas, resistentes aos tratamentos e que
não querem permanecer nos abrigos. Mas nada se
refere às crianças.
Deixo aqui o meu alerta e minha indignação com
essa situação, Sra. Presidenta.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSBDF. Sem revisão do orador.) – Prezada Presidenta,
prezados Parlamentares, primeiro, quero registrar artigo publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo nesta
semana sob o título Apoio inédito à inovação.
A matéria elogia programa desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o PRIME, um programa de inovação para pequenas e microempresas que
destinará 1 bilhão e 300 milhões de reais até 2012 para
atender 5.400 microempresas em todo o Brasil.
O programa consiste em doação de 120 mil reais,
a fundo perdido, para empresa com base tecnológica
e em conhecimento para desenvolver produtos de
alto valor agregado. Também é possível, no ano seguinte, caso haja interesse por parte da empresa, um
empréstimo de mais 120 mil reais, a ser pago em 100
parcelas, sem juro. Isso já é feito em todos os países
desenvolvidos do mundo, com o objetivo de estimular
a inovação nas pequenas e microempresas.
Em função disso, lembro a esta Casa o compromisso do Governo Federal com o Congresso, feito

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

quando da votação do Orçamento, de repor recursos
da ordem de 1 bilhão de reais cortados do Ministério
da Ciência e Tecnologia. Os cortes foram desde 180
milhões em bolsas do CNPq, fundamentais para a
formação de recursos humanos nas áreas estratégicas do País, aos cortes no programa a que acabo
de me referir, de subvenção econômica a projetos de
desenvolvimento tecnológico em empresas, além de
quase 500 milhões de reais no Programa Fomento
à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e
Estratégicas.
Aproveito para registrar manifesto, que tem o
título Só com investimentos em ciência e tecnologia
sairemos fortalecidos dessa crise, no qual cientistas
renomados de todo o País fazem um apelo ao Congresso Nacional para que atue junto ao Executivo no
sentido de recompor o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia.
O Presidente Obama já vem dando esse exemplo
nos Estados Unidos. Recentemente, liberou financiamento para pesquisas, inclusive com células-tronco,
naquele país.
A forma mais inteligente e duradoura de sairmos
dessa crise é exatamente investirmos em ciência, tecnologia e inovação.
Quero deixar registrado que amanhã virão à
Câmara dos Deputados representantes da SBPC –
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e
da Academia Brasileira de Ciência, que, em visita aos
Presidentes da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização e da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, solicitarão
apoio para a retomada e a recomposição do orçamento
da área de ciência e tecnologia.
Nosso País enfrenta enormes desafios. O pré-sal
é um deles. Outro é a substituição, por meio de produção nacional, dos insumos da agricultura brasileira,
que hoje, embora seja uma grande fonte de emprego,
é infelizmente uma atividade dependente de insumos
estrangeiros.
Temos uma longa agenda nas áreas de biotecnologia,
de biodiversidade, de agroenergia, de biomassa,
de nanotecnologia, enfim, áreas da fronteira do
conhecimento que precisam de recursos do Estado a
fim de promover o desenvolvimento.
Tenho dito que a política de ciência, tecnologia e
inovação não é uma política de Governo, mas de Estado.
Só ela será capaz de alçar o Brasil ao seleto grupo
de países que desenvolvem tecnologias avançadas
nas áreas nuclear, espacial, nas diversas áreas do
conhecimento.
Não podemos admitir, de forma alguma, qualquer tipo
de corte no orçamento da ciência e tecnologia.
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Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
faço um apelo a todos os Parlamentares desta Casa,
bem como ao Ministro do Planejamento e à equipe
econômica do Governo, para que reponham os recursos
destinados a ciência e tecnologia, como foi acordado
na Comissão de Orçamento.
Quero registrar – e eu participei da Comissão de
Orçamento – que obstruímos a votação numa
reunião noturna da Comissão. Em seguida, votamos
sem qualquer tipo de obstrução na Comissão e no
Plenário porque havia o compromisso de a equipe
econômica do Governo recompor o orçamento da
ciência e tecnologia.
Agora, aguardamos o cumprimento desse acordo. Um
corte substancial do Orçamento quando o Governo
começa a implantar a Lei de Inovação certamente
trará enormes prejuízos ao desenvolvimento científico
e tecnológico do nosso País.
ARTIGO E MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Apoio inédito à inovação
Empresas pequenas e com até 24 meses de
existência, que baseiam sua atuação em tecnologia e
inovação, mas carecem de recursos para se firmar e
progredir, como é o caso da grande maioria delas, já
podem se habilitar a receber do Governo até R$120
mil para se desenvolver e conquistar mercados. E não
pagarão nada por isso – será dinheiro aplicado a fundo perdido. Um ano depois, poderão receber outros
R$120 mil, que terão de devolver ao Governo, mas
no prazo de até 100 meses e sem juros. Estas são,
em resumo, as regras do Programa Primeira Empresa
Inovadora (PRIME), criado pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia e administrado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que acaba de ser colocado
em operação.
As universidades e as empresas abrigam talentos cuja criatividade, se convenientemente estimulada,
pode resultar em empreendimentos promissores, de
rápido crescimento e disseminadores de conhecimentos
que contribuiriam para elevar a qualidade dos produtos
brasileiros e a eficiência da economia. Mas, por falta de
dinheiro, muitos deles são desperdiçados. São esses
talentos que o novo programa tentará apoiar.
Poderá participar do programa qualquer empresa
que atenda a alguns requisitos básicos – base tecnológica, menos de dois anos de operação –, desenvolva
atividades de pesquisa e desenvolvimento e disponha
de produto economicamente viável. Antes de assinar
o contrato, seus responsáveis deverão passar por um
curso durante o qual se verificará se estão aptos a receber o financiamento. “Queremos criar um ambiente
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propício para que os jovens que saem da universidade
busquem a opção de criar uma empresa de conhecimento, estimulando o ambiente de inovação”, disse o
Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende.
É um programa inovador em vários sentidos. “Não
se trata de empréstimo”, destacou o Ministro. “É dinheiro dado, mesmo, para que pequenas empresas que
tenham o conhecimento como base se tornem casos
de sucesso.” A subvenção direta, de metade do valor
a ser fornecido pela Finep, é uma das características
inéditas do programa.
Outros países, inclusive os Estados Unidos, lembrou o Ministro, fazem isso há muito tempo para apoiar
empresas nascentes com grande potencial de crescimento, especialmente as que tem base em tecnologia e conhecimento. No Brasil, porém, até há pouco a
legislação não permitia esse tipo de subvenção para
empresas privadas. Para contornar a restrição, instituições de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo e a Finep, destinavam recursos
para a contratação de pesquisadores e profissionais
qualificados por empresas inovadoras. Com a Lei de
Inovação, de 2006, e a regulamentação da subvenção,
podem ser concedidos recursos oficiais a fundo perdido para empresas inovadoras.
Também inédito é o volume destinado às empresas nascentes. O governo espera atender a 5,4 mil
empreendimentos em quatro anos, pois reservou para
o Prime R$1,3 bilhão até 2012. Nos últimos 20 anos,
os recursos do Governo e de entidades que participaram de projetos de estímulo a iniciativas inovadoras
e a parques tecnológicos ficaram em torno de R$430
milhões. Em um quinto do prazo, será aplicado o triplo
desse valor.
Outra novidade é o papel das incubadoras, que,
quando participavam de projetos públicos eram meras
repassadoras dos financiamentos concedidos pelo Governo. Agora elas serão responsáveis pela seleção dos
empreendimentos, pelo repasse do dinheiro da Finep
e pelo acompanhamento de sua aplicação pelas empresas beneficiadas.
Participam do programa 17 incubadoras, a maioria
vinculada a universidades ou centros universitários de
pesquisas, selecionadas por meio de edital. À autonomia que elas terão para aplicar os recursos do Prime
corresponderá o direito da empresa interessada de
escolher a incubadora de sua preferência, em qualquer parte do País. Assim, uma empresa nascente
de Santa Catarina poderá, por exemplo, inscrever–se
numa incubadora de outro estado.
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SÓ COM INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SAIREMOS FORTALECIDOS
DESSA CRISE
A possibilidade de corte de recursos do Ministério
de Ciência e Tecnologia, se consumado, irá interromper o ciclo virtuoso de progresso científico, iniciado há
mais de duas décadas.
Um sólido desenvolvimento científico e tecnológico é, nos dias de hoje, o caminho mais consistente
para a riqueza e a soberania das nações. Os países
que apresentaram maior desenvolvimento social e econômico no período que se seguiu à segunda grande
guerra foram aqueles que, independentemente do seu
modelo político, implementaram uma política consistente e de longo prazo para o aprimoramento de suas
pesquisas. O Brasil nas últimas três décadas, vem
exercendo uma política consistente na área de ciência,
cujo resultado é hoje medido pelos índices expressivos de sua produtividade científica. Mais importante, o
aumento da qualificação do parque brasileiro de pesquisa e a inovação tecnológica dela decorrente vêm
gerando riquezas ao País. Temas estratégicos para o
desenvolvimento nacional, tais como o aumento da
produtividade agrícola, a descoberta de novos campos de petróleo e gás, o desenvolvimento de fontes
alternativas de energia, o aprimoramento da tecnologia
aeronáutica, as estratégias inteligentes de conservação ambiental, as pesquisas em genética e os novos
procedimentos de tratamento de moléstias de nosso
povo (incluindo a utilização de células-tronco, a produção de novos medicamentos e a instrumentação
médica) possuem, todos eles, a “impressão digital”
dos pesquisadores brasileiros.
Nesse cenário, vemos com grande preocupação
a possibilidade de corte de recursos do Ministério de
Ciência e Tecnologia, que, se consumado, irá interromper o ciclo virtuoso de progresso científico, iniciado há
mais de duas décadas. Um retrocesso nesse momento resultará em consequências negativas em médio e
longo prazo. Oportunidades de pesquisa serão perdidas, pesquisadores jovens e experientes migrarão
para países que lhes ofereçam melhores oportunidades, e um grande número de estudantes perderá a
oportunidade de ingressar em atividades de pesquisa.
O atual Governo dos Estados Unidos da América do
Norte isentou de cortes a área de Ciência e Tecnologia, mesmo estando no centro da grave crise econômica. Com isso, os EUA elegem o desenvolvimento da
Ciência e da Tecnologia como um instrumento poderoso para vencer as vicissitudes da atual conjuntura
e promover o bem estar social. Temos convicção de
que o Congresso Nacional, fórum maior das decisões
dos destinos da nação, será sensível a esta questão
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e assegurará as condições para o contínuo progresso
científico e tecnológico de nosso País, recompondo
as previsões orçamentárias para o ano de 2009, que
foram elaboradas com sobriedade e alinhadas com
as metas do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e
Inovação para o Desenvolvimento Nacional. Somente
com investimentos em ciência e tecnologia sairemos
fortalecidos dessa crise.
Prof. Dr. Colombo Celso Gaeta Tassinari, Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
de Técnicas Analíticas para Exploração de Petróleo e
Gás.
Prof. Dr. Euripedes Constantino Miguel
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Psiquiatria do Desenvolvimento para
crianças e adolescentes
Prof. Dr. Glaucius Oliva
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Biotecnologia Estrutural e Química Medicinal em Doenças Infecciosas
Prof. Dr. João Evangelista Steiner
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Astrofísica
Prof. Dr. Jorge Elias Kalil Filho
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Investigação em Imunologia
Prof. Dr. José Antonio Frizzone
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Pesquisa e Inovação em Engenharia
da Irrigação
Prof. Dr. José Carlos Maldonado
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos
Prof. Dr. José Roberto Postali Parra
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Semioquímicos na Agricultura
Prof. Dr. Marcos Silveira Buckeridge
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia do Bioetanol
Prof. Drª Mayana Zatz
Coordenadora do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia de Células-Tronco em Doenças Genéticas Humanas
Profª Drª Nadya Araújo Guimarães
Coordenadora do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia para Estudos da Metrópole
Profª Drª Ohara Augusto
Coordenadora do Instituto Nacional de Ciência
Tecnologia de Processos Redox em Biomedicina-Redoxoma
Prof. Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Análise Integrada do Risco Ambiental
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Prof. Dr. Roberto Mendonça Faria
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Eletrônica Orgânica
Prof. Dr. Roberto Passetto Falcão
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Células-Tronco e Terapia Celular
Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia Violência, Democracia e Segurança Cidadã
Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Óptica e Fotônica
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, a Sra. Vanessa Grazziotin, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eliene
Lima, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eliene Lima) – Com a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoBAM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, companheiras e companheiros, antes de mais nada, quero fazer o registro
de que no dia de ontem a Comissão de Constituição
e Justiça desta Casa aprovou um projeto de lei de minha autoria. Apresentei esse projeto aqui, na Câmara
dos Deputados, em agosto de 2002. Ele estabelece
que o novo prédio da Administração da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Amazonas receba
o nome de Professor Samuel Benchimol.
Sr. Presidente, tomei essa iniciativa após conversar com vários professores, a comunidade universitária
e pessoas ligadas à academia na minha cidade, Manaus. Entendi ser importante homenagear uma figura
tão ilustre e tão importante para o Estado e para toda
a região amazônica.
O Prof. Samuel Benchimol faleceu no dia 5 de
julho de 2002. Além de ter sido um grande empresário, sociólogo, economista, advogado, foi, sem dúvida
alguma, um dos escritores amazonenses que mais
se dedicaram ao estudo da Amazônia, um verdadeiro
amazonólogo. Eu mesma me oriento muito, em todos
os debates que travo a respeito da região, nos estudos elaborados pelo Prof. Samuel Benchimol, que
não apenas se preocupou em conhecer a história da
Amazônia, saber como foi ocupada e colonizada, mas
também em elaborar e apresentar alguns elos, alguns
eixos de uma política de desenvolvimento e de uma
política ambiental para a Amazônia.
O Prof. Samuel Benchimol, que nos deixou em
2002, foi uma figura, repito, extremamente importante.
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Fico muito feliz de esse projeto ter sido aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Ele
agora seguirá para o Senado Federal, uma vez que
se trata um projeto de lei conclusivo nas Comissões.
Portanto, não necessitará vir a Plenário, irá direto ao
Senado Federal.
Votado e aprovado – imagino eu – no Senado,
estará consolidada essa importante conquista. Considero-a importante, porque é uma forma de mantermos
viva a memória e a história da vida de alguém que
muito se dedicou em prol do Estado do Amazonas e
de toda a Amazônia.
Sr. Presidente, quero fazer um comentário a respeito de um estudo divulgado pelo Ministério das Cidades e realizado pela Fundação Getúlio Vargas e pela
consultoria chilena INECON, a pedido do Ministério.
Esse estudo levou anos para ser realizado, de 1995 a
2006, mas fez uma ampla avaliação dos serviços prestados pelas concessionárias de distribuição de água
e esgoto em várias cidades brasileiras.
Pasme, Deputado Chico Alencar: infelizmente,
vivemos num país onde até os serviços de água e
esgoto são privatizados. Felizmente, de alguns anos
para cá, não assistimos mais à onda de privatizações
promovidas pelo Governo anterior. São inúmeras as
cidades brasileiras que tiveram seus serviços de água
e esgoto privatizados. Entre elas, 2 capitais somente:
a de Tocantins, Palmas, e a do Amazonas, Manaus.
Minha cidade, Manaus, que tinha um precário serviço
de abastecimento de água e de saneamento, ainda
privatizou esses serviços.
O resultado dessa pesquisa a mim não surpreende, mas não deve servir apenas como dado estatístico; deve servir, na minha opinião, como uma
orientação para pôr fim à privatização desse setor,
essencial à vida.
No início da próxima semana, será realizado, em
Istambul, o Fórum Mundial das Águas. Participei da
etapa preparatória, o Fórum das Américas. Apesar de
esse ser um fórum muito aberto, pois participam dele
não só entidades representativas da sociedade civil e
organizações não-governamentais, mas também empresários, há quase um consenso de que água é um
bem comum, um bem que não deve ser privatizado.
E está aqui a resposta. O resultado da pesquisa
mostra que 68% dos concessionários não cumpriram as
metas e 54% não ampliaram os serviços. Em Manaus,
minha cidade, ocorre a mesma coisa: não cumpriram as
metas em absolutamente nada; pelo contrário, o serviço
piorou. Melhorou um pouco agora, porque o Governo
Federal vem empregando recursos do PAC.
Sr. Presidente, como esse estudo é muito importante, vou apresentar requerimento para obter sua
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cópia integral, a fim de, com base nele, pedir o cancelamento de todas as privatizações, inclusive a da
minha cidade, cujo Prefeito é o ex-Governador que
deu início à privatização – e o anterior não teve independência suficiente para romper legalmente. Hoje
ainda, o povo manaura sofre com a falta de água e de
tratamento de esgoto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eliene Lima) – Tem a palavra pela ordem o Deputado Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o manifesto incluído em meu discurso, Só com investimentos em ciência e tecnologia sairemos fortalecidos
dessa crise, está assinado por diversos cientistas renomados do País, tais como o Dr. Colombo Tassinari,
Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Técnicas Analíticas; o Dr. Euripedes Constantino
Miguel; o Dr. Glaucius Oliva; o Dr. Evangelista Steiner;
o Dr. Jorge Elias Kalil Filho; o Dr. José Antonio Fizzone;
o Dr. José Carlos Maldonado; a Dra. Maryana Zatz; o
Dr. Marcos Silveira; o Dr. José Roberto Postali Parra; e
a Dra. Nadya Araújo Guimarães, entre outros.
O SR. PRESIDENTE (Eliene Lima) – Deputado
Rodrigo Rollemberg, parabenizo V.Exa. pela constante
luta em prol da ciência e tecnologia.
O SR. PRESIDENTE (Eliene Lima) – Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Deputado
Eliene Lima.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todas e
todos os que assistem a esta sessão ou nela trabalham, quero nesta tribuna me lembrar da minha adolescência. Aprendi, na juventude estudantil católica,
que mais vale acender uma vela do que amaldiçoar
a escuridão.
Ouvi, aqui e na sociedade, muitas críticas ao bispo, muitas pessoas queixando-se do bispo.
Quero aqui elogiar o Arcebispo de Olinda e Recife D. Helder Câmara, antecessor do atual, que era um
homem de grandezas, que era um homem de generosidade, que era um homem de veia profética.
Lembro-me – e eu era pouco mais que um menino – de que, no encerramento do Concílio Ecumênico
Vaticano ll, no qual se procurava, Deputado Lincoln,
um diálogo inter‑religioso, tão fundamental para nossas próprias denominações, alguns bispos que tinham
participado do evento, não muitos, escreveram o chamado Pacto das Catacumbas, em que afirmavam o
compromisso, em primeiro lugar, de caminhar sempre
atentos às dores do seu povo. Em segundo lugar, de
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construir uma igreja despojada, inclusive de símbolos
materiais.
Eles todos abriram mão dos crucifixos dourados,
prateados e de grande riqueza. Abriram mão, inclusive,
das propriedades de ordem pessoal. Alguns deixaram
de ter contas bancárias, pois diziam que o essencial
da fé e de qualquer religião que queira traduzir no
cotidiano das instituições a fé humana é o amor, é a
solidariedade, é a dimensão mais profunda da vida.
Nesse sentido, procuraram viver assim.
Por isso, fazer esse elogio ao antecessor de D.
José Sobrinho é necessário neste momento, porque
muita gente está dizendo que, em razão de uma atitude menor, pequena e obscurantista, a religiosidade
– religião significa religar o homem a Deus – não tem
valor algum, não tem sensibilidade. E é exatamente o
contrário que temos de procurar afirmar, com todas as
nossas limitações, com todas as nossas debilidades.
Aproveito, diante da celeuma provocada pelas
excomunhões decretadas pelo Arcebispo de Recife e
Olinda, D. José Cardoso Sobrinho, para transcrever o
lúcido e belíssimo artigo do jornalista Merval Pereira
publicado no jornal O Globo em 7 de março de 2009,
sábado passado, intitulado Estupra, mas não mata.
Essa é uma afirmação estapafúrdia que, infelizmente, é recorrente na nossa história mais recente.
Esse tipo de caminho é o da barbárie, e não o da libertação e do cuidado que devemos ter com a vida,
em especial daqueles que estão chegando agora na
sociedade, como as nossas crianças e os nossos jovens.
No domingo passado, o meu filho, que é jornalista, me ligou durante o plantão e disse: “Pai, estou
fazendo a pior matéria que já fiz. Uma menina de 5
anos, no Rio de Janeiro, sumiu de uma festinha e foi
encontrada horas depois morta em um matagal com
sinais de violência sexual inclusive”.
Uma menina de 5 anos de idade.
Então, atingimos um nível de atrocidade que é
preciso ser diminuído, encerrado e combatido permanentemente. Isto, sim: a estupidez humana deve ser
excomungada cotidianamente por todos nós.
Eis o artigo:
“Estupra, mas não mata
Quis o destino que o fato que chocou a
sociedade brasileira, a excomunhão em massa
por causa do aborto sofrido por uma criança
de 9 anos, acontecesse no ano de centenário de nascimento de Dom Helder Câmara,
como a culminância das diferenças entre as
duas Igrejas que representam. Dom Helder,
um dos líderes da Teologia da Libertação, foi
substituído no arcebispado de Olinda e Recife
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por Dom José Cardoso Sobrinho em 1985, e
desde então um rigoroso expurgo de sua obra
social e política vem sendo realizado: foram
fechados o Instituto de Teologia de Recife e
o Seminário Regional Nordeste II, fundados
por Dom Helder, considerados formadores
de religiosos esquerdistas. Todos os antigos
colaboradores de Dom Helder foram retirados
ou se retiraram de suas funções.
Dois exemplos: padre Reginaldo Velloso,
muito ligado ao seu antecessor, era o pároco
de uma das principais paróquias onde ocorre
anualmente, na festa de Nossa Senhora da
Conceição, uma grande peregrinação popular,
com cerca de um milhão de pessoas. Ligado
às Comunidades Eclesiais de Base (CEB), tinha grande prestígio político.
Foi destituído de todas as suas funções,
acusado de desvirtuar a Igreja Católica e de
conspirar contra o arcebispo. Hoje está casado
e continua ligado aos movimentos da Teologia
da Libertação.
Já o padre Edwaldo Gomes, para marcar
os 50 anos de sacerdócio, titular que era há
36 anos da paróquia do bairro de Casa Forte,
em Recife, celebrou missa na companhia de
dois bispos anglicanos, uma celebração ecumênica, como tentou explicar.
Dom José Cardoso Sobrinho pediu a
Roma uma punição para o padre, pois, pelo
Código Canônico, bispos anglicanos não podem participar de ritos da Igreja Católica. Mesmo tendo pedido desculpas públicas, o padre
Gomes foi afastado por três meses da função
de pároco.
Enquanto se tratava de uma disputa entre tendências da mesma Igreja Católica, era
possível que ambos os lados tivessem detratores e defensores.
Mas a decisão de seguir ao pé da letra
uma norma da Igreja Católica – todo aborto
merece uma excomunhão – sem levar em conta as circunstâncias, que permitiram o aborto
duplamente legal – a concepção fora fruto de
um estupro e a gravidez de gêmeos colocava
em risco a vida da mãe – e que poderiam, na
interpretação religiosa, servir de atenuantes,
o arcebispo José Cardoso Sobrinho demonstrou uma insensibilidade que não se coaduna
com uma vida cristã.
A repercussão, até internacional, política, cultural e ética do caso, demonstra que a
atitude radical do chefe da Igreja Católica em
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Recife a coloca em flagrante distanciamento
com o sentimento generalizado da população
brasileira, que ela deveria representar.
Essa “excomunhão genérica” que o arcebispo decretou pode gerar até problemas
jurídicos à luz do Direito Canônico, lembra o
deputado Chico Alencar, do PSOL, líder católico ligado à Teologia da Libertação.
O nada piedoso prelado, ironiza Alencar,
se alguém recorrer de sua decisão de grande
violência simbólica, terá que detalhar no Vaticano, circunstância por circunstância, ação
por ação, o nome de cada um dos “envolvidos”,
entre eles o maqueiro que levou a criança à
sala de cirurgia, a enfermeira que esterilizou
os materiais, os médicos que fizeram exame
prévio na menina, o motorista da ambulância,
a diretora do hospital onde ocorreu o procedimento.
Por outro lado, confrontado com o fato de
que o padrasto estuprador não estava sendo
punido pela Igreja, Dom José Cardoso deu
mais uma demonstração de insensibilidade
ao afirmar que “tirar a vida de um inocente” é
pior que o ato de estuprar.
A comparação absurda torna inevitável a
lembrança da frase de Paulo Maluf que ficou
eternizada no mundo político, quando deixou
escapar um comentário completamente absurdo que definia bem seus valores morais:
“Estupra, mas não mata”, exclamou Maluf
num debate sobre a violência urbana, dando
gradações para a barbárie, assim como Dom
José Sobrinho, sem nenhuma piedade, arvorase no direito de definir que um estupro é menos
grave do que a tentativa de salvar a vida de
uma criança já arrasada pela tragédia.
Que fé cristã é essa que coloca a estupidez do estupro e os direitos da menina vítima,
que precisa de paz e amparo para se curar
desse tremendo trauma, em segundo plano?
Além de a decisão radical revelar uma
alma nada bondosa, o arcebispo de Olinda e
Recife, tão preocupado com as disputas políticas dentro da Igreja Católica, deveria ter
pensado que as igrejas neopentecostais, especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus,
que têm posição muito mais aberta que a católica nessa questão da interrupção da gravidez,
agradeceriam o ultraconservadorismo.
A Igreja já voltou atrás muitas vezes, e
mais recentemente até o Papa já retrocedeu
de várias decisões pelo clamor público. No
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século XVI, um papa decidiu “excomungar”
os fumantes, mas a força do lobby tabagista
derrubou essa medida drástica.
Seria encorajador para os católicos que a
decisão radical e desprovida de humanidade de
excomungar os que participaram da decisão e
da cirurgia do aborto fosse reconsiderada por
Dom José Cardoso Sobrinho.
Sua luta contra os religiosos “progressistas” da Igreja Católica poderia continuar
sem que representasse uma visão desumanizadora da Igreja Católica. Seria apenas a
expressão conservadora da Igreja, atualmente
predominante”.
Por fim, Sra. Presidenta, Deputada Vanessa Grazziotin, querida companheira de sonhos e lutas, quero registrar também o clamor dos servidores da FIOCRUZ, contemplados, por justiça, em medida provisória, com remuneração condigna. Vetada a emenda
pelo Presidente Lula, o diálogo e o acordo prometidos
pelo Ministério do Planejamento foram inteiramente
esquecidos.
Isso não é cabível, não é honesto, não é digno.
Eles estão com medo até de terem os seus salários
deste mês reduzidos. Os servidores da FIOCRUZ,
trabalhadores dessa instituição exemplar para a saúde pública nacional, podem ter seus salários mais
achatados.
Isso não é aceitável. Nós estamos exigindo a retomada do diálogo da Associação dos Servidores da
FIOCRUZ com o Ministério do Planejamento.
Após longos meses de negociação em torno de
uma pauta de reivindicações formulada pelos servidores da FIOCRUZ junto ao Ministério do Planejamento,
a categoria corre sério risco de receber o contracheque deste mês com uma redução salarial que pode
chegar a 10% na remuneração dos servidores de nível intermediário.
O não cumprimento do acordo firmado entre o
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da FIOCRUZ e
o Ministério do Planejamento levou à apresentação e
aprovação no Congresso Nacional de emenda à MP
441, a qual sofreu veto presidencial. A recusa sistemática do Ministério do Planejamento em negociar com
a ASFOC-SN desde o fim do ano de 2008 e a falta de
critérios para fechamento da folha de pagamento deste mês produziram junto aos servidores uma profunda
insegurança. A ameaça do Ministério do Planejamento de fazer o pagamento dos servidores com base na
tabela anterior à edição da Medida Provisória 441 gerará uma perda média de 8% na remuneração total do
trabalhador de nível médio.
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A ASFOC ainda luta pela recuperação de 2 pontos
fundamentais para os trabalhadores da FIOCRUZ, que
fizeram parte do acordo firmado em junho de 2008 e
que não estavam contemplados na MP 441: a proporcionalidade da gratificação entre os níveis intermediário e superior e a aplicação dos adicionais de titulação
por percentuais.
É fundamental que o Ministro do Planejamento
retome as negociações com a categoria que faz da
FIOCRUZ uma instituição de grande prestígio nacional e internacional, reconhecida por suas pesquisas
e por sua contribuição efetiva para o desenvolvimento
do País em suas diversas áreas de atuação.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da FIOCRUZ protocolou, em 18 de fevereiro, carta ao Presidente Lula, pedindo-lhe que intervenha junto ao Ministério do Planejamento na resolução dessas questões
citadas, que são fundamentais para os trabalhadores
da FIOCRUZ. Transcrevo essa importante e justa reivindicação da categoria, que clama por respeito e uma
decisão definitiva que a reconheça e valorize:
“Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva:
Num momento em que buscávamos corrigir distorções na estrutura de nosso plano de
carreiras e cargos, fomos surpreendidos com
o veto presidencial à emenda nº 20 da Medida
Provisória 441/08, que previa a legítima proporcionalidade da gratificação (GDACTSP) entre
os níveis intermediário e superior.
Vale lembrar que, com o apoio da direção
da Fiocruz e do Ministério da Saúde, a AsfocSindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz apresentou ao Presidente da República
proposta de correção da tabela salarial com
vigência em março de 2007. Após mais de um
ano de negociações com o Ministério do Planejamento, um Acordo foi assinado em 19/06/08,
tendo como base o realinhamento da média
salarial em julho de 2008 e julho de 2009 com
três outras carreiras igualmente oriundas do
Plano de Ciência e Tecnologia – IBGE, Inmetro
e Inpi – com aumentos no Vencimento Básico
e na gratificação de desempenho (GDACTSP),
preservando a proporcionalidade entre os níveis intermediário e superior e os Adicionais
de Titulação por percentuais, conforme instituído no Plano Próprio da Fiocruz, anunciado
por Vossa Excelência em visita à Fundação
em outubro de 2005 e criado finalmente em
2006. Lamentavelmente, na edição da MP 441,
esses dois termos essenciais do acordo não
foram contemplados.
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Buscamos então apoio dos parlamentares para a inclusão de emendas que corrigissem tal distorção. Tivemos o reconhecimento
do mérito quanto ao pagamento da GDACTSP
de maneira proporcional para os dois níveis,
tanto na Câmara quanto no Senado, garantindo
a aprovação da emenda em relação à proporcionalidade do pagamento da gratificação, mas
que foi vetada agora por Vossa Excelência.
Com o veto, e para piorar ainda mais a
situação, o Ministério do Planejamento sinaliza
fazer o pagamento dos servidores de nível intermediário com base na tabela anterior à edição da MP 441, o que geraria uma redução de
até 10% nos salários desses trabalhadores.
Os servidores da Fiocruz ainda lutam pelo
adicional de titulação por percentuais, ponto
acordado que era importantíssimo na valorização do trabalho desempenhado na Fundação
e que também representa a manutenção das
regras do Plano Próprio de Carreiras.
Diante desse quadro, que naturalmente
intranquiliza os trabalhadores da Fiocruz, solicitamos sua intervenção junto ao Ministério
do Planejamento para que os servidores não
sofram qualquer tipo de redução salarial e
que no instrumento legislativo a ser enviado
ao Congresso Nacional, a proporcionalidade
entre os níveis intermediário e superior e os
Adicionais de Titulação por percentuais estejam contemplados.
Certos de sua atenção, disponibilizamonos a quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Paulo César de Castro Ribeiro
Presidente da Asfoc‑SN”
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Chico Alencar,
o Sr. Eliene Lima, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela Sra. Vanessa Grazziotin, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Dando continuidade às Breves Comunicações, vamos
conceder a palavra ao Deputado Eliene Lima, último
orador a dispor de 5 minutos, porque vários Parlamentares já manifestaram o desejo de se pronunciar.
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Sem revisão do orador.) – Sra. Deputada Vanessa Grazziotin, que preside
a sessão, Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar aqui
meu profundo pesar pela morte de uma grande figura
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empreendedora de Mato Grosso e que muito ajudou
aquele Estado a crescer economicamente.
Estou falando do empresário Jamil Nadaf, que
veio a falecer na última terça-feira. Quero prestar nossa solidariedade aos seus familiares. O seu filho Pedro
Nadaf é o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Mineração.
Durante mais da metade dos seus 83 anos de
vida, o Sr. Jamil se dedicou a fortalecer o comércio mato-grossense, principalmente o da Capital, Cuiabá.
Apesar de não ter nascido no Brasil e sim na Síria, Jamil fez por Mato Grosso o que muitos daquele
Estado não fizeram. Com sua visão futurista, implantou
uma nova forma de gestão empresarial em Cuiabá, a
qual pouco a pouco tornou-se referência no Estado.
Tanta visibilidade no mundo dos negócios o tornou
referência no segmento, sendo considerado uma das
figuras mais respeitadas e conhecidas de Mato Grosso e do Brasil.
Não foi à toa que o Sr. Jamil exerceu a Presidência da FECOMERCIO por 5 gestões. Até a sua morte,
era Presidente de Honra da Federação do Comércio
de Mato Grosso e também da Associação Comercial
e Empresarial de Cuiabá. Era, ainda, membro da instituição maçônica Grande Oriente de Mato Grosso,
desde 1952.
Antes de encerrar esta nota, Sra. Presidenta,
quero destacar aqui algumas obras que marcaram o
período de gestão do Sr. Jamil Nadaf e que, a meu
ver, devem ser lembradas. São elas: o SESC Escola;
a revitalização e reforma do antigo Arsenal de Guerra, que foi transformado no SESC Arsenal; a sede da
FECOMERCIO no centro político‑administrativo; e a
instalação de Centros de Educação Profissional do
SENAC nas cidades de Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis, Primavera do Leste, Alta Floresta, Várzea
Grande, Tangará da Serra, Colíder e São José do Rio
Claro. Além de ter participado ativamente do processo
de instalação da Instância Ecológica do SESC Porto
Cercado e da Reserva Ecológica SESC Pantanal.
Quero mais uma vez lamentar a morte do Sr.
Jamil Nadaf e torcer para que o setor comercial de
Mato Grosso tenha outros tantos empreendedores
como Jamil, para que possam fazer tanto ou mais do
que já foi feito.
Quero, ainda, Sra. Presidenta, abordar, mais uma
vez, um assunto que diz respeito à torcida do povo de
Mato Grosso: o nosso desejo de que a nossa Capital
seja uma das sedes da Copa do Mundo.
No próximo dia 20, a FIFA divulgará as 12 cidadessedes. Já nos pronunciamos, neste plenário, sobre a
importância da Capital de Mato Grosso, Cuiabá, por
sua posição estratégica, por representar a região oeste
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do Brasil e por permitir, geograficamente, a distribuição
mais justa do campeonato no território nacional.
São várias as vantagens que Cuiabá oferece para
sediar a Copa do Mundo. O Governador Blairo Maggi
criou um fundo para a construção de um estádio moderníssimo, o qual já conta com mais de 80 milhões de
reais em caixa. Até 2010, teremos condição de construir
um estádio da ordem de 400 milhões de reais.
Além do mais, estamos numa posição equidistante da Chapada dos Guimarães, do Pantanal Matogrossense, da região de Nobres, um lugar muito lindo,
e do Lago do Manso.
Portanto, quero, uma vez, conclamar a torcida
de Mato Grosso para essa luta. Peço às pessoas que
decidirão juntamente com a FIFA e a CBF que escolham Cuiabá como uma das cidades-sedes da Copa
de 2014.
Nós merecemos esse apoio do Brasil porque
ocupamos uma posição que possibilita melhor distribuição geográfica das cidades-sedes da Copa do
Mundo no Brasil
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Muito obrigada, Deputado Eliene Lima, pela participação de V.Exa.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Voltamos ao período dos 3 minutos, para que todos
os Parlamentares tenham possibilidade de fazer seus
pronunciamentos.
Convido para fazer uso da palavra o Deputado
Milton Vieira. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.
O SR. MILTON VIEIRA (DEM-SP. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidenta, Srs. Deputados, é uma
satisfação imensa estar falando pela primeira vez desta tribuna. No último dia 4, tive o privilégio de tomar
posse na condição de Deputado Federal, no lugar do
ilustre amigo, Deputado José Pinotti, que se afastou
para assumir a Secretaria Especial da Mulher na cidade de São Paulo.
Não poderia deixar de registrar a satisfação que
tenho por estar aqui, ainda que um tanto quanto atrasado no mandato, uma vez que disputamos a eleição
em 2006.
Aproveito este momento para agradecer à minha
família, que acreditou em mim, minha esposa e meus
filhos. Quero agradecer aos meus eleitores, pois tive 85
mil eleitores da cidade de São Paulo – para ser mais
preciso, 85.045. Portanto, agradeço a todos da região
de Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Araçatuba, Arujá, enfim, de todas as cidades da Grande
São Paulo por terem acreditado em mim.
Como disse, cheguei aqui atrasado, mas quero
somar-me a todos, Sra. Presidenta, Srs. Deputados.
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Agradeço também a todos os funcionários desta
Casa, que me receberam tão bem – da Mesa, dos órgãos administrativos – e aos Deputados que tão gentilmente me receberam todas as vezes em que estive
aqui, na qualidade de Parlamentar de São Paulo, onde
fui Deputado Estadual por 2 mandatos.
Sra. Presidenta, quero apenas aproveitar esses
3 minutos para agradecer em especial a Deus, que
me deu forças para permanecer lutando durante esse
tempo que estive fora do Parlamento. É uma satisfação
fazer parte desta Casa e lutar pelo nosso povo, ajudando o Governo e todos os Srs. Deputados na luta por
uma única causa: melhores condições de segurança
e de saúde, enfim, melhores condições de vida para
a população brasileira.
Muito obrigado, Sra. Presidenta, Srs. Deputados.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Muito obrigada a V.Exa., Deputado Milton Vieira.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Convido para fazer uso da palavra o Deputado Edinho
Bez, que tão bem representa o Estado de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Vanessa Grazziotin,
é um prazer vê-la presidindo a sessão neste momento em que o mundo valoriza, prestigia e homenageia
a mulher.
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, venho
registrar o falecimento prematuro do gerente de futebol do Criciúma Esporte Clube, Alceo Bordignon, no
último dia 2, vítima de infarto fulminante, no Município
de Criciúma, em Santa Catarina.
O dirigente comandava o futebol profissional do
Criciúma desde o ano passado. Ele foi jogador nos anos
80, quando defendeu o próprio time catarinense. Era
pessoa idônea, competente, de fácil relacionamento,
admirado por todos.
Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada e lamentamos a inesperada perda.
Nós, que representamos Santa Catarina no Congresso Nacional, em especial o sul do Estado, ainda
inconformados, nos colocamos à disposição da família, objetivando tentar confortar todos os familiares e
os amigos mais próximos.
Lamentamos muito o ocorrido. Alceo estava no
vestiário, orientando os jogadores para mais um dos
treinos que naturalmente ocorrem no futebol, quando
enfartou. A ambulância foi chamada logo em seguida.
O preparador físico e os médicos lá presentes tentaram reanimá-lo. Infelizmente, isso não foi possível,
pois ele faleceu ao adentrar o Hospital São José, em
Criciúma.
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Sra. Presidenta, sou desportista e gosto do futebol, portanto, acompanho a trajetória dos times de Santa Catarina e do Brasil. Na minha opinião, precisamos
melhorar, e muito, nossa arbitragem, que ainda deixa a
desejar, mas sei que é tarefa difícil. Hoje o árbitro desmotiva o investimento em grandes jogadores, fazendo
com que os times de futebol tenham dificuldades na
manutenção de seus quadros.
Apresentei requerimento à Comissão de Turismo
e Desporto no sentido de convidar a CBF, por intermédio do presidente ou outro representante, para aqui vir
trocar ideias e fazer sugestões.
O árbitro de uma partida de futebol exerce uma
das mais importantes funções, de repente, até mais do
que a do presidente de clube, pois um mau árbitro pode
desmotivar os jogadores durante a partida. E isso não
é bom para nós, pois o futebol brasileiro é conhecido
como o melhor do mundo. Portanto, precisamos fazer
jus a isso em todos os sentidos.
Sra. Presidenta, deixo o meu registro, lamentando
a morte do nosso querido Alceo Bordignon, vítima de
enfarto fulminante no Município de Criciúma.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Muito obrigada ao Deputado Edinho Bez.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Passamos a palavra ao Deputado Capitão Assumção,
do PSB do Estado do Espírito Santo. S.Exa. dispõe
também de até 3 minutos.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Vanessa
Grazziotin, Sras. e Srs. Deputados, colaboradores da
Câmara, tenho grande satisfação de vir à nossa tribuna
relatar o ocorrido na Capital do meu Estado, Vitória, no
Estado do Espírito Santo, neste último sábado, quando
o Senador Renato Casagrande (do meu partido, PSB)
realizou um grande encontro para prestar contas de
seu mandato.
No cineteatro da UFES, o Senador Renato Casagrande, do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, realizou um grande encontro para prestar contas
do seu mandato.
Tenho 2 observações a fazer a respeito deste
encontro.
A primeira é sobre a importância da prestação de
contas de um mandato legislativo. Distante das bases,
é comum que os eleitores não tomem ciência do que
estamos fazendo nas Casas de leis. A prestação de
contas é uma forma de manter transparência de nossas
atitudes e, mais do que isso, de uma oportunidade que
os eleitores têm para nos cobrar determinadas iniciativas e também sugerirem atitudes a serem tomadas.
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A segunda e maior observação diz respeito à
importância desse encontro. O Senador Renato Casagrande conseguiu reunir mais de 40 Prefeitos, dos 78
que temos no Estado, além de lideranças de diversos
partidos e várias ideologias. Foi um grande encontro,
no qual a nossa família socialista esteve quase toda
presente. Lá também estavam o Governador do Estado, Paulo Hartung, do PMDB; o Vice-Governador,
Ricardo Ferraço, sem partido; Secretários de Estado;
Deputados Federais; Vereadores e eleitores de diversas localidades do Estado estiveram presentes para
prestigiar o Senador.
Na verdade, foi um encontro que se tornou suprapartidário, numa enorme demonstração de força e
prestígio político. A quantidade de lideranças presentes dá a dimensão desse que hoje se configura como
uma das maiores lideranças políticas do Espírito Santo.
Assim como disse o Prefeito de Vitória, João Coser, do
PT, “Renato Casagrande, no Espírito Santo, só perde
para o nosso Governador Paulo Hartung na arregimentação de lideranças”.
Em minhas palavras, Sra. Presidenta, quero deixar registrados a minha estima, o meu apreço e a minha grande consideração ao nosso mestre, Senador
Renato Casagrande, um líder que a cada dia ganha
mais espaço no terreno da política nacional e do Espírito Santo.
Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Vanessa
Grazziotin, tenho falado nesta Casa sobre a reforma
política.
Nos textos enviados tanto pela Casa Civil quanto
pelo Ministério da Justiça, percebemos uma abertura para a mudança de partido nesta Casa. Caso isso
aconteça, sabemos que a imprensa, a opinião pública
e o Senado serão contrários.
Há muitas coisas que podem ser resolvidas. O
texto traz, por exemplo, o fim das coligações. Ora, por
que não implantarmos o voto majoritário na eleição
proporcional?
Com o devido respeito, nós, Parlamentares, se
não fossem os votos da coligação – sou exemplo disto,
da mesma forma que 98% dos Deputados desta Casa
–, não estaríamos aqui.
Se quisermos fortalecer os partidos, acabar com
as coligações na chapa proporcional, por que não estabelecermos o voto majoritário? Ou seja, entram nas
Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas e
na Câmara dos Deputados os que obtiverem o maior
número de votos em suas cidades ou em seus Estados.
Dessa forma, manteríamos a vontade nítida do eleitor,
fazendo justiça aos mais votados. E acabaríamos com
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a coligação. Cada partido teria de estabelecer os seus
candidatos – não em lista preordenada —, e os mais
votados ocupariam legitimamente um lugar nessas
Casas, sem se extinguir o voto de legenda. O voto de
legenda pode se somar aos votos do partido.
Não perderíamos o voto de legenda, faríamos justiça aos Parlamentares mais votados e encerraríamos
a questão e a dúvida em torno das coligações partidárias. Muito contribuiríamos com a chamada reforma
política, que está nesta Casa há 13 anos e não anda.
Claro que andar com lista fechada é muito difícil.
Esta Casa já repudiou essa pretensão algumas
vezes, como o fez quando da apreciação do Projeto
de Lei nº 1.210.
Por que não estudarmos a implantação do voto
majoritário, que já é objeto de ações dos partidos na
Justiça?
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – A
Mesa agradece a participação de V.Exa, Deputado Lincoln Portela, que é sempre muito atuante no plenário
da Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Dando continuidade a este período da sessão, chamamos para se pronunciar o Deputado Eduardo Valverde,
do PT de Rondônia, que muito bem representa seu
Estado, grande lutador e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas do nosso País.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, obrigado pelas
palavras elogiosas. Não mereço tanto.
Utilizando esse mote de defesa das populações
tradicionais da Amazônia e preocupado com ela como
um todo, quero dizer que são alvissareiras as ações
do Governo Federal no tocante à criação de planos
de desenvolvimento regional nas áreas de influência dos projetos estruturantes que vêm ocorrendo na
Amazônia.
Temos hoje, em andamento na Amazônia, 4 projetos de alto impacto: complexo do Rio Madeira, Hidrelétrica de Belo Monte, BR-163, que liga Brasília a
Santarém, e linha de transmissão Belém-Manaus. Todas
essas grandes obras vão movimentar, na fase de execução, razoável montante de recursos econômicos.
Foram feitos os devidos licenciamentos e tomadas
as medidas preventivas no tocante ao meio ambiente,
mas na área de influência desses empreendimentos a
economia estará fortalecida na fase construtiva.
A grande preocupação é com o que vai ocorrer
depois. Sabemos que após a construção de uma hidrelétrica – diferentemente do que ocorre com a instalação
de uma siderúrgica ou de uma petroquímica, que mesmo
após terminada a obra continua a entrar matéria-prima,
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a sair produto acabado, num movimento contínuo – entra água e sai o produto final: a energia elétrica no fio.
Reduz-se de maneira abrupta a atividade econômica.
Só que durante a fase da construção surgem várias
pequenas e microempresas, movimenta-se a economia local, há a construção de núcleos populacionais, o
reaparelhamento do sistema de saúde e de educação,
um intenso processo migratório para a região.
Então, temos de começar a pensar agora em
como desenvolver de forma sustentável a região após
a construção, como integrar no processo produtivo as
populações tradicionais, porque o impacto socioambiental é grande, atingindo populações de camponeses,
quilombolas, indígenas, pescadores, que têm de ter
algum ganho nesse processo. Quer dizer, a utilização
dos recursos naturais da Amazônia tem que ser feita
de forma racional, e o resultado disso tem de servir a
todos, e não apenas a alguns.
A criação de grupos interministeriais de trabalho
para pensar esse plano é alvissareira. Já ocorreu no
Complexo Hidrelétrico do Rio Xingu, que é Belo Monte,
está em preparação o grupo de trabalho interministerial
no complexo do Madeira e em andamento na obra da
BR-163. São, repito, alvissareiras a criação desses grupos de trabalho e a perspectiva de planos de desenvolvimento regional para fortalecer a economia local.
O SR. ERNANDES AMORIM (Bloco/PTB-RO.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs.
Deputados, já ouvi desta tribuna vários Deputados reclamarem da falência dos grandes frigoríficos. Agora
choram mais uma vez pela porta aberta do BNDES.
Já fiz vários discursos dizendo que o BNDES
não cuidou de outra coisa a não ser apoiar meia dúzia de grandes frigoríficos que se tornaram cartéis de
exportação e conduzem o preço do boi no Brasil da
forma que bem entendem. Agora querem buscar mais
dinheiro no BNDES.
É necessário que o Governo Federal e o próprio
Presidente do BNDES observem que, em razão da
crise, nossas empresas estão à beira da falência e
não abram as portas para os bancos que pegaram o
dinheiro do próprio BNDES sem garantia real, a custo
baixíssimo – muitos deles desviaram esses recursos,
não os aplicaram corretamente; outros compraram bancos, compraram frigoríficos em outros países e agora
aproveitam o momento de crise para lançar mão de
mais dinheiro do BNDES.
Eu já realizei todas as articulações e não vejo
outra saída a não ser criar uma CPI para investigar o
dinheiro que o BNDES doou ou entregou a esses grandes grupos que agora reclamam por mais dinheiro.
Os médios e pequenos frigoríficos, que deveriam
vender seus produtos no exterior, são impedidos, por
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falta de apoio do BNDES, de usar desse direito de
exportar. Agora, essa minoria, de 5 a 10 grandes frigoríficos, nada nas benesses do BNDES e quer mais
dinheiro. É o momento de o BNDES se voltar para os
médios e pequenos empreendimentos, a fim de que o
dinheiro do povo seja bem aplicado e não desviado.
Se não atenderem, farei tudo para buscar o apoio
dos pares para a realização de uma CPI, a fim de investigar o que fazem com o dinheiro do povo por meio
do BNDES. Até informações são sonegadas pela direção do BNDES, mas quando se fala em jogar dinheiro
nas mãos de meia dúzia de empresários, as portas são
abertas e não têm limites, desrespeitando, inclusive, o
dinheiro do trabalhador, que deveria ser bem aplicado
e é malversado por essa gente com o apoio do Presidente do próprio BNDES.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana
passada, chamei a atenção do Governo Federal, em
particular do Ministério da Agricultura, sobre a pecuária
do nosso País, em especial a pecuária de Rondônia,
onde os pequenos e médios frigoríficos estão à beira de um colapso, pois padecem da falta de linhas de
créditos e de mercado para os seus produtos.
Chamei a atenção para a cartelização dos recursos do BNDES para os grandes frigoríficos, em torno
de 10 grandes grupos empresariais detentores exclusivos de todas as linhas de financiamento para o setor.
O cerco está se fechando em torno de Rondônia, Mato Grosso e os seus frigoríficos já são vítimas
do drama da falta de financiamento e de mercado e
já provocou o fechamento de 13 plantas frigoríficas: 5
do Grupo Independência; 5 do Grupo Quatro Marcos;
e 3 do Grupo Arantes.
Esse fato impõe enormes perdas para toda cadeia
pecuária e coloca o setor nas mãos de um pequeno
grupo de grandes indústrias. Esse fechamento das
13 plantas reduz em mais de 40% o abate em nosso
Estado vizinho.
Somente esse fato já pressionou o preço da arroba do boi para baixo. Houve um recuo. O preço saiu
de R$90,00 para R$70,00, uma queda de 22%.
Em Mato Grosso, ninguém arrisca um palpite
para os próximos meses.
“Os preços estão numa gangorra e a instabilidade tomou conta do mercado”, afirmou Joelson Tretini,
pecuarista em Tangará da Serra.
Os sintomas dessa política ou da falta de uma
política mais rigorosa, já sentíamos desde o ano passado, quando houve uma redução de 29,26% no volume de abates e na produção de carnes.
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A instabilidade na cadeia pecuária de Mato Grosso e Rondônia é bastante parecida. Estamos sofrendo
o impacto de uma forte retração nos negócios entre os
pecuaristas e as indústrias frigoríficas, que em alguns
casos já atingiram o assustador patamar de 90%, o que
levou o fechamento de mais de 1 dezena de plantas industriais, pois, além da queda nas vendas, as empresas
descapitalizadas não têm capital de giro suficiente para
aguentar a retração, e o BNDES não tem sido sensível ao
drama dos médios e pequenos empresários do setor.
Não tenho o menor receio de afirmar que no setor
de produção de carnes, frangos, suínos e bovinos já se
instalou a crise, o desemprego já é grande, principalmente nos médios e pequenos produtores industriais,
o que exige uma resposta imediata do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Dando sequência à relação de inscritos, convido a fazer uso da palavra o Deputado de Goiás, ex‑Prefeito
de Goiânia, Parlamentar experiente desta Casa, Pedro
Wilson. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão do
orador.) – Bom dia a todos.
Parabéns, nobre Deputada. A mulher chega à
presidência da sessão. Oxalá na próxima Legislatura
as mulheres estejam na direção da Mesa da Câmara
dos Deputados, não informalmente, mas pela participação efetiva que têm neste Parlamento.
Saúdo a ilustre Deputada Vanessa Grazziotin, de
Santa Catarina e da Amazônia – digo da Amazônia e
não do Amazonas por representar toda a região, Presidenta que foi da Comissão da Amazônia, que soube
lidar com a luta em favor daquela região tão expressiva do Brasil.
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, quero
parabenizar nosso Líder Cândido Vaccarezza e o Colégio de Vice-Líderes do Partido dos Trabalhadores,
composto pelos Deputados Anselmo de Jesus, Antonio
Carlos Biscaia, Carlos Abicalil, Carlos Zarattini, Décio
Lima, Devanir Ribeiro, Domingos Dutra, Fernando Ferro, Francisco Praciano, Geraldo Simões, Iriny Lopes,
José Genoíno, José Guimarães, Luiz Sérgio, Nelson
Pellegrino, Nilson Mourão, Paulo Rocha, Pepe Vargas,
Vicentinho – aqui presente, sempre ilustre liderança
do mundo do trabalho – e Virgílio Guimarães. Ainda
o compõem o Presidente do PT nacional, Deputado
Ricardo Berzoini, o Secretário-Geral do Partido, Deputado José Eduardo Cardozo, e o Líder do Governo,
Deputado Henrique Fontana, além dos Deputados
Vignatti, Maria do Rosário e Luiz Couto.
É a liderança do Partido dos Trabalhadores que,
de forma colegiada, sob o comando do Líder Cândido
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Vaccarezza, responde ao desafio do PT, o partido do
Presidente Lula.
Sra. Presidenta, muitos criticaram o Presidente
Lula por dizer que a crise internacional não seria mais
do que uma marolinha para nós. Mas é exatamente
isso o que está sendo. Se tivéssemos mergulhado na
crise da Europa, da Islândia e de outros países, estaríamos de fato sofrendo uma grande perda econômica e social.
Em 2007, quando chegamos a esta Casa, muitos
achavam que cresceríamos 2% e, em 2008, crescemos
5,1%. O Brasil está crescendo e desenvolvendo-se. Este
ano, com a ação do Presidente Lula, dos Governadores, dos Prefeitos, principalmente dos empresários e
dos trabalhadores da cidade e do campo, o Brasil vai
crescer e gerar emprego e renda.
Por fim, permita-me, mais uma vez, saudar – Deputado Vicentinho, que foi presidente da CUT – o 10º
Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura do Brasil, uma das maiores confederações de trabalhadores da América Latina e do
mundo. Presidida até agora pelo grande líder Manoel
de Serra, a CONTAG irá transferir uma chapa de unidade ao Presidente Alberto Broch, da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul.
Quero parabenizar os Srs. Manoel de Serra, Manoel dos Santos, Alberto, Elias D’Ângelo, Antonio Luca
pelo trabalho na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás – FETAEG, bem como todos os servidores, homens e mulheres da CONTAG,
que têm feito um trabalho extraordinário na luta em
defesa do povo trabalhador – homens e mulheres do
campo brasileiro –, seja do cerrado, da caatinga, do
pampa, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal,
do Nordeste, seja do Centro-Oeste.
Peço então a transcrição na íntegra do Jornal da
CONTAG, a quem saúdo.
Viva os trabalhadores e trabalhadoras do campo
de todo o Brasil e a CONTAG pelo seu 10º congresso!
E muito sucesso!
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Obrigada, Deputado Pedro Wilson.
V.Exa. será prontamente atendido com a transcrição que será feita na íntegra. A direção dos trabalhos
neste momento soma-se a V.Exa, cumprimentando
todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais que
participam, em Brasília, do 10º Congresso da CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, que congrega as FETAGs de todos os Estados brasileiros.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidenta desta sessão,
Deputada Vanessa Grazziotin, prezadas Sras. e Srs.
Deputados, quero saudar, de forma especial, a mulher
na Presidência desta Casa.
Com uma ponta de orgulho, quero dizer, desta tribuna, aos nossos cidadãos catarinenses, meus irmãos,
que fiquei muito feliz em saber que V.Exa. nasceu em
Videira, no centro do nosso Estado, e está lá em cima,
no Amazonas, representando tão bem a mulher, a força
e a coragem da mulher no Parlamento brasileiro.
Parabenizo aquele Estado maravilhoso da nossa
Nação por tê-la escolhido para estar nesta Casa. Mais
do que isso, Deputada, é muito oportuna a sua presença, nesta semana em que comemoramos a mulher, na
Presidência da sessão.
Ontem destaquei a coragem da mulher catarinense no enfrentamento da tragédia que se abateu
sobre o nosso Estado. Até fiz referência a um determinado momento quando lá estávamos, Governador
do Estado, Deputados, o Senador Delcídio Amaral e o
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator e Presidente
da Comissão de Orçamento, reunidos com Vereadores e Prefeitos, quando uma mulher da plateia pediu
a palavra. Estava previsto apenas que as autoridades
falassem, mas a mulher pediu a palavra e prestou um
dos depoimentos mais emocionantes a que já assisti
na minha vida.
Aquela mulher simples, trabalhadora, disse o
seguinte:
“Nós precisamos apoiar imediatamente aqueles
que estão precisando voltar para suas casas, aqueles
que querem trabalhar. Eu não vim aqui”, disse ela, “pedir
por mim, porque para mim pouco se pode fazer. Eu já
perdi 19 membros da minha família. Meu pai segurou
a mão da minha irmã durante 14 horas e meia; ela,
soterrada pela metade do corpo, pedindo para cortar
suas pernas para não morrer. Por mim, nada se pode
fazer, mas podemos fazer pelos outros, que querem
voltar ao trabalho e reconstruir suas casas. Não queremos viver de esmola nem de ajuda”, disse aquela
pequena mulher.
Para concluir, Sra. Presidenta, aquela emoção
tomou conta de nós todos, mas agora, refletindo, precisamos atender ao seu pedido.
Decorridos mais de 100 dias da tragédia, ainda
há muitas pessoas fora de suas casas. Os Prefeitos
vieram a Brasília reclamar porque naqueles municípios
o dinheiro ainda não chegou.
Ontem entrei em contato com o Governo do Estado, com o Secretário de Articulação Nacional, ex‑Senador Geraldo Althoff, e vamos fazer uma reunião em
Brasília para discutir com o Deputado Michel Temer,
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o Presidente desta Casa, que se propõe até a fazer
uma Comissão Geral, para rediscutirmos como levar
os recursos aos municípios atingidos por catástrofes
como essa. Os municípios atingidos por catástrofes há
mais de 1 ano, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul,
até hoje não receberam dinheiro para ajudar as vítimas
atingidas, em face da burocracia, Sra. Presidenta.
Precisamos encontrar uma maneira de contornar
essa situação. Quem sabe, fazer um conselho de cidadãos no município atingido, para darmos velocidade
à resposta às pessoas que estão precisando, como é
o caso de Santa Catarina. Nós precisamos encontrar
um meio de acabar com a burocracia e fazer chegar o
dinheiro nos municípios.
É isso que queremos, em homenagem à força
e à coragem da mulher que está lá sustentando sua
família fora de casa.
Ao final, deixo meu abraço a V.Exa., Deputada
Vanessa Grazziotin, e lhe desejo felicidades. Que, de
fato, a mulher possa assumir postos cada vez mais
importantes no cenário nacional.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Eu
quem agradeço, Deputado José Carlos Vieira. V.Exa.
vem do litoral, foi Vice-Prefeito de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, que mais produz, é sede não
só de muitas indústrias, mas também possui importante
expressão cultural para o nosso País.
Agradecemos a V.Exa. a homenagem que fez
às mulheres. E muito mais do que uma homenagem,
como disse V.Exa., precisamos construir juntos, homens e mulheres, uma sociedade em que todos sejamos iguais, ocupemos os mesmos espaços, façamos
as mesmas tarefas.
Parabéns a V.Exa. pelo mandato que tem desempenhado nesta Casa.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Dando continuidade, passo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe
de 3 minutos.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidenta, senti falta da introdução
que V.Exa. empregou ao passar a palavra aos outros
Parlamentares, mas vou elogiá-la sobre a Guerrilha do
Araguaia, pode ter certeza disso. (Risos.)
Mas venho à tribuna dizer que estamos no mês
em que se comemoram 35 anos da Ponte Rio-Niterói,
mais uma obra do saudoso e profícuo regime militar,
quando a Câmara tinha moral, os Deputados e Senadores tinham moral, eram respeitados e, mais ainda,
o Judiciário era um exemplo a ser seguido e também
muito respeitado. Hoje em dia nada disso temos mais.
Afinal de contas, o Brasil sem as obras dos militares
não seria Brasil. Basta vermos as hidrelétricas, como
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Itaipu, a duplicação da Rodovia Rio-Santos, a usina
nuclear de Angra dos Reis, o grande salto nas telecomunicações, as estradas rasgadas pelo Brasil e por aí
afora, e, detalhe, sem corrupção, porque não encontramos sargento, capitão, coronel ou general que tenha
enriquecido durante os 20 anos de regime militar.
Parabéns à memória do Presidente Médici pela
construção da Ponte Rio-Niterói, embora a imprensa
nada divulgue, porque só fala do PAC, o PAC da enganação, que pode ser traduzido como Proletários
Armados pelo Comunismo, do Battisti.
Sra. Presidenta, o Governo está preparando agora uma equipe para ir ao Araguaia, a fim de buscar os
ossos dos marginais que combateram os militares. E
por que marginais? Apesar da marginalidade, já que
pegaram em armas, eram financiados por dinheiro de
Fidel Castro, de Cuba.
Então, Fidel Castro financiava uma democracia
em nosso País. É dizer que o diabo estava financiando
uma equipe na terra para salvar almas. É exatamente a
mesma coisa. Em Cuba, no mínimo, 17 mil foram para
o paredão. Lá, sim, presos políticos.
Esses marginais estavam descontentes porque
os militares assumiram o Governo em 1964 a pedido.
Quem pediu para que os militares assumissem? Foi a
Igreja Católica, foram as mulheres de verdade naquela
época – porque hoje em dia as mulheres não são de
verdade como naquela época -, que fizeram passeatas
na rua e pediram para que os militares assumissem. A
classe empresarial também pediu e, mais do que isso,
a imprensa de forma unânime pediu. E nós assumimos,
os militares assumiram, e o Brasil cresceu.
Hoje estamos nessa balbúrdia que está aí, um
Congresso que não funciona, um Judiciário desgastado e o Executivo falando abobrinhas e marolinhas o
tempo todo. Esperamos que os militares não tenham
de assumir de novo este País em nome da autoridade, do respeito e da família, porque os militares não
querem assumir isso daí. A bomba está na mão de
vocês. Vocês criaram esse caos, e ela está nas suas
mãos. Então, esse pessoal vai ao Araguaia simplesmente buscar ossos.
Não existem mais ossos, Presidenta. Vocês foram
para lá pegar em armas financiados por Cuba e morreram em combate. E quem morreu em combate e foi
enterrado em cova rasa os porcos comeram os ossos.
Tenho pena dos porcos, mas nada além disso. Comeram os ossos! Graças a Deus, o povo deve agradecer
de joelhos aos militares que acabaram com a Guerrilha
no Araguaia, caso contrário, nós teríamos uma FARC
no coração do Brasil. Ou alguém duvida disso? Que o
PT está aliado com as FARC aqui? O PT está aliado
com a então Brigadas Vermelhas, da Itália.
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Tanto que o nosso querido Tarso Genro, esse
monumento ao terror e à bandidagem, defende o Battistinha. Tanto que o MST está ligado às FARCs. Tanto que Tarso Genro defende a invasão de terras dos
outros e o assassinato de seguranças em fazendas
produtivas em nosso País.
Esse é um breve retrato do que acontece atualmente no Brasil.
Muito obrigado, Presidenta, e que faça uma boa
finalização sobre o meu nome.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – A
Mesa destaca o pronunciamento de V.Exa., Deputado
Jair Bolsonaro. Não cabe a quem dirige os trabalhos
fazer qualquer tipo de comentário, sei perfeitamente disso, mas quero dizer que esta é a Casa das diferenças.
V.Exa. fez um pronunciamento e colocou o seu ponto
de vista, que é completamente divergente do nosso
quando diz que pegaram as armas. De fato houve uma
luta pela liberdade – liberdade que foi cerceada.
Deputado, a Mesa agradece...
O SR. JAIR BOLSONARO – V.Exa. não pode
tomar posição.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
V.Exa. viu que fizemos comentários sobre vários Parlamentares...
O SR. JAIR BOLSONARO – Os outros aceitaram, mas eu não aceito.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Perfeito. Já estou concluindo, mesmo porque não vou
ficar aqui debatendo. Acho que o povo brasileiro tem
lucidez suficiente para discernir sobre aquilo que cada
um diz. V.Exa. tem o seu posicionamento, defende suas
ideias, diz que pessoas que foram mortas são só ossos. Nós não pensamos assim.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) –
Passo a palavra, por 1 minuto, à Deputada Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem
revisão da oradora.) – Presidenta, Deputada Vanessa
Grazziotin, não tenho palavras para falar depois dessa agressão. Sou uma mulher que lutou no passado
e continuo a lutar no presente pela democracia, pela
liberdade.
Fui presa 2 vezes. Tenho orgulho de integrar um
partido que teve suas vítimas mortas naquele período.
Os seus ossos são um patrimônio sagrado da história
da luta de nosso povo, e a eles reverencio.
Ainda bem que este Parlamento está aberto, porque homens e mulheres, no passado, souberam honrar
e dedicar o melhor das suas vidas, a sua própria vida
à existência da liberdade.
Não gostaria de estar neste Parlamento para ouvir o que escutei nos últimos 3 minutos.
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Sr. Presidente, aproveito para dizer que a PEC nº
25 tem como objetivo retificar/corrigir um lapso ocorrido no planejamento da carreira feminina nas instituições militares.
Quando se criaram as vagas para as mulheres na
Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, enxergava-se
a necessidade de introduzir mudanças nas instituições
policiais, e ainda era cedo para a percepção do impacto
da atividade policial na saúde das mulheres.
Foi preciso passar os primeiros 20 anos para se
perceber que a profissão policial militar provoca um
desgaste físico muito maior nas mulheres do que nos
homens.
Hoje se dispõe de dados sobre o adoecimento
das mulheres PM, o que justifica a avaliação de suas
condições para aposentadoria.
O Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Lei nº 5.301, de 16 de outubro
de 1969, ainda em vigor, é anterior à entrada das mulheres na corporação e à Constituição de 1988. Neste
documento, são estabelecidas as condições em que
o militar entra para a inatividade, ou seja, quando ele
se aposenta, sendo o Título V, Capítulo I, arts. 130 a
136. Ocorre que essas matérias não mencionam a
militar estadual, o que mitiga o princípio de isonomia
constitucional.
Neste contexto, a militar estadual tem sentido a
falta de políticas de gênero, percebendo que muitas
vezes deixou-se de avaliá-la conforme o disposto no
art. 5º da Constituição Federal de 1988, inciso I, no qual
“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. (Brasil, 2006)
A Constituição reconhece as diferenças biológicas
da mulher e lhe dá um tratamento diferenciado, porém,
adequado, ao lhe garantir o direito de se aposentar
5 anos mais cedo do que os homens. Isso porque a
mulher, embora viva mais tempo que o homem, envelhece mais cedo. Também realiza jornada contínua de
trabalho, pois permanece a trabalhar quando chega à
casa. Acredita-se que essa carga excessiva de trabalho
fragilize a saúde da mulher, que em seu papel social
se desdobra para além de suas possibilidades.
No caso das militares estaduais, não foi pensada
uma política de pessoal que levasse em conta a questão de gênero, e está previsto que essas profissionais
tão valorosas se aposentem com o mesmo tempo de
serviço que os policiais masculinos.
Ora, a profissão policial é considerada pela OIT
– Organização Internacional do Trabalho como a segunda mais estressante, em uma grande variedade
de profissões da contemporaneidade. As condições
de trabalho da atividade policial são penosas, pois
exigem uma sobrecarga física e/ou psíquica, além de
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uso de equipamento pesado e desconfortável para a
anatomia feminina.
A situação de aposentadoria dos militares estaduais prevê um tempo de 30 anos de serviço para a
transferência para a inatividade, pois leva em conta o
grande desgaste da profissão.
Para a militar estadual, esse fato é de difícil discussão, porque ela não foi incluída na legislação para
a aposentadoria especial militar. E na reforma previdenciária não houve a citação a respeito da sua aposentadoria. Assim, tem-se adotado o mesmo critério
que existe para a aposentadoria dos homens militares
estaduais, o que cria uma situação na qual não está
sendo levado em conta um direito já garantido pela
Constituição Federal.
No Estado de Minas Gerais a inserção de mulheres na Polícia Militar ocorreu em 1981, coincidindo
com um momento de reformas nas instituições policiais
que passaram a buscar outros valores condizentes com
uma política de redemocratização.
Com a entrada da mulher na política pública de
segurança, buscou-se melhorar a imagem das instituições policiais, bastante desgastada após longo período
de ditadura. Como resultado importante, observou-se
que a presença da mulher acelerou a humanização
dos ambientes envolvidos com a produção de segurança pública.
Mas essa profissional encontra-se exposta a situações que provocam o seu adoecimento, como já
está constatado em várias regiões do País. Cerca de
12 Estados já concederam justiça à mulher militar estadual, garantindo-lhe o tempo de 25 anos de trabalho
para a passagem para a inatividade.
Minas Gerais também precisa reconhecer esse
direito, aprovando a proposta apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues.
Essas policiais hoje enfrentam dificuldades no
exercício operacional das suas funções e não têm a
diferença de todas as profissionais mulheres numa
aposentadoria de menos de 5 anos, como a dos homens.
Registro a luta que elas realizam no meu Estado. Peço ao Governador de Minas Gerais que atenda
às reivindicações dessas 100 mulheres. Peço licença
para dizer a elas que ofereço a minha luta presente
por melhores condições e a minha luta passada pela
liberdade e pela democracia.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso da Sra. Jô Moraes, a
Sra. Vanessa Grazziotin, § 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.
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O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Lupércio
Ramos, que falará por 1 minuto. Em seguida, ao Deputado Vicentinho, por 3 minutos.
O SR. LUPÉRCIO RAMOS (Bloco/PMDB-AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para tratar de
uma reportagem da edição da revista ISTOÉ desta
semana que mostra como, com decisão política e boa
vontade, os governos podem começar a fazer um grande projeto de desfavelização das cidades brasileiras.
Há, em Manaus, projeto pioneiro chamado PROSAMIM – Programa Social e Ambiental dos Igarapés
de Manaus, que objetiva retirar todas as famílias das
margens dos igarapés e transformar os igarapés poluídos e condenados em verdadeiros mananciais, entrecortando aquela cidade.
Manaus acaba de sobreviver a um dilúvio. Há
poucas horas, um grande temporal desceu sobre a cidade. Se esse trabalho não tivesse sido executado pelo
Governo Eduardo Braga, milhares de famílias hoje, na
cidade, estariam com suas casas inundadas e teriam
perdido todos os seus objetos e pertences.
Esse modelo pode servir para o Brasil recuperar
a qualidade de vida de milhares de brasileiros.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a revista
ISTOÉ, Edição nº 2.052, traz importante matéria destacando o Programa Social e Ambiental dos Igarapés
de Manaus – PROSAMIN, idealizado e executado pelo
empreendedor Governador Eduardo Braga.
O PROSAMIN é um modelo de iniciativa pública
para transformação urbana que deveria ser adotado por
todos os administradores nas 3 esferas executivas.
Trata-se de programa que objetiva promover o
saneamento, o desassoreamento, a utilização racional do uso do solo das margens dos igarapés, a manutenção do desenvolvimento socialmente integrado
com o crescimento econômico ambiental sustentável,
que contribui para a melhoria contínua da qualidade
de vida da população e da qualidade ambiental das
áreas beneficiadas.
O PROSAMIN já beneficiou 11.594 famílias, e
o Governador Eduardo Braga, em sólidas parcerias
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
tem envidado seus melhores esforços para beneficiar
outras 80 mil famílias que vivem em palafitas, sobre
os igarapés de Manaus.
Outro assunto tratado na reportagem diz respeito ao programa de educação a distância, iniciativa extremamente necessária, devido às particulares
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características geográficas do Estado do Amazonas,
que possui 4 milhões de habitantes, distribuídos por
62 municípios, sendo que desses apenas 4 são acessíveis por rodovias.
Não obstante às dificuldades, até mesmo as localidades mais longínquas são beneficiadas e atendidas por mais de 25 mil professores capacitados para
dominar o ambiente e-learning, proporcionando aos
alunos o ensino educacional a distância com auxílio
da tecnologia.
Conforme demonstrado na matéria jornalística, no
ano de 2007, essas aulas chegaram simultaneamente
a 260 salas, espalhadas por 42 municípios. No ano de
2008, o número de salas aumentou para 740, alcançando 50 municípios. Em cada sala fica um professor
da região e nos estúdios, em Manaus, 2 professores
para cada disciplina ministram as aulas transmitidas
em televisores de 42 polegadas.
Com tal iniciativa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador Eduardo Braga tem, paulatinamente, melhorado a posição do Estado do Amazonas
no ranking da educação nacional. Em 2005, o ensino
fundamental ocupava a 24ª colocação no ranking nacional do IDEB. Em 2007, saltou para a 18ª colocação.
No ensino médio, o Amazonas saiu do 27º lugar para
o 22º. Em 2003, o piso salarial para um professor no
Amazonas era de R$450 para 20 horas semanais. Hoje,
o piso é de R$1.066.
Diferentemente da polêmica criada por grandes
Unidades da Federação, como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Amazonas já vem pagando o piso salarial estabelecido pela Lei nº 11.728,
de 2008.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Agora
passamos a palavra ao nobre Deputado Vicentinho, do
PT de São Paulo.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
daqui saudar o 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, promovido pela grande
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.
Tive a honra de participar, ontem, da abertura e
a alegria de rever muitos companheiros – esses, sim,
companheiros lutadores, trabalhadores rurais, quilombolas, companheiros sem terra, sindicatos representando todos os trabalhadores por meio de suas federações
estaduais e sindicatos dos trabalhadores rurais.
O tema apresentado por este Congresso, presidido por uma diretoria composta de homens e mulheres
de bem, lutadores da terra, e pelo nosso companheiro
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Mané de Serra, é exatamente o do desenvolvimento
agrário com sustentabilidade.
Brasília deve saber que se passa nesta cidade
o evento mais importante de muitos e muitos tempos:
o congresso da CONTAG.
Quero dizer que, com muito orgulho, quando
eu presidia a Central Única dos Trabalhadores, tive a
honra de ver a CONTAG – que representa a luta pela
reforma agrária neste Brasil – filiada à nossa Central.
Eu quero ver é Deputado falar sobre a reforma
agrária, sobre a luta contra os crimes que ocorrem
no campo. Eu quero ver é Deputado defender a terra,
defender a dignidade do trabalhador. Afinal de contas,
nesse congresso estão representados exatamente
aqueles que produzem o que comemos todos os dias;
estão representados aqueles que precisam de um
grande apoio dos Poderes Públicos Federal, Estadual
e Municipal. Por isso, eu os saúdo.
Tive a honra de ver o Zé Francisco, que conheci
na 1ª CONCLAT, em 1981, e também de abraçar o Francisco Urbano, que era Presidente da CONTAG quando
fizemos aqui manifestações para denunciar o não julgamento dos casos de crimes ocorridos na terra.
Por isso a minha saudação a todas as delegadas,
a todos os delegados e a esse importante congresso
que, com certeza, tomará as melhores deliberações,
que serão referências para todos os trabalhadores
brasileiros.
Viva a CONTAG, viva os trabalhadores e viva
também as outras organizações dos trabalhadores
da terra deste País.
Obrigado, Presidente.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDBRS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, tenho ocupado seguidamente esta
tribuna para falar dos problemas de uma das regiões
do Rio Grande do Sul: a Serra Gaúcha. É o problema
da pequena propriedade, dos agricultores, dos nossos
colonos, que encontram uma série de dificuldades para
colocarem, inclusive, sua produção, além do problema do alho, da uva, do vinho; problemas que afetam
aproximadamente 20 mil famílias.
Gostaria de falar hoje sobre um dos problemas
que preocupam a nossa região: a logística de transporte de carga e de transporte de passageiros.
Imagine, Sr. Presidente, que a nossa região, local de maior PIB do Rio Grande do Sul, que produz e
exporta polo menor, polo maior, polo metal mecânico,
tem dificuldade em transportar seus produtos.
Primeiro, há anos, a Serra Gaúcha está preocupada em ter um aeroporto de qualidade não só para
passageiros, mas principalmente para cargas. Nossos
produtos, quando transportados via aérea, são pelo
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aeroporto de Viracopos. Isso eleva o custo da produção e tira a competitividade das empresas.
Sr. Presidente, essa região não tem via férrea para
transportar seus produtos. Tudo é feito pelo transporte
rodoviário, e há rodovias em péssimas situações.
Gostaria de comunicar a esta Casa que, na sexta-feira, as câmaras de indústria e comércio da nossa
região se reunirão para tratar do Aeroporto Regional
de Caxias e de uma ferrovia. Adianto que não se trata
de um trem regional para transporte de passageiro,
porque isso não se sustenta. É preciso uma ferrovia
para transportar os produtos daquela região para o
porto, além de uma logística de integração entre os
transportes fluvial, marítimo e rodoferroviário.
Quero alertar e denunciar que a ANAC, que está
com estudo pronto para localizar o Aeroporto Regional
da Serra Gaúcha, há 6 meses não entrega a documentação nem o estudo. Tenho solicitado audiências e já fui
recebido 2 vezes, mas não me entregam o último estudo, porque deve haver interferência política, inclusive
de Deputados desta Casa, para que a situação não se
resolva ou porque querem que saia em determinados
outros lugares e não estão de acordo com ele.
Este Deputado não se preocupa tanto com a localização, mas sim com o início dessa obra de grande
importância.
Imagine, Sr. Presidente, que o Rio Grande do
Sul tem apenas 2 aeroportos de passageiros para o
centro do País, e Caxias, com 500 mil habitantes, apenas 2 voos para o Aeroporto de Congonhas! Isso não
é possível continuar. Ou são as companhias aéreas
que fazem um boicote ou há uma falta de interesse
do Governo.
Espero que a ANAC me atenda hoje e apresente a documentação e o estudo feitos para a localização desse aeroporto. Espero também que haja uma
atenção muito grande à construção de uma ferrovia
naquela região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Concedo a palavra pela ordem ao querido Deputado Simão
Sessim, do Rio de Janeiro.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apresentar
um voto de louvor a Dom Orani João Tempesta, que,
no último dia 27 de fevereiro, foi nomeado por Sua Santidade o Papa Bento XVI e assumirá, no próximo dia
19 de abril, no segundo domingo de Páscoa, o novo e
honroso cargo de Arcebispo da Arquidiocese de São
Sebastião do Rio de Janeiro.
Dom Orani Tempesta, Sr. Presidente, vai substituir o Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, que apresentou o seu pedido de renúncia ao Santo Padre ao

07302

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

completar 75 anos de idade, seguindo as normas do
Código de Direito Canônico.
Paulista, com 58 anos, natural de São José do
Rio Pardo e membro do Conselho Episcopal de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), onde exerce o cargo de Presidente Nacional
da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e
Comunicação Social. Membro do Conselho Superior
da Rede Vida de Televisão e do Conselho de Comunicação do Senado Federal, Dom Orani Tempesta assume a difícil missão de pastorear os serviços das 252
paróquias da cidade do Rio de Janeiro.
Religioso da Ordem Cisterciense, Dom Orani
Tempesta foi ordenado padre em 1974, aos 24 anos
de idade, e Bispo de São José do Rio Preto em 1997,
sendo transferido, 7 anos depois, para a Arquidiocese de Belém.
Dom Orani Tempesta assume o novo posto se
mostrando bastante preocupado com a questão da
violência que assola o nosso País, aliás, uma preocupação que, segundo ele, é de toda a Igreja no Brasil,
que escolheu o tema para sua campanha da quaresma em 2009.
Mas Dom Orani Tempesta assume sua nova
missão ciente de que a Igreja do Rio de Janeiro tem,
com sua pujança e história, uma grande presença na
evangelização de nossa Pátria.
Por tudo isso, Sr. Presidente e nobres Deputados, meus votos de louvor e de boas-vindas ao novo
Arcebispo do Rio de Janeiro, certo que estamos de
que Dom Orani terá a necessária sabedoria para bem
servir ao povo fluminense nesta hora de encruzilhada
histórica de mudança de cultura e de valores em nossa sociedade. Deus, certamente, não haverá de lhe
faltar com sua presença e iluminação, intercedendo
por todos neste tempo favorável da quaresma e da
desafiadora Campanha da Fraternidade sobre segurança pública.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Ivan Valente,
que disporá de 3 minutos, e, em seguida, ao Deputado
Geraldo Pudim.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, assomo a esta tribuna para tratar de um
assunto que muito nos tem preocupado ultimamente.
Há um conflito social em andamento no Município
de Mauá, na região do ABC paulista, com desdobramentos imprevisíveis. De um lado, estão 70 famílias
sem-teto que ocupam um terreno da Prefeitura por não
terem absolutamente onde morar. De outro, a atual
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gestão da Prefeitura de Mauá, hoje administrada pelo
PT, se recusa a dialogar com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST.
Infelizmente, a insensibilidade tem marcado o
início da atual administração do PT na cidade. De um
lado, recusam-se a negociar, de outro, com menos de
um mês de governo, entram com pedido de reintegração de posse do terreno ocupado. Em 19 de fevereiro
passado, o mais grave ocorreu. Os representantes do
movimento ocuparam pacificamente a Prefeitura, depois de muito insistirem e não serem recebidos pelo
Prefeito, e foram reprimidos de forma violenta pela
Guarda Municipal. Como resultado, vários manifestantes ficaram feridos, um deles a bala.
Na Prefeitura, o PT tem feito pior do que o ex-Prefeito do PV, que tinha mais capacidade de negociação
do que o atual. Trata-se de um retrocesso democrático
em relação ao espaço de negociação que o MTST já
havia conquistado na cidade, já que no governo anterior
foi estabelecido um diálogo mínimo com o movimento
e parte de suas reivindicações foram atendidas.
As cerca de 70 famílias que ainda estão acampadas encontram-se em um terreno municipal que
comporta a construção de mais de 100 apartamentos
populares. O MTST já apresentou propostas alternativas para a Prefeitura, demonstrando disposição em se
buscar uma saída negociada. Mas nem isso tem sensibilizado a atual administração, que tem apostado na
criminalização e desqualificação do movimento.
Sr. Presidente, desta tribuna, manifestamos nosso
apoio e solidariedade às famílias acampadas. A moradia é um direito essencial do ser humano, desta forma,
consideramos inaceitável o tratamento que a Administração Municipal vem destinando àqueles que de forma
digna lutam por melhores condições de vida.
Reforçamos o apelo para que sejam imediatamente abertas negociações e que seja suspensa a
reintegração de posse, de forma que não ocorra mais
nenhum incidente e que os trabalhadores acampados
tenham alguma perspectiva de que seus direitos sejam atendidos.
Negociem com os sem-teto. É isto que vimos
pedir: que a Prefeitura de Mauá abra imediatamente negociações com o Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto daquela cidade e tenha sensibilidade com
o movimento social.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Com
a palavra agora o nosso querido Deputado do PMDB
do Rio de Janeiro, Geraldo Pudim, por 3 minutos.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta manhã para fazermos

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

uma reflexão sobre o que ocorre no Estado do Rio
de Janeiro.
Bem sabe V.Exa., Sr. Presidente, que, durante
quase 8 anos, o Estado do Rio de Janeiro foi governado pelo ex-Governador Garotinho e pela ex-Governadora Rosinha.
Naquela oportunidade, houve uma política de
endurecimento, em especial no quesito inteligência
da Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro. E não ficou apenas no viés do endurecimento. Foi realizado um trabalho com inteligência,
com planejamento, houve ações efetivas de natureza
de inclusão social para que pudéssemos, de uma forma, combater e, de outra, ter políticas compensatórias
para evitar o que vem ocorrendo hoje no Estado do
Rio de Janeiro.
Infelizmente, programas sociais de alto interesse
público foram extintos. Acabaram com o Cheque Cidadão; acabaram com o Jovens pela Paz, que atendia a
milhares de jovens no Estado do Rio de Janeiro; acabaram com o Programa Reservistas da Paz, jovens
que saíam do Exército e que tinham uma ocupação
no Governo do Estado do Rio de Janeiro; as farmácias
populares também estão sendo entregues ao Governo Federal; os restaurantes populares estão sendo
totalmente sucateados. Ou seja, programas sociais
importantíssimos atendiam a essa camada da população que, agora e automaticamente, está excluída
da sociedade.
Infelizmente, Sr. Presidente, a tudo isso, além da
crise por que passa o País, o mundo, enfim, soma-se
a completamente equivocada política pública de combate à violência no Rio de Janeiro, onde a situação é
insustentável.
Data venia da imprensa, se fatos como esse que
estão ocorrendo hoje no Rio de Janeiro estivessem
ocorrendo no Governo de Rosinha e Garotinho, já teriam pedido intervenção no Estado. Contudo, o que
vemos? Todo mundo fica silente diante do que está
se passando.
Na minha cidade, Campos, estão ocorrendo fatos que antes não ocorriam: praticamente mais de um
homicídio por dia é praticado, algo inusitado, algo que
jamais vimos no interior do Estado do Rio de Janeiro,
especialmente em Campos.
Agora, mais uma vez, fui procurado por um grupo de pessoas que me indagou sobre o SAMU. O que
é o SAMU hoje, do Governo Federal, a Governadora
Rosinha já havia implantado no Estado do Rio de Janeiro, particularmente na cidade do Rio de Janeiro,
com o nome Programa Emergência em Casa. O que
fizeram? Mandaram mais de 1.500 profissionais embora. Em seguida, fizeram um concurso público somente
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para bombeiros. O que fazer com aquela mão-de-obra
qualificada e preparada?
Além do sucateamento e do afastamento desses
1.500 profissionais qualificados e capacitados, agora
não sabem o que fazer com a ida dos bombeiros para
o programa, que passou a se chamar SAMU 192, do
Governo Federal. As viaturas, por se tratar de militares,
vêm encontrando dificuldades para entrar nas comunidades e atender emergências em casa.
O programa, de natureza civil, contava com profissionais capacitados e qualificados para esse tipo de
atendimento. Eles me procuraram porque não sabem
o que fazer.
Venho à tribuna fazer este apelo. Mandei ontem
um expediente ao Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, para que tome providências.
Volto a dizer: a política de segurança pública do
Rio de Janeiro está levando o Estado ao caos. Ninguém
tem coragem de vir aqui dizer que a política de segurança pública de enfrentamento implementada pelo Sr.
Sérgio Cabral está completamente equivocada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Deley.
O SR. DELEY (Bloco/PSC-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um
registro. Antigamente víamos – e ouvíamos falar sobre isto – muitas obras-fantasma, obras inacabadas.
Felizmente, após atitude do Poder Executivo, a fiscalização dessas obras está sob a responsabilidade da
Caixa Econômica, o que é realmente um avanço muito
grande, pois a Caixa tem prestado ao Brasil um serviço
de suma importância.
Por outro lado, fazemos um apelo em relação a
uma série de obras. Muitas vezes se tem pecado pela
lentidão, principalmente devido a questões burocráticas. Portanto, fazemos um alerta ao pessoal da Caixa
e ao Governo, a fim de que consigamos chegar a um
denominador comum e encontrar um caminho para simplificar o processo, tendo em vista que o Brasil precisa
desesperadamente dessas obras. É importantíssimo
que consigamos acelerá-lo e desburocratizá-lo, para
que essas obras andem.
Portanto, Sr. Presidente, deixo esse apelo ao pessoal da Caixa e às pessoas responsáveis, a fim de que
realmente possamos encontrar um caminho e simplificar o processo. Que o andamento dessas obras seja o
quanto antes acelerado e que o Brasil possa progredir
e gerar emprego, principalmente neste momento tão
difícil pelo qual a economia vem passando.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Átila Lins.
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O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para dizer que as enchentes no meu
Estado, o Amazonas, voltaram a provocar pânico em
vários municípios. As bacias dos Rios Solimões e Juruá
já estão transbordando e ultrapassando 2 metros.
O Município mais afetado é o de Guajará, localizado na divisa com o Estado do Acre, no Alto Juruá.
Até o dia de ontem, a Defesa Civil do Governo do
Amazonas constatou o desalojamento de mais de 250
famílias de comunidades ribeirinhas, as quais foram
prontamente socorridas, por determinação expressa
do Governador Eduardo Braga, que deslocou várias
equipes para aqueles Municípios, em busca de prestar
assistência urgente àqueles que vêm sofrendo com o
flagelo das enchentes.
Cidades vizinhas a Guajará também estão na
rota das enchentes, como Ipixuna e Eirunepé, cujos
Prefeitos Ana Maria Farias de Oliveira e Dissica Tomaz,
respectivamente, vêm atuando, com a Defesa Civil do
Governo do Amazonas, para ajudar essas comunidades que necessitam do apoio do Governo do Estado
– e já o estão recebendo.
Há ainda outros municípios que enfrentam as
enchentes com muitas intensidade. São comunidades
localizadas na região do Alto Solimões, principalmente
os Municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte,
que estão sendo atingidas em áreas rurais por inundações bruscas em virtude das precipitações pluviométricas aliadas ao aumento do índice das cotas dos rios
que já atingiram o nível de Situação de Emergência,
segundo dados levantados pela Defesa Civil. Embora
já ressintam das consequências das enchentes, também vêm recebendo o apoio do Estado.
Sr. Presidente, é preciso que haja uma ação efetiva. Estamos orientando os Prefeitos a decretarem
situação de emergência, a fim de solicitarmos apoio
ao Governo Federal por intermédio do Ministério da
Integração Nacional, visto que o Ministro Geddel Vieira Lima não tem faltado com seu apoio em casos de
calamidades.
Algumas cidades do Baixo Amazonas também
estão na mesma situação. O Município de Barreirinha
já vem sofrendo com as enxurradas. Boa Vista do Ramos também começa a ser atingida.
De acordo com o alerta da Defesa Civil, no Rio
Purus, a cidade de Canutama já está com a cota em elevação contínua, que poderá atingir o nível de situação
de emergência nos próximos dias. O alerta da Defesa
Civil informa também que o Município de Itacoatiara
está a 20 centímetros de atingir o nível de tolerância,
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a cota de atenção, em razão das fortes chuvas que
estão caindo na região.
Portanto, é preciso que todos estejamos atentos, até porque não só Itacoatiara, mas também os
municípios em torno de Manaus, tais como Manaquiri,
Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Caapiranga, Manacapuru, Novo Airão e tantos outros estão sofrendo
essa angústia neste momento.
As enchentes das bacias hidrográfica do Estado
do Amazonas já estão causando enormes danos materiais e prejuízos sociais e econômicos.
Daqui vai nosso apelo aos diversos órgãos federais que atuam na região para que fiquem atentos para
a situação dramática que começa a ser enfrentada pelas
populações ribeirinhas das inúmeras cidades amazonenses. Certamente elas vão precisar ser atendidas,
principalmente com o fornecimento de cestas básicas
para os desabrigados, bem como a assistência médica
e fornecimento de medicamentos.
O Governador Eduardo Braga já acionou os órgãos do Estado do Amazonas no sentido de que agilizem todas as providências para atendimento das
populações que estão sendo vitimadas pelas enchentes. Esperamos que as populações sejam atendidas
e beneficiadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, aproveito
para registrar desta tribuna que, nos 6 anos de minha
atividade parlamentar em Brasília, priorizei o debate
sobre o tráfego rodoviário no Estado do Pará, que vive
essa problemática com mais intensidade na região
amazônica. São mais de 4.500 quilômetros de rodovias asfaltadas e não asfaltadas.
Nos próximos 2 anos pretendo debater intensamente a trafegabilidade aérea e fluvial. Já apresentei,
na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional – com certeza será um
debate estratégico –, a proposta de discussão da trafegabilidade aérea na região. Não é compreensível o
preço que se cobra pelas passagens aéreas daquela
região.
Para se ter ideia, Sras. e Srs. Deputados, no Estado do Pará, o trecho que liga Belém a Santarém, com
1 hora e 20 minutos de voo, chega a custar 600 reais;
assim como de Belém para Altamira, com 1 hora de
voo. Para esses mesmos trechos, as passagens custavam 280 a 300 reais há 90 dias.
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O interessante é que as empresas TAM ou Gol
cobram de 480 a 600 reais de Brasília a Belém, com
mais de 2 horas de voo. Quando chegamos a Belém,
temos de pagar 600 reais para irmos ao interior do
Estado.
Esperamos que o Governo intervenha. Se for
preciso, que venha a subsidiar, a incentivar. Vamos
fortalecer empresas áreas regionais. Precisamos integrar a Amazônia e criar as condições para que o
povo daquela região possa ter mais acesso à trafegabilidade aérea.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Zé Geraldo, o
Sr. Marcio Junqueira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Vinicius Carvalho, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Carvalho) – Concedo a palavra ao Deputado Marcio Junqueira, do
DEM de Roraima.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta manhã quero chamar a atenção desta Casa, de
cada Deputado, principalmente os Deputados da base,
para que não se cometa na Câmara dos Deputados o
mesmo erro que ocorre do outro lado da avenida, no
Palácio do Planalto. O erro de subestimar a situação
econômica do mundo. O erro de querer politizar uma
questão primordial, que é a questão econômica.
Quero incutir na cabeça de cada Parlamentar a
necessidade que temos, de fato, de discutir a situação
caótica em que se encontra todo o sistema econômico mundial.
Sr. Presidente, temos de discutir imediatamente
a redução das tarifas elétricas e do preço da gasolina.
No Paraguai, que não tem sequer um poço de petróleo, a gasolina custa R$1,70. Por que no Brasil, que
tem um Presidente que constantemente se arvora de
termos a maior reserva de petróleo no pré-sal, se temos a Bacia de Campos, se temos uma produção de
petróleo, o brasileiro tem de pagar quase 3 reais pelo
litro de combustível?
Por que nós, que somos detentores da maior bacia
hidrográfica da América Latina, temos de pagar uma
tarifa de energia tão cara? Isso é inadmissível.
Se o Governo Federal, se o Planalto é leniente, é
omisso, não podemos ser também. Temos de nos posicionar, de discutir de forma altiva e intransigente. Temos
de defender a melhoria de vida de cada brasileiro.
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Não podemos escutar a conversa fiada do PAC,
de um Governo megalomaníaco que veio a esta Casa
apresentar um plano fantasioso, um plano mentiroso,
um plano inalcançável! É dos megalomaníacos, que
acham que podem se manter no poder contando história para o povo brasileiro.
A economia deve ser colocada para frente incentivando empresas, indústrias e a produção agropecuária, e não taxando de forma criminosa o empresário
e o produtor brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Carvalho) – Dando
continuidade ao período das Breves Comunicações,
concedo a palavra ao Deputado Carlos Santana, do
PT do Rio de Janeiro.
O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, eu
e o Deputado Carlos Santana fizemos uma permuta.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Carvalho) – Perfeitamente.
Concedo a palavra ao Deputado Jorginho Maluly.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Vinicius
Carvalho, Sras. e Srs. Deputados, quero agradecer ao
Deputado Carlos Santana a permuta, porque temos
de ir à Comissão de Ciência e Tecnologia defender um
voto em separado.
Sr. Presidente, tenho o costume, nas primeiras
horas da manhã, de me informar de todos as notícias,
pela televisão, pela Internet ou pelos jornais, do que
acontece no País, principalmente, e no mundo. Esta
manhã, todos os comentaristas econômicos do Brasil
disseram que os reflexos da crise estão, sim, chegando ao País, pois o PIB caiu, a atividade industrial caiu.
E, Deputado Arnaldo Faria de Sá, há um clamor geral
para que o COPOM seja audacioso em sua reunião e
reduza a taxa de juros.
Sr. Presidente, quero registrar que alguns setores
da economia são capazes de reagir muito rapidamente
na área de geração de empregos. E a grande preocupação dos chefes de família e de todos nós, homens
públicos, é a questão do emprego no interior do País e
nas capitais. Nesse sentido, 2 setores são fundamentais: a construção civil e o conjunto representado pela
agroindústria e pelo agronegócio.
Com relação a agroindústria e ao agronegócio,
estive ontem em minha querida Araçatuba, represen-
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tando S.Exa. o Presidente Michel Temer e esta Casa,
na sétima edição da FEICANA/FEIBIO.
Participei também de um grande simpósio com
importantes especialistas do setor sucroalcooleiro,
organizado por uma empresa chamada DATAGRO,
presidida pelo Sr. Plínio Nastari. Nesse amplo debate,
iniciado na segunda-feira e que continua no dia de hoje,
e conta com a presença do representante do Ministro
da Agricultura, a grande questão são as dificuldades
por que passa o setor. A maior preocupação dos participantes é com a entressafra, a garantia do estoque,
os créditos, que estão difíceis, e os juros, que saltaram
de 7% ou 8% para 20% ao ano, inviabilizando qualquer expansão do setor, que se sustentou por meio de
créditos de médio e curto prazo.
Então, faço um apelo às autoridades monetárias
– Banco Central, BNDES, Banco do Brasil –, para que
agilizem a questão dos créditos para financiamento das
renegociações, principalmente com relação ao setor
energético do Brasil, o álcool e o açúcar.
Sou de uma região que, há alguns anos, era conhecida como a capital do boi gordo. Todavia, ocorreu
uma inversão nos últimos anos e hoje o interior de São
Paulo e o centro-sul são a grande alavanca na produção de álcool e açúcar no Brasil. Lembro que, desde
o PROÁLCOOL, esse setor gerou uma economia de
quase 100 bilhões de reais para a balança comercial
do Brasil.
Há uma grande preocupação no setor – e falo
também em nome Sr. José Carlos Toledo, Presidente
da UDOP; do Dr. Saliba; do Flávio Nasser, da JIC, de
todos os organizadores do evento. Portanto, registro
nosso apelo pela redução imediata da taxa de juros,
agilidade na liberação dos créditos e garantia da warrantagem o mais rápido possível, para que todos os
projetos de expansão possam ser implantados.
Muitas empresas que estavam construindo novas bases industriais estagnaram, suspenderam seus
projetos e procederam às demissões. Isso está tendo
reflexo diretamente nos Municípios. Eu, por exemplo, fui
Prefeito de uma cidade que depende, e muito, da safra
de cana-de-açúcar, quer a usina funcione ou não.
Sr. Presidente, era esse o nosso registro.
Agradeço a V.Exa. pela concessão de mais um
minuto.
O SR. PRESIDENTE (Vinicius Carvalho) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá, por 1 minuto.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Parlamentares, só quero fazer um registro
especial, de que participamos da comemoração do Dia
Internacional da Mulher na cidade de Poá.
Quero agradecer ao Vice-Prefeito Marcos, à Primeira-Dama Márcia, ao Clube de Malha e Bocha, presidido pelo Nairton e também pelo De Paula. Aquela
Prefeitura, que tem 7 mulheres ocupando o cargo de
Secretárias, mostra a importância da mulher na administração da cidade.
Cumprimento, também, na cidade de Suzano, a
pastora Selma, da DS em Cristo, que faz um grande
trabalho social na região, extremamente importante
para este momento.
Portanto, a exemplo de ontem, registro novamente a inauguração da Academia Traffic, um centro
esportista de primeiro mundo que será, sem dúvida
nenhuma, extremamente importante na formação de
grandes atletas.
Muito obrigado, Presidente Vinicius Carvalho.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há 19 anos vimos lutando pela volta dos anistiados da
época do Governo Collor.
Sentimos que houve um avanço, porque conseguimos fazer retornar centenas e centenas de trabalhadores em várias empresas, entre elas a CBTU e a
Casa de Moeda. Na área de petróleo, retornaram todos
os companheiros anistiados.
Mas, Sr. Presidente, há muitos companheiros
à espera de que a anistia seja concretizada de fato.
Temos o exemplo dos companheiros da Rede Ferroviária Federal, para os quais, há mais de 6 meses, o
Ministério dos Transportes está elaborando uma tabela
de vencimento. A comissão que analisa a questão já
aprovou tudo, mas a tabela ainda não saiu, Sr. Presidente. São centenas de famílias que estão passando
dificuldade.
Espero que o Secretário de Recursos Humanos
do Ministério dos Transportes faça sua parte, pois ele
tem responsabilidade para com as famílias que estão
passando necessidade. Esses companheiros foram
anistiados de fato, sem paternalismo, pois estavam
enquadrados na lei.
É triste para mim, que estou há 5 mandatos na
Comissão de Transportes, verificar que ainda hoje
necessitamos reparar esse erro. E apenas uma pessoa pode fazer isso, ninguém mais. É mais fácil con-
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versarmos com o Presidente da República, que tem
sensibilidade, do que com algumas pessoas que têm
o poder da caneta e já estão com a ordem para executar. Oitocentos e poucos trabalhadores esperam a
publicação dessa tabela para começarem a trabalhar.
Eles não podem ficar em casa. Inclusive muitos deles,
se estivessem trabalhando nesses 19 anos, já teriam
direito à aposentadoria.
Sr. Presidente, espero que nós, nesta Casa, façamos justiça. Vários companheiros ajudaram nessa luta,
que não é de um Deputado, de uma pessoa, mas do
conjunto de Parlamentares, portanto, quero agradecer
a cada um dos que colaboraram conosco.
Cito também o caso dos companheiros do setor
telefônico do Rio de Janeiro, que esperam um documento da AGU para conseguirem negociar com o Ministério da Comunicação.
Portanto, espero que o Ministro dos Transportes,
a quem temos ótimo acesso e que faz um excelente
trabalho, tenha sensibilidade e converse com o seu
Secretário de Recursos Humanos, para que seja liberada a tabela com o nome dos companheiros da área
de transportes.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou solidário ao Deputado Carlos Santana, pois
essa questão da anistia no Brasil não ocorre somente
no Ministério dos Transportes, mas em todos os órgãos.
E isso já começa a incomodar não apenas a nós, que
lutamos pela anistia, mas também as pessoas que
ainda têm de ser anistiadas e os já anistiados.
Sr. Presidente, agora pela manhã será realizada
uma reunião da bancada do Nordeste com a presença
da Ministra Dilma Rousseff. S.Exa. falará das melhorias do Governo Lula para o Nordeste e daquilo que
foi implantado em termos de desenvolvimento de infraestrutura. Parabenizamos não só os que lutam pelo
Nordeste, mas também o Governo, pela compreensão
que demonstra.
Também quero cumprimentar o Sr. Danilo Forte,
Presidente da FUNASA, pelo trabalho que vem prestando ao Brasil, particularmente ao Nordeste, no que
diz respeito ao combate de doenças como a dengue e
a tuberculose. Essas doenças têm de ser combatidas
por um órgão experiente como a Fundação Nacional
de Saúde, cujos funcionários são especializados, treinados e têm vários anos de experiência. Trata-se de
um trabalho de combate à dengue, que atinge tanto a
população da capital como a do interior.
Então, solicito ao Sr. Ministro da Saúde que fortaleça cada vez mais a FUNASA para que ela possa
continuar a prestar o serviço público de combate às
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endemias rurais que vem sendo feito por seu Presidente – parabenizo o Sr. Danilo Forte, mais uma vez
– desde que assumiu aquela autarquia.
Durante o discurso do Sr. Chico Lopes, o
Sr. Vinicius Carvalho, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Fernando Marroni, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Marroni) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Vinicius Carvalho.
O SR. VINICIUS CARVALHO (Bloco/PTdoB-RJ.
Sem revisão do orador.) – Bom dia a todos que nos
ouvem e aos que assistem a esta sessão neste momento.
Sr. Presidente, hoje, dia 11 de março, o Código de
Defesa do Consumidor completa 18 anos de vigência.
Mas temos observado que a educação para o consumo
não tem acompanhado o motivo pelo qual foi criada
essa norma jurídica, que vem a atender, de fato, às
necessidades e aos interesses de toda a população.
Todos nós sabemos, Sras. e Srs. Deputados, que
somos consumidores desde o momento em que nascemos até o último instante, quando partimos deste
mundo, quando morremos. E não vemos, Sr. Presidente,
um empenho maior para que o Código de Defesa do
Consumidor seja difundido nas escolas, que é onde
nossos filhos são formados e informados.
Em casa, nós educamos como pais, mas a escola
forma e informa os nossos filhos. Se eles crescem sem
ter conhecimento do direito básico do consumidor, ele
não será um consumidor consciente. Há pesquisas,
inclusive da Fundação Getúlio Vargas, que dizem que
até 2030 seremos a quinta economia do mundo.
Como poderemos alcançar esse desenvolvimento
econômico se não houver dentro de nós, dos nossos
cidadãos, Deputado Major Fábio, a consciência de
consumidor? Por isso brigamos para que o Código de
Defesa do Consumidor tenha a merecida divulgação.
Chamo a atenção inclusive para os PROCONs,
que estão há 18 anos em vigor. Pasmem, Sras. e Srs.
Deputados, mas, dos 5.564 municípios do Brasil, apenas 594 têm PROCON. Falta interesse, sim, dos executivos estaduais e municipais de criar essas entidades
de proteção ao consumidor para que o cidadão sintase tranquilo, fortalecido e amparado. Muitas vezes as
pessoas, Sr. Presidente, não procuram as instituições
jurídicas porque não acreditam mais no direito do consumidor. Queremos reverter essa situação.
Parabenizamos todos os que estão fazendo do
direito do consumidor a sua bandeira principal.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Marroni) – Parabéns, Deputado, pelo pronunciamento sobre tema da
maior relevância para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Marroni) – Dando continuidade ao período de Breves Comunicações,
concedo a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues,
do DEM de Roraima, que disporá de 3 minutos na tribuna.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero aqui tratar de uma questão importantíssima para a vida do País. Trata-se da situação
em que se encontra a Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a EMBRAER, que, na verdade, tem sido mal
compreendida por alguns segmentos, principalmente
os sindicais.
Sabemos do desempenho, da qualidade, da eficiência e da eficácia dessa importantíssima empresa
para o País. Sabemos que a EMBRAER, que empregava mais de 21 mil funcionários, por necessidades urgentes, em razão da crise mundial, reduziu seu quadro
em apenas 4.500 funcionários. Diria que é muito ruim a
situação dos servidores que tiveram de ser demitidos.
É uma situação que nos preocupa.
Não podemos desconhecer a crise mundial, que
atinge todos os países, inclusive vetores na aquisição
de aeronaves da EMBRAER, que são os Estados Unidos e a Europa, esta mais fortemente. São 2 mercados
importantíssimos. Hoje, praticamente 90% da produção
da EMBRAER é para exportação. Consequentemente,
a crise afeta diretamente essa gigantesca empresa,
que é motivo de orgulho para o Brasil, que gerou uma
tecnologia invejável na área de aeronáutica e espaço,
sendo hoje uma das 4 empresas de construção de
aviões mais desenvolvidas do mundo.
E a tecnologia ali gerada por técnicos brasileiros
demonstra a capacidade e a eficiência da empresa. Temos certeza de que, com a retomada do crescimento,
a empresa, naturalmente, absorverá os empregados
dispensados, que foram por ela tão bem treinados,
permitindo-lhes voltar a esse mercado de trabalho
extremamente especializado.
Sr. Presidente, hoje à tarde vou detalhar mais alguns pontos, mostrando que a EMBRAER é uma empresa estratégica para o País. Na verdade, não se monta
uma empresa de construção de aviões do dia para a
noite. Essa empresa vem de épocas gloriosas, quando
foi criada pela Aeronáutica. Depois de privatizada, tem
apresentado desempenho fantástico em aviões de médio
e grande porte. Hoje, inclusive, trabalha num segmento
extremamente especializado, o executivo.
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Entendemos que tanto o País quanto a América
Latina e o mundo precisam dessa importante e competente empresa que é a EMBRAER.
Precisamos ter um pouco de calma, um pouco
de paciência, considerar o momento por que passa
a economia, que não é diferente para a EMBRAER,
que precisa não do benefício da dúvida, mas de reconhecimento de sua credibilidade, do que representa
para o Brasil.
Sabemos que um segmento fortíssimo para garantir a soberania dos países é o segmento da aviação
militar, e a EMBRAER está absolutamente credenciada
para produzir aviões em série.
Portanto, neste momento circunstancial por que
passa a economia global, não é justo que alguns segmentos procurem desqualificar essa empresa que,
juntamente com a Vale do Rio Doce, é a que mais exporta para o mercado mundial.
Essa a minha observação. Gostaria depois de pormenorizar esses fatos e dizer que a EMBRAER merece,
sim, todo o nosso apoio, do Congresso Nacional e do
Governo Federal, porque é importante para o País.
Muito obrigado.
O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
neste momento, gostaria de pedir a todos solidariedade para o pleito que vamos encaminhar à Mesa desta
Casa. Vamos pedir à Ministra-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República que parte das habitações,
das moradias que o Governo Federal irá construir até
2010, o que é anunciado em toda a mídia nacional,
sejam destinadas aos policiais militares, civis e bombeiros militares do nosso País.
Como dizíamos na semana passada, e tem sido
notícia na mídia nacional, quase 600 policiais militares
do Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, morreram quando
estavam de folga – isso representa 4 vezes mais que o
número de policiais militares mortos em serviço.
E V.Exas. sabem, Sras. e Srs. Deputados, que o
número maior de mortes ocorre na hora de folga porque
eles moram em locais de risco. Os policiais, os agentes de segurança do nosso País, não têm habitação,
não têm sequer uma residência para onde, logo após
o término do serviço, dirigirem-se e, com seus familiares, esposa e filhos, habitar com segurança.
Então, nada mais justo do que neste instante
podermos homenagear os heróis vivos, não deixar
de homenagear os heróis da nossa Nação. São eles
verdadeiros heróis, Presidente! Muitos falam dos policiais civis e militares, muitos apontam o dedo para
eles, mas são os verdadeiros defensores dos direitos
humanos do nosso País! Se muitas pessoas não veem
dessa forma, precisam ver os policiais militares como
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os verdadeiros defensores dos direitos humanos do
nosso País, verdadeiros heróis.
O Deputado Capitão Assumção e eu encaminharemos à Mesa esse pedido, a fim de que seja solicitada à Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República a destinação de 15% dessas moradias aos
policiais militares, que é o percentual necessário para
resolvermos o déficit habitacional que existe para nossos heróis, os agentes de segurança do Brasil.
Assim, todas as vezes em que estivermos sentados neste plenário, saberemos que aqueles que
guardam a nossa vida, que guardam a vida dos cidadãos nos nossos Estados têm, pelo menos, uma
casa para morar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FILIPE PEREIRA (Bloco/PSC-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros amigos que estão ao alcance da nossa voz, ocupo hoje esta tribuna para, mais uma vez,
enaltecer o Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, pelas diversas ações e programas do Governo Federal que S.Exa. tem executado em benefício de
diversas famílias brasileiras.
Podemos citar, por exemplo, o Programa BolsaFamília, que tem sido de grande valor para diversas
famílias e, principalmente, para as mais carentes do
nosso País, que antigamente não tinham sequer o
que comer dentro de casa e o que dar de comer para
os seus filhos.
Nobres pares, sei que esses programas são de
grande valia e que milhares de pessoas dependem deles, mas eu não posso deixar de ressaltar, na condição
de Parlamentar, de representante da população, alguns
equívocos cometidos no cenário brasileiro, principalmente por conta de matéria publicada hoje em alguns
jornais de circulação no nosso País sobre as nossas
Forças Armadas.
Sr. Presidente, matéria divulgada hoje no jornal
O Dia, que está em minhas mãos, traz a notícia de que
o Exército cortou 30% do número de recrutas que seriam incorporados às Forças Armadas. Esses cortes
estão ocorrendo devido à preservação dos programas
sociais, como o Bolsa-Família, que acabei de citar, em
decorrência dessa crise que estamos enfrentando.
Mas não acho correto esse corte, uma vez que
tenho sido defensor assíduo das Forças Armadas brasileiras, dos jovens recrutas que sonham em nelas ingressas por intermédio do serviço militar obrigatório.
Tenho falado a todo momento, por exemplo, sobre a ESG, situada no Rio de Janeiro, que o Ministro
da Defesa está querendo transferir para Brasília, a
Capital Federal.
Isso acarretará custos, Sr. Presidente. Eu me pergunto: por que não ficar nas Forças Armadas esse custo
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de fazer a transferência da ESG do Rio para Brasília, para
garantir o ingresso desses jovens nas Forças Armadas,
seja no Exército, seja na Marinha, seja na Aeronáutica,
a fim de que eles, que tanto sonham com isso, possam
ter garantida a oportunidade de uma instrução de cidadania qualificada, que, como todos sabemos, as Forças
Armadas do Brasil oferecem aos recrutas?
Por isso, Sr. Presidente, minha indignação com
esse tipo de abuso, com esse tipo de corte e com esse
tipo de descaso do Ministério da Defesa para com os
nossos jovens, coisa que, desde o ano passado, eu
já ressaltava.
Não posso deixar de dizer que nesses cortes estão incluídos não apenas os recrutas. As Forças Armadas têm sofrido cortes em telefone celular, água, papel
e auxílio-transporte, com a desculpa de que alguns
dos nossos soldados e mesmo militares têm meios de
transporte próprios para chegar aos quartéis.
Fica registrada, Sr. Presidente, minha indignação
com esse tipo de corte que os nossos soldados, os
nossos recrutas, vêm sofrendo no País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Pimenta) – Obrigado
ilustre Deputado Filipe Pereira.
Durante o discurso do Sr. Filipe Pereira,
o Sr. Fernando Marroni, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Pimenta, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Pimenta) – Com a
palavra o ilustre Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
aqueles que nos assistem, ontem, na cidade de Bagé,
aconteceu um importante evento com a participação
de 32 entidades do agronegócio, de 42 Prefeitos da
região e de todo o primeiro escalão do Ministério da
Justiça, que lá foram lançar um programa de combate
ao abigeato, que tem sido um crime muito relevante
no Estado do Rio Grande do Sul.
Hoje não se tem claro o número de animais abatidos e vendidos no mercado sem inspeção federal, sem
as condições sanitárias adequadas. Mas, por meio do
sindicato de couros e peles, levantou-se que no Rio
Grande do Sul são beneficiadas 3,5 milhões de peles
por ano, Deputado Paulo Pimenta.
Dessas 3,5 milhões de peles beneficiadas pelo
setor coureiro e de curtumes do Rio Grande do Sul, na
outra ponta, pela receita de ICMS do Estado, apenas
1 milhão de cabeças são abatidas por ano. Portanto,
temos aí a sonegação. A carne clandestina chega não
só aos açougues na periferia das cidades, em cima
de carroças, mas também aos frigoríficos. Muitos pro-
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dutores apresentam guia de 1 caminhão e chegam 2
caminhões com animais aos frigoríficos.
Esse é um grave problema. Mas problema mais
grave ainda é o isolamento do homem do campo, submetido a verdadeiras quadrilhas que atuam no roubo
de carne no Rio Grande do Sul.
Para a população em geral do nosso Estado, isso
tem causado enormes prejuízos à saúde. Geralmente, essa carne vem de animais abatidos sem a menor
condição de sanidade. Essa carne chega até o consumidor e coloca em risco a vida das pessoas.
Ontem esteve lá todo o primeiro escalão do Ministério da Justiça.
Saudamos o Ministro Tarso Genro pela iniciativa
de alocar 8 milhões de reais para serem aplicados naquela região no esforço de combate a esse crime.
Cumprimentamos o Secretário Luiz Paulo Barreto,
o Sr. Ronaldo Teixeira da Silva, responsável pelo PRONASCI, e o Ministro Tarso Genro por essa importante
iniciativa na metade sul do Rio Grande.
Isso tem impacto também na economia das cidades, no retorno do ICMS ao valor adicionado pelo comércio da carne. Reproduzo a conta que foi lá apresentada:
só de impostos existe prejuízo de mais 200 milhões de
reais de evasão decorrente de abigeato e de sonegação
aos cofres públicos do Rio Grande do Sul.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos empenhadíssimos em fazer esse combate
naquela região, onde há também o contrabando de
fronteira. Lá existem mais de 200 quilômetros de fronteira seca, onde o gado passa daqui para o Uruguai e
vice-versa, mas estamos com esse programa de rastreamento para combater essa ação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Pimenta) – Agradeço ao ilustre colega, Deputado Fernando Marroni,
a manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Pimenta) – Concedo
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, recebi uma comissão de funcionários do
SERPRO lotados na Receita Federal. São os servidores
do Serviço Operacional de Apoio do Processamento,
agora Pessoal do Serviço Externo – PSE.
Eles estão agora fazendo uma manifestação no
Ministério da Fazenda e farão mais duas hoje; uma
às 15h, no Congresso Nacional, e outra às 17h, no
Palácio do Planalto. Amanhã, quinta-feira, eles se
reunirão às 10h no Ministério do Trabalho e, às 15h,
no SERPRO.
Os servidores reclamam que foram abandonados e largados à própria sorte. Todos os empregados
foram lotados em conformidade com as portarias de
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alocação nas unidades da Secretaria da Receita Federal desde a assinatura dos respectivos contratos de
trabalho, e, em nenhum momento, colocaram os seus
pés nas dependências do SERPRO.
Agora os administradores da Receita Federal e
do SERPRO perceberam que os trabalhadores PSE,
após muitos anos de trabalho e carregando há anos
as responsabilidades que cabiam aos servidores da
Receita, adotaram uma medida de solução, por meio
de memorando circular, e dispensaram todos eles.
Os servidores querem que sejam encontrada uma
solução. Dos 3.336, 908 já estão aposentados e encontram no salário de aposentadoria meio de auferir o pagamento integral de seus salários, já complementados.
Para tanto, a regra é completar 55 anos de idade.
Diante desses fatos, vão apelar para que a penalidade seja menos amarga e dolorosa para aqueles que,
em razão da idade, merecem ter uma velhice digna e,
quem sabe, orgulhar-se de um dia terem trabalhado
na atual Receita Federal do Brasil.
Peço a autorização de V.Exa. para que esta manifestação seja divulgada nos Anais da Casa. Apresento
este protesto porque eles esperam pelo menos ter direito a uma indenização justa, com base nos últimos
salários dos servidores da carreira de Auditor do Tesouro Nacional, adotando-se a última referência como
base de pagamento, pois são todos eles componentes
da memória viva da criação e da evolução da carreira
e das atividades desenvolvidas pela Receita Federal.
Eles esperam que, dessa forma, sejam resguardados das humilhações, dos constrangimentos, do
abalo moral e psicológico que estão enfrentando juntamente com suas famílias, que sofrem ao verem as
suas preocupações, em decorrência da medida macabra direcionada à classe. A família “serpriana”, como é
conhecida, merece respeito, pois são seres humanos
e não objetos descartáveis.
Esses PSEs aposentados continuam laborando
nas dependências da Receita Federal em todo o País.
Portanto, eles esperam que haja uma tentativa de solução para esse problema.
Recebi as Sras. Maria Helena e Sebastiana, indicadas pelo Presidente do meu partido, ex-Deputado
Roberto Jefferson, que espera que essa solução possa
ser encontrada o mais rapidamente possível e que não
sejam eles abandonados e largados à própria sorte,
até porque durante grande parte de sua atividade fizeram um trabalho extremamente importante para a
Receita Federal, por meio do SERPRO.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Marroni) – Pois
não, Deputado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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Durante o discurso do Sr. Arnaldo Faria
de Sá, o Sr. Paulo Pimenta, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Marroni, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Marroni) – Com
a palavra o eminente Deputado Paulo Pimenta, do PT
do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero fazer um balanço do evento que realizamos em
Santa Maria, Rio Grande do Sul, nos últimos dias 5
e 6, na quinta-feira e sexta-feira da semana passada,
uma iniciativa do nosso Gabinete, juntamente com a
Prefeitura do Município de Ivorá e com o apoio da Prefeitura de Santa Maria.
Na realidade, Sr. Presidente, constatamos que
muitas vezes os Srs. Prefeitos, Secretários e Vereadores vêm a Brasília em busca de informações dos Ministérios sobre os projetos e os programas. Vão a cada
Pasta do Governo Federal, mas retornam aos seus Estados frustrados, ou porque a agenda foi muita rápida,
ou porque não obtiveram as informações adequadas.
Assim, pensamos na ideia de realizar um seminário de
capacitação, por meio do qual os Ministérios pudessem ir até o interior do Estado do Rio Grande do Sul,
em vez de os Municípios virem a Brasília.
Realizamos, durante 2 dias, o 1º Seminário de
Desenvolvimento e Capacitação, com a presença de
8 Ministérios: Saúde, Desenvolvimento Agrário, Educação, Justiça, Planejamento, Agricultura, Transportes
e Turismo, além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Reunimos 113 Municípios, 509 pessoas
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credenciadas, entre Prefeitos, Vereadores, Secretários,
e técnicos. Um encontro eminentemente técnico que
possibilitou o detalhamento, no âmbito de cada Ministério, dos seus principais projetos e programas, da
documentação necessária para encaminhar os pleitos,
do sistema de prestação de contas.
Quero aqui fazer um balanço extremamente positivo dessa experiência. Sem exceção, todos os que
participaram do evento enfatizaram que iniciativas
como essa, realmente, valem a pena pela possibilidade de acesso dos administradores, dos técnicos das
prefeituras às ações dos Ministérios. Enfim, tiveram
oportunidade de detalhar a crítica ao seu Município e
identificar, no âmbito de cada Ministério, o programa
mais adequado à realidade do povo de sua região.
Inclusive, Sr. Presidente, já pensamos em realizar
uma segunda edição, na medida em que não podemos
levar todos os Ministérios. Já se dispuseram a participar
o Ministério da Cultura, o da Educação, o do Esporte,
o da Integração Nacional, o do Meio Ambiente, o das
Cidades e a Casa Civil.
Pretendemos iniciar os contatos com as prefeituras e com os órgãos do Governo, para que ela possa
ser realizada.
Portanto, estou extremamente satisfeito com a
nossa equipe e, ao mesmo tempo, agradecido por
ter trabalhado nessa organização. Agradeço ainda à
Prefeitura de Ivorá; à Prefeitura de Santa Maria; ao
Ministro Tarso Genro, que esteve lá presente; ao Secretário Executivo do Ministério da Educação, José
Henrique Paim; e a todos os demais representantes
dos Ministérios, que garantiram a qualidade do evento
e o sucesso da nossa iniciativa.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados.
Durante o discurso do Sr. Paulo Pimenta, o Sr. Fernando Marroni, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Boeira,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Boeira) – Concedo
a palavra ao Deputado Flávio Bezerra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, marisqueiras e pescadores, mais uma vez,
estamos aqui para pedir ao Governo Federal, aos órgãos competentes, principalmente à SEAP, para que
sejam dadas novas permissões de pesca para os barcos do Ceará.
Pescadores artesanais estão todos na ilegalidade devido à norma que obriga que a pesca deixe
de ser feita com rede para ser feita com covo. Dessa
forma, todas as embarcações pequenas ficaram fora
da pescaria.
Então, todos os pescadores do Ceará vão para o
mar pescar por não terem de onde tirar seu sustento.
Um cidadão que trabalhava legalmente hoje está
sendo taxado de bandido.
Ora, fala-se da criação de mais 5 presídios de
dimensões enormes em nosso País. Não seria melhor
investirmos em mão-de-obra, no trabalhador, no lugar
de construirmos presídios? Uma vez que o trabalhador não pode trabalhar, ele vai se tornar um fora da
lei, vai praticar a pesca na ilegalidade, vai ser taxado
de bandido.
Então, vejam bem: a normativa determinou que
serão 40 milhões de covos. Então, temos 33 milhões
de covos no mar ao dia. A promessa da SEAP foi que,
se a produção tivesse aumentado, haveria também o
aumento de licenças de pesca para os pescadores. O
que ocorreu? A produção aumentou, o preço da lagosta
caiu devido à exportação, que foi menor, mas houve a
redução das licenças de pesca, o que é preocupante
para o nosso povo.
Estou aqui pedindo licenças para as embarcações de pesca. No caso das pequenas embarcações,
uma jangada, Sr. Presidente, recebeu 120 covos, e
todo pescador no Ceará sabe que uma só jangada não
consegue conduzir ao mar essa quantidade de covos.
Por que não dividirmos para 3 barcos esses covos, que
foram destinados a um só? Com 50 covos para cada
jangada, daríamos mais 2 licenças – no lugar dos 150
covos para uma embarcação, 3 embarcações com 50
covos cada. Teríamos mais 2 jangadas, mais 2 tripulações com permissão de pesca.
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O que estou pedindo é licença de pesca para
nossas jangadas, para nossos barcos, para os botes,
para os barcos de Camocim.
Concluindo, Sr. Presidente, peço licença de pesca para as canoas do Camocim, para as canoas de
Bitupitá, porque foi reduzido em 90% o número de licenças.
Registro aqui o meu apelo a SEAP, ao Presidente
Lula, para que libere novas licenças para os pescadores cearenses e de todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Jorge Boeira, é uma satisfação muito grande ocupar
a tribuna sob a Presidência de V.Exa., Deputado do
PT que representa o sul de Santa Catarina, a cidade
de Araranguá.
O que me traz hoje à tribuna, em primeiro lugar, é uma preocupação muito grande para mim, que
represento especialmente o extremo oeste de Santa Catarina. Há muito tempo lutamos para defender
a agricultura familiar, e hoje trago uma notícia muito
triste para os agricultores familiares dos Municípios de
Cunha Porã e Saudades: infelizmente no dia 18, agora, serão demarcadas áreas indígenas em pequenas
propriedades.
Isso criará um problema social muito grande, porque se trata de famílias que adquiriram suas terras da
antiga companhia Sul Brasil, que foi autorizada a colonizar aquela região. Inclusive ali há propriedade com 12,
15 hectares; há aviários, há bovinocultura de leite.
Há muito tempo estamos lutando em defesa do
interesse desses pequenos agricultores porque há 80,
90 anos foram adquiridas essas propriedades. Inclusive
há muitas propriedades onde tem o cemitério, o papai
e a mamãe enterrados ali, e os filhos dando continuidade com muita dificuldade. Agora a FUNAI conseguiu
autorização para demarcar, e há um clima muito grande de insegurança. Estão sendo requisitados a Polícia
Federal e o Exército. Temo, inclusive, por mortes.
Quero apelar para a sensibilidade do nosso Ministro Tarso Genro, a fim de que, até que seja julgado
o mérito dessa questão, seja suspensa essa demarcação. Até que seja julgado o mérito dessa questão,
seria importante suspender a demarcação dessas
áreas nos pequenos Municípios de Cunha Porã e de
Saudades.
Este é o apelo que faço ao nosso Ministro Tarso
Genro, para que entenda a situação de nossos pequenos agricultores e suspenda essa demarcação até ser
julgado o mérito da questão.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Boeira) – Concedo
a palavra à Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, retomamos hoje os trabalhos da bandada do
Nordeste, e tivemos a alegria de contar, Deputado Ciro
Gomes, com a presença da Ministra Dilma Rousseff.
A reunião terminou agora há pouco, e foi uma
reunião muito participativa, uma boa oportunidade
para que a Ministra fizesse um balanço do PAC e o
que tem significado o Programa de Aceleração do
Crescimento, principalmente neste momento de crise
que o País vive.
Eu dizia agora há pouco no debate que o PAC,
para nós, mais do que um conjunto de obras – todas,
sem dúvida nenhuma, importantes, porque voltadas
para infraestrutura social e urbana nas mais diferentes esferas –, teve o mérito de fazer com que o Governo brasileiro retomasse a capacidade de planejar
o Estado.
A opção do Governo do Presidente Lula por um
modelo desenvolvimentista tem sido muito importante,
inclusive nestes momentos de crise, já que o PAC tem
contribuído para que o Brasil garanta, em tempos de
retração econômica, a manutenção dos investimentos
feitos em períodos de crescimento econômico. Prova
disso é que, apesar da crise, aumentou a quantidade
de investimentos no PAC.
A Sra. Ministra falou da presença do PAC em toda
a Região Nordeste, e nós dissemos de todo o esforço
que está em curso para sairmos do discurso para a
prática, ou seja, para combatermos as desigualdades
sociais e regionais, combate esse que já se faz sentir
na vida da população nordestina com a melhora dos
indicadores sociais da região, embora saibamos que
temos ainda muito chão pela frente.
Quero concluir dizendo que, claro, aproveitei a
oportunidade para mostrar à Ministra Dilma os investimentos importantes que devem ser feitos no nosso
Estado: na infraestrutura hídrica, na malha rodoviária,
no porto – precisamos de mais de 150 milhões para a
ampliação do Porto-Ilha de Areia Branca –, no Aeroporto
Internacional de São Gonçalo do Amarante, cuja obra
será muito importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, principalmente se ela
vier acoplada à chamada Zona de Processamento de
Exportação e, por último, o VLT, o metrô de superfície,
que consideramos muito importante na medida em que
ele irá contribuir com o transporte não só em Natal,
mas também na região da Grande Natal.
Aproveitei a oportunidade para entregar à Ministra documento no qual reafirmamos a importância
desses investimentos para o nosso Estado. Inclusive
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lembrei a S.Exa. que, desde o meu primeiro mandado,
lutando nessa direção, consegui inserir uma emenda
no PPA e realizar diversas audiências públicas sobre
essa temática.
Recentemente, a Governadora Wilma de Farias
participou de audiência com o Presidente Lula, que
disse à Governadora que irá inserir no PAC o metrô
de superfície para Natal e a Grande Natal. Deputado
Moreira, aproveitei também a ocasião para convidar a
Ministra para ir ao Rio Grande do Norte e agilizar a inclusão no PAC do metrô de superfície, que irá atender
a Natal e a Grande Natal, região que representa mais
de 42% da população do nosso Estado.
Enfim, foi muito proveitosa a participação da
Ministra Dilma, hoje pela manhã, com a bancada do
Nordeste, marcando o reinício dos trabalhos da Frente
Parlamentar em Defesa do Nordeste nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Boeira) – Solicito aos
Srs. Deputados – temos até o presente momento 232
Deputados que marcaram presença no painel e 382
Deputados na Casa – que venham ao plenário compor
o quorum, a fim de darmos início à Ordem do Dia.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Boeira) – Tem V.Exa.
a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoBAM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, acabo de vir da TV Câmara, onde estamos – a
bancada feminina desta Casa, convidados, representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e
do Trabalho e do IPEA – fazendo importante debate
sobre a crise financeira e as mulheres.
Sem dúvida, nós, mulheres, que já somos vítimas
de uma sociedade desigual, se não foram adotadas
medidas concretas, poderemos sofrer muito mais do
que já sofremos hoje.
A formação profissional das mulheres, que já é
superior à dos homens, tem contribuído muito pouco
para que possamos ascender no mercado de trabalho
e ter remuneração mais próxima daquilo que é direito
da mulher. Infelizmente, ainda há uma diferença salarial média de 30% entre homens e mulheres.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero ainda falar a respeito do Projeto de Lei nº 4.407/08, que
apresentei a esta Casa. Anteriormente, havia apresentado projeto com o mesmo teor e que, infelizmente, foi
rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, temos debatido, na bancada feminina, com
a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres,
que deverá em breve ser transformada em Ministério,
uma grande ação, uma grande ofensiva para conven-
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cer todo o Parlamento da importância da aprovação
desse projeto de lei, Deputado Ciro Gomes.
Conseguimos, na década de 90, não só no Brasil,
mas também em todo o mundo, grande avanço com o
estabelecimento de políticas positivas para mulheres
e, no campo político, a aprovação, em vários países,
de leis que garantissem à mulher espaço mínimo para
concorrer aos cargos eletivos, entendendo que se deixarmos a natureza resolver o problema, isso levará
mais 50, 100, 150 anos.
O direito ao voto da mulher foi conquistado em
1932. De lá para cá, 2009, já se passou um bom tempo. Contudo, a nossa presença no Parlamento ainda é
de 8%, em média, somente, na Câmara dos Deputados. Num total de 513 Deputados, somos 45 mulheres.
Portanto, temos que agir em relação a essa realidade,
e de forma positiva.
O Projeto de Lei 4.407/08, que apresentei na Comissão de Constituição e Justiça, tem como Relator o
Deputado Regis de Oliveira, e acrescenta alguns artigos
e parágrafos à Lei nº 9.504. Por exemplo, no seu art. 10,
diz que cada partido poderá registrar candidatos para
a Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e
Câmaras Municipais até 50% do número de vagas a
serem preenchidas. Determina ainda que, no mínimo,
30% têm de ser preenchidas por um sexo diferente. Ou
seja, no mínimo, 30% das vagas têm de ser ocupadas
ou por homens ou por mulheres. É o que a lei reserva
em termos de vagas para as mulheres.
O meu projeto prevê, primeiro, a obrigatoriedade do preenchimento dessas vagas; e, segundo, o
que é mais importante, em um parágrafo sugiro seja
incluído na Lei nº 9.504: “Que a não observância do
estabelecido no § 3º acarretará a nulidade do pedido
de registro das candidaturas ou da coligação”. Isso
ocorrerá caso não sejam preenchidos os 30% reservados às mulheres.
O que temos percebido é que esses 30% não
vêm sendo respeitados nem preenchidos, e não há o
menor interesse nisso, em termos de ações visíveis
por parte dos partidos políticos para buscar candidaturas femininas.
A CCJ travará o bom debate sobre a constitucionalidade ou não dessa matéria, que, na minha opinião,
ficou lá para trás quando aprovamos a política de cotas; ficou lá para trás quando aprovamos as políticas
para as mulheres. Precisamos aperfeiçoar a lei, prever
punições, para que isso seja cumprido e para que a
mulher possa, efetivamente, ter oportunidade de ocupar mais rapidamente os espaços nos locais de Poder,
sobretudo no Parlamento.
Então, a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres já se empenha pela aprovação desse projeto,
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e a bancada feminina da mesma forma. Esperamos o
apoio de todos os homens, de todos os Deputados.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. Jorge Boeira, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Flávio Bezerra,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Bezerra) – Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Jorge Boeira.
O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 448,
de 26 de novembro de 2008, abriu crédito extraordinário para os Estados atingidos pela cheia naquele
mês, no valor de 1,6 bilhão de reais, sendo que, desse valor, 1 bilhão de reais – e 900 milhões de reais já
estão empenhados – foram destinados ao Estado de
Santa Catarina. O montante de 350 milhões de reais foi destinado ao Porto de Itajaí. As empresas que
reconstruirão os berços 1 e 2 e o acesso ao porto já
orçaram a obra em aproximadamente 220 milhões de
reais, e os recursos, como disse, já estão empenhados. É evidente que para serem pagos dependem de
as empresas realizarem o trabalho. Só aí poderão receber os recursos.
Do Ministério dos Transportes foram destinados
ao Estado 130 milhões de reais, já empenhados, e as
empresas, contratadas. À medida que forem realizando as obras, receberão os recursos.
Do Ministério da Saúde foram destinados 100
milhões de reais, 70 milhões de reais para custeio e
30 milhões de reais para investimentos. Os 70 milhões
de reais para custeio foram repassados fundo a fundo,
ou seja, recursos do Fundo Nacional de Saúde para
o Fundo Estadual. Os outros 30 milhões, para investimentos, dependem de projetos e de trabalho.
Do Ministério da Integração Nacional foram destinados 360 milhões de reais, dos quais 85 milhões de
reais já foram pagos. Faltam ainda planos de trabalho
e projetos básicos para empenhar os recursos e pagar o restante.
É claro que o Governo do Estado avocou para si
a responsabilidade de gerir esses recursos e vem dando conta, evidentemente, neste momento, de tarefas
burocráticas, que precisam ser realizadas, em função
daquilo que exige a legislação. Não é uma exigência
de Governo, mas da legislação.
Portanto, o Presidente da República, que visitou o Estado de Santa Catarina, ficou extremamente
sensibilizado e disponibilizou para o Estado 1 bilhão
de reis, cumpriu com a sua parte. O Governo Lula, ao
longo dos anos, tem valorizado muito o Estado de San-
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ta Catarina. Repassou também 170 milhões de reais
em empréstimos à CELESC para recuperar todas as
redes de transmissão de energia elétrica e 50 milhões
de reais de recursos da PETROBRAS para a SCGÁS
e para aquelas empresas também atingidas em função
da paralisação do fornecimento de gás natural, devido à
obstrução de dutos. Liberou ainda, aproximadamente, 1
bilhão de reais do Fundo de Garantia, em um momento
próximo ao Natal, o que incentivou muito o comércio e
a indústria, fazendo com que as vendas durante aquele
período tenham sido uma das melhores dos últimos 20
anos. Além disso, dívidas do Governo do Estado foram
todas trazidas a valor presente e pagas, somando algo
em torno de 370 milhões de reais.
Portanto, como catarinense, quero agradecer a
todas as pessoas que deram a sua contribuição ao
Estado de Santa Catarina, que foram solidárias ao Estado e que, durante o verão, visitaram o nosso Estado
como turistas, mas, sobretudo, quero externar a nossa
eterna gratidão ao Presidente da República.
Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Srs. telespectadores da TV Câmara, senhores funcionários, a Bahia apresenta-se neste momento com uma dificuldade importante: a epidemia de
dengue que atinge todo o Estado.
No ano passado, vimos o que aconteceu no Rio
de Janeiro, em Sergipe, em Alagoas. E, naquele momento, não havia a dificuldade que hoje vivemos. Em
Itabuna, no sul da Bahia, em Jequié e algumas outras
cidades ocorreram casos de dengue hemorrágica, inclusive com mortes.
Ontem, o Secretário de Saúde do Estado deslocou-se para Itabuna. O Governo do Estado tem realizado algumas ações em várias cidades do interior,
visando enfrentar uma situação que sabíamos que
deveria acontecer, mas, por mais cuidado que tenhamos, por mais investimentos que o Estado da Bahia,
especificamente os Municípios, especialmente Salvador, tenham feito, estamos sujeitos ao cruzamento desses mosquitos depois de várias e sucessivas
epidemias anteriores, causando graves problemas no
nosso Estado.
O Secretário Municipal de Saúde de Salvador,
José Carlos Brito, também tem atuado de forma integrada com o Governo do Estado, tem executado todas as ações possíveis de prevenção com relação à
dengue, e, no que se refere à internação hospitalar, o
Governo do Estado tem procurado disponibilizar leitos para que, nos casos de dengue hemorrágica, seja
dada atenção mais rápida ao paciente e possamos
poupar vidas.
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Em Salvador, uma criança com dengue hemorrágica faleceu no final da semana passada.
Quero reiterar à população da Bahia a confiança
que tenho no Secretário José Carlos Brito, no Secretário Jorge Solla e nas ações do Governo do Estado
para que haja controle da doença.
Como o mosquito não tem barreiras, muito menos
entende onde há uma porta fechada ou uma janela,
ele está em todos os lugares. Independentemente de
classes sociais, todos estamos correndo risco. Se ficarmos imaginando que apenas o Governo do Estado, o
Governo Municipal e o Governo Federal vão controlar
uma epidemia dessas estaremos contribuindo para
que a ela se agrave.
Temos, individualmente, na nossa casa, no perímetro por onde andamos, de contribuir para evitar que
a epidemia prossiga. O mosquito fêmea só põe ovos
em água limpa. Não são mosquitos que têm preferência por esgotos.
Estamos em um período de seca em nosso Estado. Mas, em cada pequena chuva que se acumula
pode haver a eclosão de vários ovos, o aparecimento
de mais mosquitos e a transmissão cada vez maior do
vírus, podendo ocorrer a ampliação dessa epidemia.
Sr. Presidente, para concluir peço a V.Exa. que
me conceda mais 1 minuto. Temos convicção nas
ações do povo da Bahia, todos juntos e conscientes,
até porque o sistema de divulgação do nosso Estado
está neste momento voltado para as ações da sociedade. E as ações das Força Armadas estão voltadas
para reduzir cada vez mais a incidência e a presença
desse mosquito no Estado.
Entendemos que deve haver a participação da
comunidade cada vez mais decisiva em nossos bairros,
em nossas ruas, em nossas casas, cuidando da água
em pequenos vasos de plantas e evitando o acúmulo
de lixo e de água em volta das nossas casas.
Não devemos achar que a responsabilidade é
apenas dos outros, pois ela também é nossa. Dessa
forma, vamos contribuir para que o Governo do Estado,
a Prefeitura de Salvador e tantas outras cidades possam ter o que queremos: a redução, a eliminação dos
casos de dengue hemorrágica, o que poupará várias
vidas. Para isso, Sr. Presidente, confiamos em todo o
povo da Bahia. Essa é uma luta de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Colbert Martins,
o Sr. Flávio Bezerra, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Fernando Melo, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Melo) – Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Magela.
O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, é uma honra tê-lo na direção dos trabalhos neste momento.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar uma preocupação, pois acabo de chegar de um
ato político promovido pelo Sindicato dos Professores
do Distrito Federal, em defesa do cumprimento de acordo firmado entre o Governador e o sindicato.
Esse acordo tornou-se lei distrital, garantindo o
repasse do reajuste concedido ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, no ano de 2009, e o que será
concedido em 2010.
A categoria dos educadores e educadoras do
Distrito Federal muito justamente trabalha pelo cumprimento do acordo e da lei, o que o Governador tem
dito publicamente não aceitar, o que é lamentável,
porque aquilo que está acordado e que se tornou lei
tem de ser cumprido. E é isso o que nós estamos aqui
defendendo, em apoio à luta dos trabalhadores. Peço
ao Governador que não permita que se inicie uma greve; que chame o sindicato e anuncie o cumprimento
da lei e do acordo.
Sabemos que, infelizmente, o Governador Arruda
tem adotado uma política de desvalorização da educação. No início do seu Governo, o Governador chegou
a dizer que os trabalhadores da educação que sofriam
de doenças profissionais tinham uma atitude irresponsável, porque não trabalhavam, como se adoecer fosse
proibido, como se as condições de trabalho na educação do Distrito Federal fossem maravilhosas.
Hoje o Governador diz que não vai cumprir a lei
e o acordo, infelizmente. Mas essa não é uma visão
pessoal, é uma visão política, uma visão ideológica.
O Governador, que recentemente adotou nas escolas
públicas do Distrito Federal a postura privatizante de
transferir para as empresas contratadas, empresas
de locação de mão-de-obra, a responsabilidade pela
vigilância, pela conservação e pela merenda escolar,
também quer fazer isso com o Hospital de Santa Maria,
um hospital público que o Governador quer entregar
à iniciativa privada.
Sr. Presidente, essa é a lógica neoliberal, privatizante, do Democratas. É o partido do Governador.
Portanto, não é uma postura individual, da pessoa do
Governador, mas uma postura ideológica.
É assim que ele age também com relação à educação. Entendemos que só é possível haver educação
de boa qualidade se houver trabalhadores com salários
dignos e boas condições de trabalho.

Quinta-feira 12

07317

Reitero o meu apoio incondicional à luta dos
trabalhadores da educação, à luta de educadores e
educadoras.
Faço aqui, publicamente, um pedido ao Governador para que reveja a sua posição e cumpra a lei,
cumpra o acordo e conceda o reajuste de 19,98%, já
estabelecido na Lei Distrital.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para falar da OIT – Organização Internacional do Trabalho, que restringe a
liberdade do empregador de demitir, mesmo que este
pague a multa estabelecida na Constituição.
A Convenção 158, aprovada pela OIT em 1982,
estabelece que a empresa só pode dispensar um empregado se estiver em dificuldade econômica, passando
por remodelação tecnológica ou quando o empregado
não apresenta desempenho satisfatório.
Segundo as determinações da Convenção, o processo de demissão sem justa causa deve obedecer
a um longo ritual. O empregador tem que justificar o
motivo da demissão por escrito, e o empregado tem o
direito de discordar e protestar, em negociações que
podem durar meses, inclusive com o envolvimento do
sindicato do trabalhador. Quando as partes não chegam
a um acordo, o caso segue para a Justiça do Trabalho,
cabendo ao juiz decidir pelo desligamento ou pela manutenção do empregado no quadro da empresa.
Não há dúvida de que essa iniciativa tem o louvável propósito de proteger os empregados. É preciso
muito cuidado, no entanto, para avaliar qual será o verdadeiro impacto da medida no mercado de trabalho.
Não é preciso, afinal, ser economista para saber
que, toda vez que se dificulta a dispensa, inibe-se a
contratação. A garantia quase que absoluta no emprego, como almeja a Convenção 158, por meio de todos
os entraves que estabelece para a empresa demitir,
pode ser boa para quem já é empregado com carteira
assinada, mas é péssima para quem sofre na informalidade ou para os quase 3 milhões de jovens que
precisam ser empregados todos os anos.
Não é preciso ser empresário para prever as
graves consequências de tal medida na vida de uma
empresa atingida na capacidade de adequar seu pessoal às suas necessidades, sobretudo em época de
crise como a que vivemos.
O encarecimento do trabalho, a perda de competitividade e de produtividade são apenas alguns
dos efeitos perversos que podemos vislumbrar com a
adoção dessa proposta.
Não é por outra razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que, ao contrário de outras convenções da
OIT, que obtiveram maciça adesão, a 158 foi ratificada,

07318

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ao longo de mais de duas décadas, por apenas 34 dos
181 países que integram a organização.
As nações signatárias da Convenção podem ser
divididas em 2 grupos: o de baixo nível de desenvolvimento, sem qualquer mecanismo de proteção ao trabalho (o que não é o nosso caso) e, no outro extremo,
países que possuem economias muito fortes, renda per
capita elevada, contratos especiais de trabalho e benefícios previdenciários generosos (o que, infelizmente,
também não é o nosso caso). Convivem na reduzida
lista de nações que aderiram à Convenção países pobres, africanos em sua maioria, como Lesoto, Namíbia
e Uganda, e nações europeias industrializadas, como
a Finlândia, a Suécia e a França.
É muito significativo observar que os países responsáveis por 88,6% do PIB mundial ficaram de fora,
entre eles os que possuem as menores taxas de desemprego, como Estados Unidos e Cingapura. O mesmo ocorre com os demais componentes do chamado
BRIC, os 4 principais países emergentes do mundo –
seleto grupo do qual fazemos parte, ao lado da Rússia, Índia e China –, e com dezenas de outros países
que, como nós, disputam um lugar ao sol na economia
globalizada.
Talvez os senhores não se lembrem, mas a Convenção 158 vigorou no Brasil durante breve período,
em 1996, por iniciativa do então Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Ele a promulgou por um decreto
no mês abril, e a revogou com outro, em dezembro. À
época, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se contrariamente à medida, argumentando que um tratado
não pode se sobrepor a uma lei complementar.
Isso porque o art. 7º da Constituição Federal já
assegura como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a “relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória”.
A indenização compensatória, definida pela Lei
nº 8.036, de maio de 1990, constitui-se de multa de
40% do FGTS pago pelo empregador durante a vigência do contrato de trabalho. Essa multa, somada ao
seguro-desemprego, representa razoável proteção ao
trabalhador enquanto ele procura novo emprego. Não
faz sentido abandonar mecanismo que tem funcionado
bem para impor uma séria interferência na administração das empresas.
A visão para os trabalhadores e para o próprio
País será diminuir suas oportunidades de crescimento
e de inserção num mercado que apenas começamos
a integrar como partícipe de peso significativo.
“Relações trabalhistas saudáveis e harmoniosas
é desejo de todos e condição para o desenvolvimento.
Não será com a instauração de processos burocráticos
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e geradores de conflitos e impasses que ganharemos
competência e tranquilidade para desenvolvermos
vínculos sólidos, lastreados no respeito, essenciais
para o trabalho e para a vida”, escreveu Marco Fabio
Ramenzoni na Gazeta Mercantil.
Precisamos, sim, de leis simples e razoáveis, que
estimulem a criação de muitos empregos formais, com
proteções trabalhistas e previdenciárias. Precisamos
cultivar um ambiente econômico transparente e vigoroso, um ambiente em que a garantia do emprego formal
se dê pelo crescimento da oferta e não por ingerências
indevidas nos processos de demissão. Cabe, pois, a
nós Parlamentares defendermos os verdadeiros interesses da sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO TRINDADE (PR-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para parabenizar a
minha cidade de origem, que neste mês de março comemora seu aniversário. Salvador, a primeira Capital
do Brasil, completa, no próximo dia 29 de março, 460
anos de fundação.
Salvador, conhecida mundialmente pelo seu rico
folclore, pelos diferentes ritmos musicais, pelo seu povo
alegre, pela sua culinária, por suas procissões e eventos religiosos, pelo seu carnaval, que enche a cidade
de foliões e arrasta multidões atrás dos trios elétricos,
por suas personalidades ilustres das mais diversas
áreas: do poeta barroco conhecido como “Boca do Inferno”, Gregório de Mattos, ao “Poeta dos Escravos”,
Castro Alves; da riqueza melódica de Dorival Caymmi,
à irreverência do “Maluco Beleza”, Raul Seixas; daquela que, por suas obras de caridade e assistência aos
carentes, foi considerada “Anjo Bom da Bahia”, Irmã
Dulce, à mais famosa das ialorixás brasileiras, Mãe
Menininha do Gantois; do piloto de automobilismo
Tony Kanaan, ao pugilista Acelino de Freitas, o Popó.
Multicultural e colorida, Salvador agrega, harmoniosamente, o antigo e o moderno, o barroco e o clássico,
o religioso e o profano.
Essa é Salvador, a Capital da Bahia, o centro da
cultura afro-brasileira; o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil; a cidade do centro histórico Pelourinho,
classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO;
a cidade do sincretismo religioso, onde o catolicismo
convive com o candomblé; a cidade dos conhecidos
pontos turísticos, como o Mercado Modelo, o Farol da
Barra, o Elevador Lacerda; a cidade das famosas praias:
Stella Maris, Porto da Barra, Jardim dos Namorados,
Flamengo e Itapuã, cantada nos versos de Vinícius de
Moraes e que, por tudo isso, atrai milhares de turistas
de todas as partes do mundo.
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Os atrativos naturais, a beleza do conjunto arquitetônico colonial, a cultura, o entretenimento e a
boa comida são atrativos da cidade que a tornam importante destino turístico do País. A Capital baiana é
o segundo destino mais procurado pelos estrangeiros,
ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.
Berço de grandes artistas, com um povo alegre,
criativo e musical, é comum ouvirmos a expressão
carinhosa: “Baiano não nasce, estreia”. As manifestações folclóricas encantam baianos e turistas: capoeira,
maculelê, samba-de-roda, axé-music, pagode e blocos
carnavalescos, uma mistura de ritmos em diversos pontos de Salvador que faz da Capital baiana uma cidade
que irradia alegria e alto astral.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
fazer esse registro e convidar os nobres colegas para
o evento que marcará o aniversário de fundação da
Capital baiana: a Corrida Cidade do Salvador. A corrida será realizada no dia 29 de março. Promovida pela
Prefeitura Municipal em parceria com a Federação
Baiana de Atletismo, a corrida terá a extensão de 10
quilômetros, no trecho entre o Largo da Mariquita e o
Farol da Barra.
Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Campanha da Fraternidade, promovida este ano pela Igreja Católica, trata de um dos temas
mais preocupantes do País: a segurança pública.
Com o tema Fraternidade e Segurança Pública e
o lema A paz é fruto da justiça, a Igreja visa, Sr. Presidente, debater sobre a violência que assola e dizima
nossa gente, em todos os cantos do Brasil.
Além disso, Sras. e Srs. Deputados, a Campanha
da Fraternidade quer contribuir para um debate sério
e contundente, para que, entre outras coisas, haja a
promoção da cultura de paz na sociedade brasileira,
sensibilizando todos os homens de boa vontade para
um real engajamento na construção de uma sociedade
justa que garanta a segurança dos cidadãos.
A Igreja, Sr. Presidente, através da Campanha
da Fraternidade, pretende despertar a consciência dos
cristãos e de toda a sociedade sobre a insegurança
pública, a violência, possíveis causas e soluções, e sobre o problema do medo. Tem sido assim a cada ano
por parte dos católicos que no período da quaresma
se voltam a uma reflexão sobre um tema social.
Portanto, caros colegas Parlamentares, é de se
observar que a temática da violência, questão central
desta campanha, alerta para o fato de que ninguém
está isento do problema da insegurança, não só como
vítimas, mas também como causadores de violência,
por meio de atitudes estranhas à bondade humana,
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como o desprezo, as palavras duras, a indiferença e,
sobretudo, as omissões, mais ainda as dos Poderes
Públicos constituídos.
Que possamos, Sr. Presidente, no Parlamento
brasileiro, refletir sobre esse tema e fazer andar os
diversos projetos que tramitam nesta Casa sobre segurança pública, fazendo com que a justiça e a paz
reinem em nosso País.
Parabéns à Igreja Católica e à CNBB por esta
iniciativa.
Solicito, Sr. Presidente, que este pronunciamento
tenha ampla divulgação nos órgãos de comunicação
desta Casa e em A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PTB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é assustadora a forma como tragédias e catástrofes sobrevêm à humanidade: ninguém
esta livre de situações adversas provocadas por mudanças climáticas.
Os noticiários relatam quase que diariamente
acontecimentos trágicos no mundo, que geralmente
estão relacionados à degradação causada pelo homem ao planeta, seu hábitat. Quem não se lembra do
terremoto que quase devastou a Cidade do México,
deixando saldo de centenas de mortos e milhares de
desabrigados; do furacão Katrina, que devastou o litoral americano, e tantos outros.
No Estado de Santa Catarina, o Brasil viveu no
último final de ano seu maior desastre climático da
historia: milhares de pessoas desabrigadas, dezenas
de mortes ocasionadas pelas enchentes e desabamentos causados pelas chuvas. Também foi assim,
em proporções menores, mas com o mesmo poder
devastador, neste início de ano, nos Estados de São
Paulo e Minas Gerais.
Esses desastres nos deixam lições e provocam
reflexões acerca dos fenômenos naturais e sobre a relação do homem com o seu mundo. Essas catástrofes
nos deixam o ensino de que é preciso conter o desmatamento, recuperar as áreas atingidas e não mais
permitir a expansão urbana em áreas de risco.
Políticas públicas habitacionais devem ser mais
eficazes para que se evite a ocupação desordenada
do solo e a construção de moradias em áreas de risco.
A pesquisa e a investigação dos fenômenos naturais
têm que ser uma ferramenta imprescindível a ser utilizada na prevenção desses fenômenos.
A tragédia não anunciada destrói de forma muito rápida o sonho de milhares de famílias, que com
tristeza veem destruído tudo o que construíram e, na
agonia, sofrem, sem perspectivas de futuro.
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Todos sabem que a reconstrução é muito mais
penosa do que a construção, pois a dor de refazer o
que já estava feito é mais latente na alma. Sabemos
que ajuda financeira é o que há de mais urgente no
atendimento às famílias atingidas. Por isso é valida e
digna de aplausos a iniciativa do Governo, que liberou
o FGTS dos trabalhadores dos Municípios afetados pelas enchentes em Santa Catarina, reduzindo o prazo
de saque de 12 meses para zero. Dessa forma, acho
que é de suma importância que nós, na condição de
legisladores, trabalhemos pela criação de proposituras
que atendam ao cidadão e à família brasileira, quando
essa for atingida por catástrofes desta natureza.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
entendo que essa iniciativa do Governo poderia ser
estendida em forma de lei também ao Programa de
Integração Social (PIS) e ao INSS, também em benefício do trabalhador. Dessa forma, todo trabalhador
afetado por tragédias (enchentes, desabamentos, incêndios e outros) poderiam ter a liberação para movimentação financeira do PIS e a cobertura do INSS
por determinado período, como segurado, assim como
acontece quando o trabalhador contribuinte do INSS
sofre algum tipo de acidente e tem sua cobertura previdenciária por determinado tempo, até ter condições
de voltar ao trabalho.
Por se tratar de patrimônio que, efetivamente, pertence aos trabalhadores, entendo que, em situações
emergenciais como as citadas, qualquer recurso que
seja liberado é importante e útil.
Exemplo claro e equivalente, Sras. e Srs. Deputados, é o Decreto 2.283, de 27 de fevereiro de 1986,
do Presidente José Sarney, por meio do qual criou o
seguro-desemprego, que hoje é um importante auxilio
a pessoas que, demitidas de seu trabalho, têm amparo
legal até conseguir outro posto de trabalho.
Entendo que é obrigação do Estado brasileiro
amparar seus cidadãos em adventos desta natureza,
cuidar da população que vive em áreas de risco hoje,
no Brasil, é pagar uma dívida social. Não se trata só
de prever mudanças climáticas. Trata-se de reparar um
processo de urbanização muito intenso que ocorreu
sem planejamento, dirigido sob uma lógica de mercado
de exploração imobiliária agressiva.
Solicito, Sr. Presidente, que este pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem não se lembra de, quando criança,
tomar algum chá preparado pela mãe para combater
determinadas moléstias. A medicina caseira tem sido
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repassada de geração a geração ao longo da história
da humanidade. No Brasil, tivemos e ainda temos forte influência no uso de plantas curativas, advindas de
nossa miscigenação racial.
Pois essa ação curativa de nossas plantas poderá ser reconhecida pelo Ministério da Saúde e até
ser utilizada em nosso dia-a-dia. A sabedoria popular
conhece há muito tempo o poder das plantas, que começa a ser comprovado cientificamente. Por isso, o
Ministério da Saúde elaborou uma lista com 71 plantas
que poderão gerar produtos para serem usados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
O objetivo da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS – RENISUS é orientar
estudos que possam subsidiar a elaboração da relação
de fitoterápicos disponíveis para uso da população. E
isto seguirá normas rígidas para dar segurança e eficácia ao tratamento de determinadas doenças. Pela
proposta do Ministério, a relação deverá ser revisada
e atualizada periodicamente.
A partir de 2009, o SUS pretende ampliar a lista de
medicamentos fitoterápicos disponíveis na assistência
farmacêutica básica em todo o País. Atualmente, já são
oferecidos fitoterápicos derivados de espinheira santa,
para gastrites e úlceras, e de guaco, para tosses e gripes. Poderão ser incluídos a alcachofra, para ajudar na
digestão, aroeira da praia, para combater inflamação
vaginal, e unha-de-gato, para dores nas articulações,
entre outros exemplos de plantas.
Os fitoterápicos são os medicamentos obtidos
exclusivamente a partir de matérias-primas ativas vegetais. Os medicamentos fitoterápicos, antes de serem
utilizados pelo SUS, são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e considerados
seguros e eficazes para a população.
No meu Estado, já existe um sistema eficiente de
uso de plantas no tratamento de algumas doenças. O
Hospital de Medicina Alternativa, ligado à Secretaria
Estadual de Saúde, trabalha com diversos tipos de
medicamentos fitoterápicos, com bons resultados e
ampla aprovação de nossa população.
O Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos, instituído em dezembro de 2008, tem
como objetivo inserir, com segurança, eficácia e qualidade, plantas medicinais, fitoterápicos e serviços
relacionados à fitoterapia no SUS. O programa busca
também promover e reconhecer as práticas populares
e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios caseiros.
Acredito que a utilização de medicamentos alopáticos e homeopáticos, associados aos fitoterápicos,
será de grande utilidade no tratamento de nossa população, aliando alta tecnologia desenvolvida no Bra-
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sil e em outros países à medicina tradicional fruto da
observação de um povo.
Quero, nesta ocasião, parabenizar o Ministério
da Saúde pela sensibilidade em iniciar esses estudos
que podem contribuir para mudar o cenário da saúde
no País, conjugando vários tipos de conhecimento em
prol da melhoria da vida de toda nossa população.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, não poderia deixar de me manifestar
sobre o triste episódio envolvendo a menina de 9 anos
de Pernambuco que teve de abortar os gêmeos, frutos
do estupro do padrasto, e a dura posição adotada pelo
Arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, de excomungar a mãe da menina e os médicos
envolvidos na interrupção da gravidez.
Embora tenha o máximo de respeito ao que é
pregado pelas diversas religiões, acredito no médico
que diagnosticou a impossibilidade de a gestação chegar ao final sem que a menina corresse sério risco de
morte. Afinal, trata-se de uma menina que está longe
de ter a constituição física de uma mulher, possuindo
apenas 33 quilos e 1,36 de altura, diagnosticada com
desnutrição e anemia!
Tendo, assim, o profissional agido em estrita
conformidade com o que era possível fazer, acredito,
também, que não deveria sofrer nenhuma censura,
ainda que espiritual. O mesmo raciocínio se aplica à
mãe da menina, que não poderia colocar a vida da filha sob forte risco. Ambos apenas exercitaram a inviolabilidade do direito à vida da criança, garantido pela
Constituição Federal, no art. 5º.
Aliás, nobres colegas, quando o nosso Estado
ainda não era laico, e a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial, a excomungação da Igreja
tinha sérias consequências, até no exercício das atividades laborais por parte do indivíduo.
A partir da instituição do Estado laico, nos primórdios da República, essa excomungação deixou de ter
a força coercitiva de outrora. Mesmo assim, em alguns
poucos lugares, como é o caso do local onde reside
a família da criança, essa excomungação é motivo de
vergonha, de estigma.
Lamento profundamente que a mãe da criança
ainda tenha de passar por mais essa humilhação, após
tomar conhecimento dos anos de sofrimento vividos
tanto por sua filha de 9 anos quanto por sua outra filha, deficiente, que também vinha sofrendo sucessivos
abusos sexuais, sob forte ameaça.
Espero sinceramente que o Arcebispo reveja a
decisão tomada, pois o que a criança e a família dela
necessitam, nesse período de grande turbulência e
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perplexidade, é de muito apoio. Isso o Estado deu a
elas; falta a Igreja fazer o mesmo.
Há que se lembrar, nobres colegas, que esse
episódio, ainda que nos cause profunda indignação e
tristeza, ocorre lamentavelmente com mais frequência
do que se imagina.
Estudo realizado pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC) constata que é no ambiente
familiar que ocorre a maioria dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Essa conclusão partiu do levantamento realizado pela instituição, entre 2001 e 2007, das denúncias
de abusos sexuais feitas nas delegacias e no Disque
100, serviço da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que tem, como
uma das atribuições, receber denúncias de violência
contra crianças e adolescentes.
De acordo com o levantamento, os principais
agressores são os padrastos das crianças, seguidos
pelos pais, tios e avôs. Em passado recente, eram os
pais que apareciam em primeiro lugar, seguidos dos
padrastos. Inverteram-se as posições dos agressores,
mas permanece a violência intrafamiliar, tão brutal
quanto os demais tipos de violência, na medida em
que se trai a confiança da criança e se aproveita da
vulnerabilidade dela.
O silêncio da vítima, senhoras e senhores, é
garantido perversamente, por diversas maneiras: mediante cumplicidade com a criança ou mesmo por graves ameaças. No caso de pais e padrastos abusadores, não é raro que as mães, apesar de suspeitarem,
recusem-se a aceitar a bruta realidade da traição do
companheiro. Apesar de essas mães serem vítimas
secundárias desse tipo de violência, é preciso que elas
não deixem de ter coragem suficiente para enfrentar
a situação, que é realmente muito complexa, confusa
e extenuante.
Se para uma mãe essa situação é difícil, imagine
para a criança vítima do abuso, a qual ainda está em
processo de amadurecimento: um misto de culpa, medo
e raiva. Isso sem falar no pior, que é o sentimento de
tristeza e desamparo, quando a mãe duvida de suas
palavras ou a acusa de responsável pela sedução.
Segundo o que tem sido divulgado na mídia, é
crescente o número de denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes enviadas ao
Disque 100. De 2007 para 2008, houve aumento de
30% no número de denúncias. Em 2007, foram registrados 24.942 casos, contra os 32.588 casos de 2008.
Isso significa que, no ano passado, houve 89 chamadas diárias para o serviço.
Já nos 2 primeiros meses de 2009, nobres colegas, houve o registro de 4.700 denúncias de abusos
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cometidos contra crianças, sendo que 31% delas, ou
seja, 1.457 denúncias, estão relacionadas ao abuso
sexual.
O aumento do número de denúncias deve-se à
maior divulgação do Disque 100. Embora os números
já sejam assustadores, a quantidade de vítimas deve
ser maior, pois muitos preferem calar-se, em razão do
medo ou da vergonha, principalmente nas camadas
mais abastadas da população. Nas camadas mais carentes, o fator financeiro tem influência grande: muitas
mulheres preferem silenciar-se quando o abusador é
o único provedor material da família.
Diante dos expressivos números de denúncias
registradas pelo Disque 100, é preciso que as autoridades policiais e judiciais, bem como toda a população,
se mobilizem para o enfrentamento do abuso sexual
contra crianças e adolescentes, para que as vítimas
recebam a proteção e o amparo de que necessitam, e
os abusadores, a severa punição que merecem.
Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em virtude de notícias publicadas na imprensa
nesta data e que dão conta de possível erro médico
que acabou por vitimar a Sra. Verônica Cristina do Rego
Barros, falecida no último sábado, dia 7 de março de
2009, entendo ser oportuno abordar esse assunto, já
que casos idênticos vêm se repetindo no País.
Segundo foi noticiado, houve um procedimento
indevido na retirada de um coágulo no cérebro, tendo sido operado o lado direito do cérebro, em vez do
esquerdo.
Não estamos aqui para fazer julgamentos precipitados, mas sim para discutir como evitar possíveis
erros médicos por meio de ações preventivas.
Nesse sentido, é importante trazer à discussão
dados divulgados pelo Dr. Dráuzio Varella, que, em
recente artigo publicado na revista CartaCapital, Edição nº. 533, do mês passado, com bastante lucidez,
demonstra até que ponto a adoção de procedimentos
simples pode provocar impactos surpreendentes na
Medicina, fazendo com que as pessoas possam contar
com mecanismos cada vez mais seguros nos procedimentos médicos.
Utilizando dados da Organização Mundial de
Saúde (OMS), O Dr. Dráuzio cita que há estimativas
indicando que sejam realizadas a cada ano cerca de
234 milhões de cirurgias ao redor do mundo, número
que ultrapassa o de nascimentos.
Segundo o Banco Mundial, 164 milhões de anos
de trabalho são perdidos por problemas de saúde tratáveis por meios cirúrgicos, estimativa que corresponde
a 11% do total de anos perdidos por doenças.
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Segundo o artigo, diversos trabalhos demonstram
que cerca da metade das complicações cirúrgicas é
evitável e que equipes médicas bem treinadas, capazes
de executar todos os procedimentos de forma padronizada, obtêm resultados significativamente melhores do
que equipes que não adotam tais procedimentos.
Aí se segue uma série de recomendações listadas
pela Organização Mundial de Saúde, importantíssimas
para o conhecimento de todos: pacientes e médicos
devem estar a par dos procedimentos que devem anteceder e que se sucedem à intervenção cirúrgica.
Antes da cirurgia todos os integrantes precisavam
confirmar oralmente: 1- Seu nome e função na equipe.
2- A identidade do paciente, o local da incisão e o tipo
de procedimento a ser realizado. 3- Se os momentos
críticos da cirurgia eram conhecidos por todos. 4- Se
os antibióticos usados preventivamente (quando indicados) tinham sido administrados nos 60 minutos que
precediam a cirurgia. 5- Se as radiografias mais importantes estavam exibidas em local visível.
Antes da anestesia, enfermeiras e anestesistas
precisavam confirmar oralmente: 1- A identidade do paciente, o local da cirurgia e o tipo de operação. 2- Se o
oxímetro estava instalado. 3- Se o paciente apresentava alguma alergia. 4- Se as condições das vias aéreas
tinham sido avaliadas e os equipamentos de aspiração
e de oxigenação estavam em ordem. 5- Se existia risco de perder 500 mililitros ou mais de sangue e se os
meios para reposição haviam sido providenciados.
Antes de o paciente deixar a sala de operação, a
equipe deveria confirmar oralmente: 1- Se as agulhas,
compressas e instrumentos tinham sido conferidos. 2Se as peças operatórias enviadas para exame estavam
corretamente identificadas. 3- Se todos estavam cientes
das possíveis complicações pós-operatórias.
Estudos foram levantados sobre a adoção de tais
práticas preventivas e chegaram às seguintes revelações: 1- O número de complicações caiu de 11% para
7%, ou seja, uma queda de 40%; 2- Houve diminuição
do número de infecções na cicatriz cirúrgica e do número de reoperações. 3- As diferenças foram notadas
significativamente em todos os países que adotaram
tais práticas. 4- A confirmação da administração de
antibióticos nos 60 minutos que precederam a cirurgia
fez cair 88% para 33% o número de infecções. 5- A
mortalidade perioperatória foi reduzida de 1,5% para
0,8%, ou seja, queda de praticamente 100%.
Em vista da importância do assunto e do impacto constatado no sistema de saúde pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), estamos solicitando informações ao Ministério da Saúde sobre a adoção de tais
procedimentos no País e, se for o caso, sugerindo que
esses procedimentos passem a ser um dever dos pro-
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fissionais da área de saúde e um direito do cidadão,
assim ganham todos.
Parabenizo o Dr. Dráuzio Varella pela preciosidade das informações publicadas nesse artigo, de
fundamental relevância e sensibilidade social. Espero
que sejam aperfeiçoados os procedimentos médicos,
como forma de também minimizar a pressão sobre
esses profissionais.
Sugiro também ao Ministério da Saúde que envide esforços no sentido de desenvolver campanhas
publicitárias nacionais e providenciar a confecção de
cartilhas que ilustrem a todos os cidadãos os benefícios desses procedimentos.
Obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero destacar desta tribuna a nova iniciativa do Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de, desde o dia 8 até o dia 16 de março, deslocar
o seu Governo para o Sertão do Estado, visitando 33
Municípios, para debater com lideranças políticas e
comunitárias os problemas específicos dessa região
e das sub-regiões. No seu roteiro estão inauguração
de obras, definição de prioridades dentro do seu Plano de Governo – no que couber –, incluindo todas as
Secretarias e Agências do Governo.
Esse verdadeiro “périplo de governo” define, na
prática, uma filosofia de trabalho, a de levar a administração ainda mais ao interior, descentralizando-a e
trazendo o Governo mais para dentro dos Municípios,
onde se passa a vida do cidadão, nos limites de sua
vivência cotidiana.
Nos dias 8 e 9, estivemos com o Governador Eduardo Campos em São José do Egito, quando transferiu
o Governo para aquele Município, em comemoração ao
centenário de emancipação política daquela localidade, junto com o Presidente da Assembleia Legislativa,
Guilherme Uchôa, que fez o mesmo com a Casa de
Joaquim Nabuco, inaugurando obras e ouvindo pleitos
dos Prefeitos, das lideranças e de todo o povo.
No dia 12, o Governador estará em Serra Talhada,
meu município natal, depois de ter visitado outros 20
municípios, completando seu itinerário no dia 16, em
Afrânio e Petrolina, no Sertão do São Francisco.
Os setores educacional, de agricultura familiar e
de infraestrutura têm destaque especial nesse roteiro
administrativo, pois o Governador está convencido de
que é necessário promover a inclusão dos alunos do
ensino fundamental na informática, começando com
as operações básicas e estendendo-as a patamares
mais aprimorados de softwares, assim como a reciclagem do professorado para permanente atualização
pedagógica.
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Em contato com os setores educacionais dessa
região do Sertão pernambucano, o Governador Eduardo
Campos certamente se dará conta de que o magistério
local deve valorizar, sem prejuízo da instrumentalidade
da Internet e das informações instantâneas pelo computador, os costumes da região, incluindo os folhetos
populares alfabetizadores, como lembrava o sociólogo
Renato Carneiro Campos, ainda em 1977, no seu livro
Ideologia dos poetas populares. Mais de um escritor
nordestino aprendeu a ler através desses livrinhos
vendidos nas feiras do interior nordestino, como confessa Raimundo Nonato, no seu livro Memórias de um
retirante (Rio, 1958).
José Lins do Rego sempre revelou a influência
que recebeu, para escrever seus romances, dos cegos cantadores da Paraíba e de Pernambuco. E Ariano
Suassuna transportou para O auto da compadecida” –
lembra ainda Renato Carneiro Campos – “o João Grilo,
do folheto popular de João Ferreira Lima”, recriando
a personagem.
Dois outros roteiros administrativos serão cumpridos pelo Governador ainda neste semestre: o roteiro
do Agreste Meridional e do Agreste Setentrional de
Pernambuco e o roteiro da Região Metropolitana do
Recife, incluindo o litoral.
Todo esse esforço mostra, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, que o Governador Eduardo Campos governa o Estado com visão multidimensional e
dentro de uma geopolítica moderna, voltada para as
potencialidades de todas as regiões, sem concentração
demasiada na Capital e no seu entorno, que sofrem,
como todos os grandes centros urbanos do Brasil, de
macrocefalia nas áreas econômica, social e de infraestrutura. E a correção desse fenômeno somente poderá ser feita com ações pontuais nos Municípios de
cada Estado brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é próprio da economia moderna o
esforço com que grandes empresas tentam contratar,
no mercado interno e mesmo em outros países, os melhores e mais competentes profissionais. Essa disputa,
porém, deve ocorrer segundo normas institucionais e
princípios éticos, de acordo com as leis nacionais e
os parâmetros que norteiam as relações mutuamente
respeitosas entre concorrentes.
Assim não procede, lamentamos constatar, a
empresa canadense Bombardier, terceira maior fabricante de aviões do mundo, no intento de conquistar engenheiros da EMBRAER. No ano passado, 50
desses profissionais já se transferiram para Montreal, Canadá, onde se localiza a sede da Bombardier.
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Agora, outros 50 devem tomar o mesmo rumo, depois
de levados a Buenos Aires para entrevistas um tanto
secretas, longe do conhecimento e dos olhos das autoridades brasileiras.
Explica-se o interesse dos canadenses: a maioria
dos nossos engenheiros fará parte da equipe que vai
desenvolver uma nova família de jatos regionais para até
130 passageiros, concorrente direto do ERJ 190/195,
da indústria brasileira. Enquanto a Bombardier procura
compensar o atraso no lançamento da sua aeronave,
a EMBRAER enxergou o filão há quase uma década,
e hoje colhe os frutos do que plantou. Não por coincidência, quem deixou o Brasil pelo Canadá trabalhou
no projeto do ERJ 190/195, modelo que consagrou o
fabricante brasileiro e revolucionou a própria aviação
comercial. “A Bombardier quer entrar num mercado
em que só a EMBRAER atua”, afirmou um dos engenheiros ao jornal O Estado de S. Paulo.
Com postura diplomática, a nossa empresa declara entender que “a movimentação de profissionais
seja uma característica comum no mercado, especialmente em um setor globalizado e específico como
a aviação, onde as opções se restringem a poucas
companhias”.
Contraditoriamente, a Bombardier anuncia corte
de mais de 1.300 empregados – 4,5% da sua força de
trabalho – e a contratação de outros 800, esses para
trabalhar nos projetos que concorrerão com os similares brasileiros.
O salário proposto é de cerca de R$17 mil por
mês, bem maior, portanto, do que os R$7 mil mensais
ganhos no Brasil, mas sem o 13º salário e a participação nos lucros pagos pela EMBRAER.
A par das commodities e dos produtos industrializados que vende para o estrangeiro, o Brasil não se
pode dar ao luxo de também exportar nossas melhores
cabeças, os profissionais altamente qualificados, que,
no exterior, darão o melhor de si pelo crescimento de
outros países.
Paradoxalmente, o País foi surpreendido recentemente pelo anúncio de demissões em massa de trabalhadores qualificados da EMBRAER. Foram demitidos
4.243 empregados, o que representa 20% de toda a
sua força de trabalho.
Vale salientar que a Força Aérea Brasileira contratou com a filial francesa da EMBRAER, por 147
milhões e 600 mil dólares, a reforma de 43 jatos. A
dispensa de licitação para esses reparos havia sido
publicada no Diário Oficial da União de 20 de fevereiro, dia seguinte ao do anúncio das demissões. Caso
essa encomenda fosse realizada em São José dos
Campos, não poderia ser poupada uma parte dos empregados demitidos?
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O Governo Federal tem procurado diálogo em
busca de acordo, ainda mais porque tem participação
na EMBRAER. Esperamos que as negociações avancem e, com a participação do Tribunal Regional do
Trabalho de Campinas, seja acordada uma proposta
que não esse desligamento em massa, e que a EMBRAER continue cada vez mais sendo uma indústria
de projeção internacional e que enche de orgulho todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a tolerância com a ilegalidade nunca dá bons
resultados. Isso está sendo demonstrado, mais uma vez,
nos recentes episódios de invasões de propriedades
organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), com tropelias cometidas em diversos
Estados e 4 mortes registradas em Pernambuco.
Na época de sua fundação, há 25 anos, é possível
que o MST tivesse de fato um caráter reivindicatório e
estivesse preocupado com o futuro dos trabalhadores
sem terra. Hoje, seu grande objetivo é a agitação motivada por princípios ideológicos superados, feita com
evidente desrespeito à lei e tolerada – para não dizer
amparada – pelo Governo Lula, que, entretanto, aparentemente, também já não consegue controlá-lo.
Saiu no jornal O Globo do dia 8 de março: “Auditorias do Tribunal de Contas da União detectaram
irregularidades em convênios entre o governo federal
e entidades ligadas ao MST e apontaram desvio de
pelo menos R$20 milhões”. Conforme a reportagem,
os auditores concluíram que não houve controle dos
recursos, que faltou prestação de contas e que, em alguns casos, o dinheiro foi usado em projetos que não
estavam previstos no contrato.
Também o Ministério Público Federal está apurando irregularidades em convênios que beneficiam
entidades ligadas ao MST. Há dias, noticiaram os jornais, foi encaminhada ao Judiciário denúncia contra a
Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA),
que no ano de 2004 recebeu R$3,8 milhões do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação para formar 2 mil alfabetizadores e alfabetizar 30 mil adultos,
mas distribuiu quase todo o dinheiro entre as secretarias estaduais dos sem-terra e não prestou contas
de sua aplicação.
Em Presidente Prudente, São Paulo, atendendo
a solicitação do Ministério Público, a Polícia Federal
abriu inquérito para investigar a concessão de financiamentos a 7 organizações não governamentais que,
tecnicamente, não têm vínculos com o MST, mas podem estar ligadas indiretamente ao movimento.
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A existência dessas conexões camufladas já havia sido apontada pela CPI da Terra, que funcionou no
Congresso Nacional, em 2005. Em seu relatório final, a
CPI demonstrou o desvio de pelo menos R$18 milhões
recebidos por entidades conveniadas, que acabaram
servindo para financiar a invasão de propriedades.
Tudo isso evidencia que o Governo tem sido leniente com o Movimento dos Sem Terra e com entidades que repassam irregularmente recursos oriundos
dos cofres públicos e desviados de suas verdadeiras
finalidades. Assim, torna-se difícil acreditar na sinceridade das afirmações do Presidente Lula, que classificou de “inaceitáveis” as explicações do MST sobre
o assassinato de 4 seguranças de fazendas de Pernambuco e acrescentou que o movimento sabe que
todos devem pagar pelas ilegalidades cometidas. Ora,
no caso do MST, ninguém tem pago pelas ilegalidades
cometidas! E, para piorar, o Governo não dá mostras
de empenho nem em evitar tais ilegalidades, nem em
contribuir para que sejam punidas!
Merece apoio, por isso, a veemente manifestação
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Gilmar Mendes, em repúdio às invasões de propriedades públicas e privadas. Da mesma forma, é bemvinda a orientação dada pelo Ministro, na condição de
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, para que
os tribunais priorizem o julgamento das demandas envolvendo conflitos fundiários.
Todos queremos justiça no campo, mas ela há
de ser alcançada dentro da lei e da ordem, não com
ações violentas como as promovidas pelo Movimento
dos Sem Terra. Invadir, causar prejuízos aos legítimos
proprietários, agredir, gerar ambientes de conflito nada
tem a ver com reivindicações justas, que podem e devem ser consideradas.
Felizmente, a sociedade brasileira está se dando
conta disso e, cada vez mais, repelindo a atuação irresponsável do MST e a indulgência com que o Governo
Federal o trata, chegando, muitas vezes, às raias da
conivência. É preciso pôr fim a esses desmandos.
Muito obrigado.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Partido Socialista Brasileiro da Bahia,
que tenho a honra de presidir, quer se congratular de
público com o seu dirigente nacional, o engenheiro
baiano Sergio Gaudenzi. Nosso companheiro Sergio
vem se notabilizando como um grande administrador
e solucionador de crises.
Assim o foi quando presidiu a AEB (Agência Espacial Brasileira), em 2004, tendo assumido o posto
com a Agência mergulhada em profunda crise, depois
do desastre que matou 21 técnicos do programa de
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satélites do Brasil na base aérea de Alcântara, em
2003. Com paciência e profissionalismo, recuperou a
Agência, celebrando diversos convênios internacionais
que lhe restituíram o prestígio e a capacidade operacional, viabilizando inclusive o lançamento ao espaço
do primeiro astronauta brasileiro.
Todos haverão de se lembrar da gravíssima crise
que vivíamos, nós brasileiros, nos aeroportos do nosso
País, quando, em 2007, Sergio Gaudenzi assumiu o
desafio de administrar a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). Naquela época,
o chamado apagão aéreo mantinha nos jornais e televisões imagens de aeroportos lotados, conflitos entre
passageiros e funcionários das empresas aéreas, voos
atrasados e cancelados. Pois, sem alarde ou atenção
da mídia, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), após amargar prejuízos durante 4 anos, anunciou lucro de R$400 milhões, o que
prova que é possível que uma empresa pública pode
ser lucrativa e eficiente, desde que saber administrar
e espírito público sejam os critérios para a escolha de
gestores públicos.
A nova posição anunciada pelo Ministro Jobim
quanto à empresa também reforça a visão e a competência de Gaudenzi. A abertura de capital da empresa,
em vez de sua venda fatiada, sempre foi a posição
defendida por ele. E foi a coerência com essa posição
e seu compromisso com ela que o levou a se afastar
da INFRAERO.
Entendia Gaudenzi que, dos 65 aeroportos operados pela INFRAERO no País, no máximo 10 deles
seriam superavitários. A privatização dos 3 aeroportos
mais rentáveis, defendida apressadamente por alguns,
inviabilizaria o sistema, exigindo aporte de novos recursos da União para viabilizá-lo. Parece que seus argumentos finalmente foram considerados.
Os socialistas baianos parabenizam o ilustre companheiro Sergio Gaudenzi por mais essa contribuição
a todo o povo brasileiro.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna neste momento registrar
meu pesar, minha solidariedade e o sentimento de
saudades pelo Dr. Gilson Prado Barreto.
Homem íntegro e de personalidade forte, ele não
apenas consolidou uma empresa renomada no ramo
de consultoria e assessoria, como também foi responsável pela solução de diversos problemas enfrentados
pelos municípios sergipanos.
Com competência, garra e coragem, lutou sempre
para passar pelas mais diversas situações de cabeça
erguida. Trabalhou com afinco e não cansou um só
momento em que enfrentava batalhas diárias. Ajudou
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o próximo e sempre prezou pela disseminação de seu
conhecimento.
Não se cansava de repassar ensinamentos do
que havia aprendido aos seus pares, sempre pautando seus atos no zelo e na dedicação. Buscava ajudar
o próximo, ajudando na medida de suas condições.
Nunca negou auxílio a quem o requisitava.
Nobres Parlamentares, não é à toa que afirmo:
as palavras que descreviam esse nobre homem são
determinação, perseverança e generosidade!
Muito obrigado.
O Sr. Fernando Melo, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer,
Presidente.

VI – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Total de RORAIMA 5
AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB
Dalva Figueiredo PT
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Bel Mesquita PMDB PmdbPtbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de PARÁ 9
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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Total de AMAZONAS 4
RONDÔNIA
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB PmdbPtbPscPtc
Lindomar Garçon PV
Moreira Mendes PPS
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Gladson Cameli PP
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 6
TOCANTINS
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Julião Amin PDT
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de MARANHÃO 3
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de CEARÁ 14
PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Mainha DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Total de PIAUÍ 4
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RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARAÍBA 5
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB PmdbPtbPscPtc
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Nascimento PT
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de PERNAMBUCO 13
ALAGOAS
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ALAGOAS 2
SERGIPE
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtbPscPtc
Fábio Souto DEM
João Leão PP
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
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Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Maurício Trindade PR
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Total de BAHIA 20
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPtbPscPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
George Hilton PP
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Mário Heringer PDT
Miguel Corrêa PT
Rodrigo de Castro PSDB
Vitor Penido DEM
Total de MINAS GERAIS 24
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtbPscPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc
Manato PDT
Rose de Freitas PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ESPÍRITO SANTO 5
RIO DE JANEIRO
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR
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Dr. Paulo César PR
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marina Maggessi PPS
Pastor Manoel Ferreira PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Simão Sessim PP
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Total de RIO DE JANEIRO 25
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPtbPscPtc
Arnaldo Madeira PSDB
Clodovil Hernandes PR
Dimas Ramalho PPS
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emanuel Fernandes PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB PmdbPtbPscPtc
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtbPscPtc
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paulo Pereira da Silva PDT
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
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Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
Total de SÃO PAULO 35
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Total de MATO GROSSO 5
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Magela PT
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de DISTRITO FEDERAL 3
GOIÁS
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB PmdbPtbPscPtc
Total de GOIÁS 13
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Affonso Camargo PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
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Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPtbPscPtc
Total de PARANÁ 15
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Paulo Bornhausen DEM
Zonta PP
Total de SANTA CATARINA 12
RIO GRANDE DO SUL
Emília Fernandes PT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT
Total de RIO GRANDE DO SUL 13
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de
presença registra o comparecimento de 258 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O primeiro
item da pauta – e convoco os Srs. Líderes e o Sr. Relator para virem ao plenário – é a Medida Provisória
nº 449, de 2008, que teve o seu seguimento suspenso
no dia de ontem e volta a ser analisada nesta sessão
extraordinária.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 449, de 2008, que altera a
legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários,
concede remissão nos casos em que es-
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pecifica, institui regime tributário de transição, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista. As Emendas
de nºs 17, 33, 47, 60, 65, 82, 103, 185, 214 e
308 foram retiradas pelos autores.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-12-08
PRAZO NA CÂMARA: 10-2-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 28-2-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 13-5-09
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU DE
12-12-08
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Havíamos ajustado que pelo menos a leitura do parecer
seria feita no período da manhã, assim como a sua
distribuição, e que hoje à tarde discutiríamos e votaríamos a matéria.
Chamo ao plenário o Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. COLBERT MARTINS – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito a V.Exa.
que determine o encerramento dos trabalhos das Comissões em funcionamento neste momento, para que
os Deputados venham ao plenário.
Pode haver requerimentos que impeçam o avanço da discussão da matéria, e precisamos estar todos
aqui presentes.
Aproveito ainda a oportunidade para convocar
os Deputados do PMDB para virem ao plenário, porque já estamos, neste momento, discutindo a Medida
Provisória nº 449.
Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolho a
sugestão de V.Exa. e determino o encerramento dos
trabalhos das Comissões em face do início da Ordem
do Dia.
Seria bom que os Srs. Parlamentares viessem
ao plenário, porque em seguida vamos apreciar requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 449, de 2008, constante do item 1 da presente
Ordem do Dia.
Srs. Deputados, venham ao plenário.
O SR. JOÃO OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não,
Deputado.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do Democratas, queremos saber de V.Exa. se já há um parecer
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prévio sobre a matéria, pelo que estamos esperando
ao longo desses dias.
Nossa intenção não é obstruir, mas votar a matéria.
Portanto, perguntamos a V.Exa. se já há um parecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
Estou convocando o Deputado Tadeu Filippelli,
Relator da matéria, para vir ao plenário apresentar o
seu parecer.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSBDF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consulto V.Exa. sobre se seria adequado, até a
chegada do Deputado Tadeu Filippelli ao plenário, a
Presidência dar continuidade às breves comunicações,
dando a palavra aos Parlamentares inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acolho a
ponderação de V.Exa. e chamo para usar da palavra
o Deputado Colbert Martins.
O SR. CIRO GOMES – O Deputado Colbert Martins já falou. Mas fala de novo.
O SR. COLBERT MARTINS – Estou inscrito para
encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O Deputado Magela já falou também, não é?
O SR. MAGELA – Sim, já falei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Flávio Bezerra já falou?
O SR. MAGELA – Já falou também.
O SR. COLBERT MARTINS – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a
palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero comemorar a new face do Deputado Ciro Gomes. S.Exa. está completamente integrado, forte, de
terno novo e forte na oposição também.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Ciro Gomes quer falar?
O SR. MAGELA – Nada como uma candidatura
assumida para rejuvenescer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Rodrigo Rollemberg tem a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSBDF. Pela ordem. Sem revisão orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, quero manifestar apoio ao
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ato político promovido pelo Sindicato dos Professores
do Distrito Federal na manhã de hoje, em frente ao
Buritinga, em Taguatinga.
Na verdade, gostaria de ter estado lá. Não pude
fazê-lo, porém, em razão da votação de requerimento
de realização de audiência pública sobre as fundações
de apoio à pesquisa nas universidades, o que é igualmente importante.
Na verdade, os professores querem simplesmente
o cumprimento de lei aprovada pela Câmara Legislativa e sancionada pelo Governador Arruda.
Coordenador que fui da bancada do Distrito Federal no primeiro ano desta Legislatura, quero registrar – e
todos os Deputados da nossa bancada são testemunhas – que o Governador Arruda gostava de anunciar
que tinha em caixa bilhões de reais para investimentos.
Na verdade, falta ao Governador o entendimento do
que de fato é prioridade. S.Exa. não considera educação e saúde prioritárias, tem uma visão antiga de que
governar é somente executar obras.
Investir em educação e em bons salários para os
professores é imprescindível para garantir uma educação de qualidade.
A propósito, quero aproveitar a oportunidade para
fazer um apelo aos professores: tentem evitar uma
greve, porque isso trará imensos prejuízos aos alunos
do Distrito Federal. É preciso garantir, com o apoio do
Ministério Público, o cumprimento da lei. É isso o que
hoje está em jogo, uma vez que o Governador Arruda
ameaça não cumprir lei que ele mesmo sancionou – é
importante frisar isso.
Também é preciso dizer que o aumento para os
professores – que hoje estão entre as categorias de
nível superior que menos ganham no Distrito Federal –
significa injetar recursos na economia da nossa Capital
e ampliar a capacidade de consumo da população, o
que é importante sobretudo neste momento de crise.
Portanto, deixo aqui a minha solidariedade aos
professores do Distrito Federal e ao SINPRO, que organiza esse ato político em defesa dos professores,
e dirijo apelo ao Ministério Público no sentido de que
faça o Governador do Distrito Federal cumprir a lei que
ele mesmo sancionou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Marcelo Teixeira, para uma
breve intervenção, pelo tempo de 1 minuto.
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Em seguida, concederei a palavra ao ilustre Deputado José Aníbal, na condição de Líder, e ao Deputado Fernando Coruja.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei muito
rápido. Quero apenas fazer o registro de que, hoje, às
17h30min, em sua sede, a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo empossará na
Vice-Presidência do Conselho de Turismo o Dr. Eraldo Cruz, atual Assessor para Assuntos de Turismo
da entidade.
Peço a V.Exa., Sr. Presidente, seja este registro
divulgado no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa.
será atendido, nobre Deputado Marcelo Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Fernando Ferro,
para uma breve intervenção, por 1 minuto.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, amanhã, 12 de março, haverá dupla
comemoração no meu Estado, Pernambuco. Trata-se
do aniversário de Olinda e Recife, também chamadas
de cidades irmãs. Recife comemora seus 472 anos e
Olinda, 474.
Olinda foi a primeira Capital pernambucana do
Brasil colônia; Recife, o centro colonial das ideias libertárias que chegavam de navio ao porto mais importante
da Província. As duas vilas cresceram e produziram
cultura, riquezas e história para o nosso País.
Foi em Olinda que Bernardo Vieira de Melo deu
o primeiro grito de República do Brasil, no dia 10 de
novembro de 1710. Já Recife foi palco da revolução
de 1817, a primeira a instalar um governo republicano
nas Américas e imortalizou nomes como os de Frei
Caneca, Cruz Cabugá e Abreu e Lima.
Olinda e Recife são irmãs pelo frevo, pelo batuque
do maracatu, pela força dos seus artistas e intelectuais.
Gilberto Freyre, estudando a formação da sociedade
pernambucana; Abelardo da Hora, esculpindo os meninos de rua; Capiba, cantando os ares do nosso Carnaval; Nelson Ferreira, criando melodias; Carlos Pena
Filho, fazendo poemas de odes às cidades; Manoel
Bandeira, descobrindo os becos de Recife; Josué de
Castro, desbravando os mangues e a fome dos homens;
Joaquim Cardoso, pontificando com sua genialidade
cartesiana; João Cabral de Melo Neto, refazendo os
caminhos do Capibaribe; Chico Science, dando voz
à periferia, e Francisco Brennand, emanando arte da
Várzea, são alguns dos nomes que ajudaram a construir o pensamento brasileiro.
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Há mais de 8 anos, essas cidades, que mantêm
seu caráter de luta política, também estão irmanadas
pela vontade de seu povo, que rompeu com as grandes oligarquias herdeiras dos engenhos de cana-deaçúcar, dos fazendeiros escravocratas e elegeu Prefeito representantes que traduzem a luta de classes, a
conquista da democracia e a consolidação de projeto
político voltado para o social.
É evidente, Sr. Presidente, que as duas cidades
também enfrentam problemas inerentes aos grandes
centros urbanos brasileiros, a exemplo da violência,
do tráfico de drogas, do déficit de moradia, do desemprego. Há um longo caminho de trabalho e construção
social pela frente.
Por tudo isso, na condição de pernambucano,
não poderia deixar de registrar o aniversário dessas
cidades pelo que significam para o Brasil, para a nossa
formação política, cultural e histórica. Sobretudo, manifesto meu orgulho pelo fato de essas cidades geminadas, cidades irmãs, Olinda e Recife, comemorarem
aniversário em 12 de março.
Dessa forma, saúdo os homens e mulheres filhos
das duas cidades.
Parabéns, Recife, cidade lendária; parabéns,
Olinda, cidade eterna!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Faço
minhas as palavras de V.Exa., associando-me a todas
as homenagens que serão prestadas à Capital do nosso
Estado, Recife, e à ex-Capital, Olinda, cidades irmãs e
vizinhas, que completam, respectivamente, 472 e 474
anos de existência.
É uma data muito importante para ambos os Municípios, que têm uma história rica, como V.Exa. disse.
A nacionalidade nasceu no Recife, com a expulsão dos
holandeses, e a República nasceu em Olinda, com o
primeiro grito de Bernardo Vieira de Melo. V.Exa. tem
toda a razão. Além do mais, a data magna de Pernambuco é a primeira Revolução Republicana da nossa
história, a de 1817.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Líder José Aníbal, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na terça-feira passada, viemos a este plenário ouvir a leitura da Medida Provisória nº 449 e
passarmos à deliberação da matéria.
Oito dias depois, porém, o relatório dessa Medida Provisória não está pronto. E a responsabilidade
por essa paralisia da Câmara dos Deputados não é
apenas do Relator, é principalmente do Governo Lula,
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que quer paralisar a Casa no momento em que o País
vive grave crise.
A “marolinha” virou o “marolão do Lula” – esta
é a realidade, estão aí os números. E o Governo tenta impedir esta Casa de trabalhar. É uma vergonha
que uma medida provisória esteja na pauta há 8 dias
impedindo a atividade da Câmara dos Deputados. É
uma vergonha!
O PSDB se recusa a votar medida provisória
que desconhece e que certamente já está desnaturada, porque o seu propósito nada tem a ver com o
combate à crise, e, sim, com o arbítrio de situações
muitas delas inconfessáveis e impublicáveis. Não vamos aceitar isso.
Sr. Presidente, queremos deixar muito claro que,
para que haja possibilidade de retomada efetiva dos
nossos trabalhos, é preciso que o Presidente da Casa
tenha uma atitude firme, de afirmação do poder.
Não vamos mais ficar aqui sendo convocados
para sessões extraordinárias, nas quais, depois de 2
ou 3 horas, ouvimos um apelo, seja do Relator, seja
de quem for, para que esperemos mais 2 horas, mais
3 horas ou mais um dia, até que se possa concluir o
relatório, que é impossível de ser concluído tal o grau
de mudanças, conveniências, arbítrios, questões colocadas e mal colocadas e que são incompatíveis com
a boa prática parlamentar e administrativa.
O que quer o Governo? Depois desse impacto da
crise, depois desse impacto sobre o PIB, como atestam
os números divulgados ontem, o Governo quer definitivamente tirar de si a grave responsabilidade de agir
com competência, de agir com eficiência, de agir com
compromisso para com a cidadania brasileira.
O jornal Correio Braziliense de hoje mostra 4 personagens vítimas da “marolinha/marolão” do Lula. Entre
eles, o proprietário de agência de carros já demitiu 26
pessoas, e a dona de um quiosque já não vende mais
sanduíches, mas apenas pão com manteiga. Este é
o retrato da crise que o Presidente ignora e sobre a
qual tergiversa – e assim o faz por incompetência e
por gastança. Este Governo transformou bonança em
gastança, e agora é incapaz, como mostram os números do PAC, de fazer política de investimento. O que
faz é política eleitoral.
A mãe do PAC – que, na realidade, é a madrastra
do PAC – não para no Palácio para gerir o programa,
para prover os recursos, para resolver os problemas
de infraestrutura. Ao contrário, anda pelo Brasil propagandeando o PAC, lançando pedras fundamentais
que não são mais do que pedras e não resolvem os
problemas do País.
Sr. Presidente, a situação é grave, e não só a
situação do Parlamento – a nossa é de paralisia pro-
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vocada, induzida pelo Governo –, mas a do País. E é
sobre ela que queremos discutir nesta Casa, e não uma
medida provisória que nada tem a ver com a crise. O
melhor a fazer é mandar essa medida provisória de
volta para o Governo.
Já antecipo que a Medida Provisória nº 451, forjada no mesmo forno usado para a Medida Provisória
nº 449, é inócua, irrelevante e incapaz de responder
ao desafio dos brasileiros que estão perdendo emprego, perdendo renda. E o Presidente da República,
Sua Majestade, o Sr. Lula, se preocupa com a reforma
do Palácio, que custará mais de 100 milhões de reais,
mostrando sua incapacidade de agir de forma competente diante da crise.
Era o que tinha a declarar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta
Presidência, em nome do Presidente Michel Temer,
convoca o Relator da matéria, Deputado Tadeu Filippelli, para vir a plenário proferir seu parecer.
Pede o Presidente ao Relator que leia o parecer
nesta sessão extraordinária e, caso haja alguma mudança, que a proceda depois, mas que leia nesta sessão
o parecer à Medida Provisória nº 449, de 2008.
Sei que não é fácil. São 44 assuntos diferentes,
o que equivale a 44 MPs ou a 44 projetos. A medida
provisória é complicada. Mas o parecer tem de ser lido
e discutido para dar uma satisfação a esta Casa, que
está ávida por maior participação nas decisões.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, temos hoje grave problema: as
medidas provisórias. E esse grave problema tem se
acentuado, porque cada Deputado indicado para relatar uma medida provisória primeiro fala com 50 mil
pessoas para, apenas 5 minutos antes da votação do
seu parecer, apresentá-lo à deliberação da Casa.
A medida provisória tornou-se um instrumento
de negociações as mais variadas. Numa medida provisória para dar nome a uma praça, o Relator já quer
colocar iluminação, banco, fonte luminosa, enfim, ampliar aquilo que nela está apresentado.
Mais grave do que isso é termos um Governo
absolutamente irresponsável, que quer paralisar o
Congresso Nacional; um Governo irresponsável, que
não reconheceu a crise e continua não reconhecendo.
Hoje mesmo há declarações do Presidente da República de que o susto já passou.
O susto pode ter passado para o Presidente,
mas não para os desempregados, que estão aflitos
porque não têm como sustentar suas famílias; não
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passou para o pequeno empresário, que não consegue pagar as contas no banco; não passou para quem
financiou carro e não consegue amortizar as prestações. É preciso que o Governo tenha um mínimo de
responsabilidade!
Não se pode tratar os assuntos de governo como
se fosse sempre um processo eleitoral. É preciso crescer na aceitação popular? O Governo tem de ser otimista? Não! O Governo tem é de espelhar a realidade.
E a realidade são os números que o Governo lança,
que vão fazer com que milhares de brasileiros tomem
determinado posicionamento.
Se este Governo tivesse sido mais responsável,
talvez o Brasil não estivesse nesta situação. Mas o
Governo surfou – surfou na marolinha que houve por
vários anos e surfou na economia internacional. E,
agora, quando a crise se apresenta, demonstra toda
a sua incapacidade administrativa, demonstra toda a
sua irresponsabilidade.
É preciso que o Governo tome as rédeas da
questão, que não obstrua os trabalhos do Legislativo,
que se preocupe com a economia real, que atente
para a taxa de juros, e não fique apenas salvando determinados bancos ou utilizando medidas provisórias
para tratar de assuntos que não têm nada a ver com
a crise. E nós aqui ficamos aplaudindo este mesmo
Governo, dando parabéns para uma cidade ou outra
que faz aniversário, comentando assuntos de âmbito
estadual, enquanto o mundo está desabando e o Presidente não enxerga.
É preciso ter um pouco de responsabilidade,
Presidente Inocêncio Oliveira – é o que está faltando
a este Governo. A crise está demonstrando a irresponsabilidade e a incompetência governamentais.
E o Relator precisa aparecer aqui. Não só esse
Relator, mas também os outros, o da Medida Provisória
nº 450, o da Medida Provisória nº 451. É preciso haver
um parecer para que possamos discutir as medidas
provisórias, que envolvem bilhões de reais e a vida
das pessoas. Mas, infelizmente, a irresponsabilidade
tomou conta do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma comunicação, concedo a palavra ao Deputado
Ricardo Barros.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Colégio
de Líderes da base do Governo está reunido tentando um entendimento para trazermos ao Plenário um
texto acordado.
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Já avançamos muito. A matéria é muito complexa – e os Srs. Parlamentares sabem disso. A medida
provisória tem inúmeras questões para serem abordadas, e estamos buscando um entendimento para
que o novo REFIZ proposto pelo Relator, Deputado
Tadeu Filippelli, e pelo PMDB seja uma ação que traga
esperança e possibilidades para todos os brasileiros
que, por alguma razão, têm de se haver com a Receita
Federal do Brasil.
Portanto, quero apenas de comunicar aos Srs.
Parlamentares que estamos concluindo as negociações,
porque o nosso objetivo é fazer a leitura do relatório
ainda nesta sessão. Entendo a impaciência dos Srs.
Parlamentares. Afinal, já estamos aguardando esse relatório há duas semanas, mas esperamos trazer para
o Plenário um grande avanço para o Brasil.
Peço, portanto, a V.Exa., Sr. Presidente, que nos
aguarde.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
que horas mais ou menos o Relator terá condições
de ler o relatório?
O SR. RICARDO BARROS – Assim que a reunião for concluída.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
sessão termina às 13h, pode haver mais uma hora de
prorrogação.
O SR. RICARDO BARROS – Solicito a V.Exa.,
então, Sr. Presidente, que prorrogue a sessão, porque
pretendemos fazer a leitura do parecer. É o objetivo
que buscamos na reunião.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado, para
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, a situação é muito mais grave do
que a relatada pelo Líder do Governo.
Primeiro, não vamos aceitar leitura de relatório
sem que antes nos forneçam cópia do mesmo. Fizemos um acordo com o Presidente da Casa na reunião
de Líderes.
Segundo, Sr. Presidente, há 19 dias fizemos a
última votação neste plenário. Há 19 dias! O Governo
sabe o que mandou para esta Casa? Os Srs. Parlamentares sabem o que vem na Medida Provisória nº
449? Não sabem. São 40 assuntos diferentes. Quarenta! Quarenta matérias diferentes.
Os senhores sabem quantas leis e artigos estão
sendo revogados? Também não sabem, são 17 laudas. É uma verdadeira reforma tributária para apenar
o cidadão que trabalha neste País, para desempregar
cada vez mais. O Governo não só está assustado,
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como está totalmente desequilibrado, comportandose de maneira inaceitável.
Temos um requerimento de retirada de pauta e
enfrentaremos uma obstrução em plenário, mas não
aceitaremos que essa matéria seja discutida em poucos minutos e votada aqui.
O tema é grave e complexo. O desemprego tem
crescido em todo o País. Todos os segmentos econômicos estão hoje falidos, inviabilizados, e o Governo
acha que pode tratar essa matéria sem levar em consideração a importância e a relevância que ela tem.
Qual foi a Comissão criada para discutir a crise?
Nenhuma. Qual foi a participação das oposições na
discussão de algum projeto? Nenhuma. Temos sido
excluídos de todas as maneiras das discussões.
Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para
um dado gravíssimo que hoje está na mídia nacional.
V.Exas. viram o que foi publicado hoje no jornal Valor Econômico? O Presidente Lula está preocupado
com a recessão técnica e não quer dar discurso para
a Oposição.
O que ele fez, Sr. Presidente? As consultorias
LCA e MB Associados denunciaram que o Governo
modificou a metodologia de cálculo do PIB. Consta
aqui que ele fez essa mudança, sem nenhuma base
científica, para que a recessão aparecesse no último
trimestre de 2008 e já não constasse do primeiro trimestre de 2009.
Isso, por quê? Porque não querem sequer ter a
coragem de fazer uma radiografia real do País. São
capazes de manipular dados, informações, para que
amanhã não esteja a realidade do País estampada
para toda a sociedade.
Enquanto o povo está desempregado, desesperado, o Governo está vendendo campanha para fazer
a sua sucessora; gastando dinheiro em comício para
reunir Prefeitos em Brasília; repassando dinheiro ao
MST para fazer terrorismo neste País.
Pergunto aos senhores: é aceitável isso? Isso é
o mesmo que um médico, ao receber os exames do
paciente, modificar o resultado para dizer que ele está
melhorando. É a isso que estamos assistindo.
Queremos, primeiro, que o Governo esclareça
essa mudança de metodologia, que seja transparente,
que tenha gestos republicanos e seja capaz de respeitar as oposições e de ter um tratamento transparente
e correto para com todos os segmentos sociais.
Nós, Sr. Presidente, temos um requerimento de
retirada de pauta. Primeiro, entreguem-nos o relatório;
depois, ouviremos o Sr. Relator e discutiremos o tema. É
inaceitável, até porque é inconstitucional, essa medida
provisória. Não pode ser proposta a anistia, como está
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no art. 150 da Constituição e, ao mesmo tempo, serem
apresentadas mais 39 propostas conjuntas.
Por isso, ao encerrar, peço a todos os Parlamentares, independente de posição político-partidária: vamos
resgatar a dignidade desta Casa, não vamos aceitar
que o Ministério da Fazenda legisle.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria que V.Exa. registrasse que eu, Deputado José
Carlos Aleluia, não aceito a preservação do painel, para
que não haja o equívoco de ontem. Não há necessidade de concordância, posso estar ausente depois, mas
a próxima sessão será com novo painel.
Isso, Sr. Presidente, porque, com o seu jeito e a
sua competência, V.Exa. nos ensinou, a nós, Deputados, todos os 512, que não estão no conluio para preparar relatório, e estamos sendo desrespeitados. Não
podemos admitir isso. O Governo fechou o Congresso
Nacional e não podemos aceitar que o Governo use a
sua base para fechar a Câmara dos Deputados. Novo
painel e nova sessão!
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, algumas
Comissões ainda estão deliberando, portanto, peço
a V.Exa. que comunique que estamos na Ordem do
Dia.
Mesmo reconhecendo o direito da Oposição de
assumir essa torcida pela crise, é visível certa alegria nervosa em razão dos acontecimentos da crise
mundial.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, quero
falar.
O SR. FERNANDO FERRO – Não podemos deixar de reconhecer que o Brasil tem outras condições
para enfrentar esse momento. Jornais da imprensa
internacional, como o The Economist, têm constatado
o bom desempenho da economia brasileira e a capacidade de atravessar esses momentos, diferentemente
do que vemos nos discursos, nessa vontade ansiosa
de aprofundar a crise para o Brasil, o que não é bom
para ninguém. Ninguém vai sair ganhando com essa
crise.
Temos exatamente de exercitar as formas de interferir, para que isso seja o mais passageiro possível.
Temos condições macroeconômicas para responder a
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essa situação. A Oposição tem se utilizado do expediente, e quero dizer, com todo o respeito, que compreendemos a busca de um eixo político de combate
às ações do Governo.
No entanto, a crise não pode ser interpretada
como algo uniforme, pois atinge de forma diferenciada
as regiões e os setores do País. Há setores dinâmicos
da economia neste momento, há setores que estão
crescendo e há setores que estão tendo dificuldades,
como os setores que dependem da exportação.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, isso não
é questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
concluir, nobre Deputado.
O SR. FERNANDO FERRO – Queremos, de
público, lamentar que a opção tenha sido a torcida
pela crise.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – É preciso ter respeito,
Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO – O Congresso vai
trabalhar para superar, e o Governo brasileiro...
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Vai pedir a palavra e vai
à tribuna.
O SR. FERNANDO FERRO – Pediria respeito
ao Líder do PSDB, pois que ouvimos impropriedades
e acusações.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
um orador na tribuna.
O SR. FERNANDO FERRO – Há manipulação
de informações, informações provocativas por parte da
Situação, com todo o respeito, e nós não podemos aceitar isso. Queremos pedir respeito, assim como tivemos
com a manifestação dos Líderes da Oposição.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Vá à tribuna no horário
certo falar, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Presidência pede calma. O Plenário está muito tenso.
Para concluir, nobre Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO – Eu estava concluindo. Exijo respeito, como tive com a fala da Oposição. Diferentemente do que apregoam, o País vive
outro momento para enfrentar essa situação, e vamos
superá-lo. Vamos trabalhar com visão positiva do enfrentamento da crise mundial, que é real, de cujo contexto global o Brasil faz parte.
Estamos muito mais qualificados para atravessar esse período, graças às ações do Governo e às
providências por ele tomadas para enfrentar a crise
mundial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
a palavra o ilustre Líder José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado pediu
a palavra para levantar uma questão de ordem, para
fazer uma fala do nada com coisa alguma. Não faz o
menor sentido, Sr. Presidente. O Deputado deve ter um
pouco mais de compostura num momento como este.
Se S.Exa. diverge da nossa posição, que se inscreva e
fale. Não apresentou questão de ordem. Repito, falou
nada com coisa alguma.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente,
compostura pode não ter tido o Deputado do PSDB.
Por favor, respeito!
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Essa atitude reflete bem
o comportamento errado, muito sem foco e sem competência deste Governo que S.Exa. representa tão bem
na sua fala – sua fala é uma imagem acabada do que
tem feito este Governo: é a fala do nada com coisa alguma. Enquanto isso, os fatos vão-se impondo: a senhora não vende mais sanduíche, porque as pessoas
só podem comer pão com manteiga; o revendedor de
carro demite 26 funcionários; o outro cidadão tem de
passar o carro adiante porque não aguenta mais pagar
prestação, e S.Exa. fala de setores dinâmicos, disso,
daquilo outro. Pare com essa conversa! Quer discutir
seriamente, responda ao que apresentamos, mas não
diga nada com coisa alguma, sob o pretexto de questão de ordem, senão vai tumultuar o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência pede às taquígrafas que retirem todas as
expressões antirregimentais.
O SR. FERNANDO FERRO – E que haja mais
respeito no tratamento ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Líder, Deputado Cândido Vaccarezza, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PT. S.Exa. dispõe de 6 minutos na tribuna.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos vivendo um momento muito
importante: a discussão da Medida Provisória nº 449.
A atual situação do País possui alguns dados negativos, tais como o desemprego e o crescimento do PIB
menor do que o povo esperava no ano passado.
Dirijo-me agora aos Deputados da Oposição e ao
povo brasileiro para dizer-lhes que precisamos ter muita cautela. Qual é a realidade? Dois países no mundo
estão atravessando a crise econômica em boas condições: a China e o Brasil. O mundo está em recessão.
Há 4 trimestres a Europa não cresce e há 3 trimestres os Estados Unidos têm crescimento negativo. Até
hoje, o mundo desenvolvido – Estados Unidos, Japão,
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Inglaterra, Itália e Alemanha – aplicou nas empresas,
gastou o dinheiro que pôde, mais de mil dólares por
habitante da Terra – estou vendo o Deputado Fernando Gabeira com a mão no queixo —, e não resolveu
o problema da crise, nem vai resolver.
O que fez o nosso País? O total da dívida das
empresas brasileiras no mundo era de 36 bilhões de
dólares. O Brasil tinha 204 bilhões de dólares de reserva e mais 40 bilhões aplicados em diversas formas.
O Governo brasileiro aportou 36 bilhões de dólares e
colocou-os à disposição de qualquer banco do mundo,
para que, se uma empresa brasileira precisasse de
capital para saldar dívida, ela poderia tomar emprestado esse dinheiro.
Com isso, as empresas brasileiras não entraram
em colapso, como muitas. O Governo brasileiro, em um
curto espaço de tempo, aumentou o dinheiro na mão
dos bancos do Brasil pela redução do compulsório,
para que tivéssemos crédito aqui. O Governo brasileiro
deu resposta à imediata angústia com a perspectiva da
queda da venda dos automóveis no Brasil – e chamo a
atenção dos Deputados. Os Estados Unidos produziam
1,2 milhão carros por mês; hoje, estão produzindo 600.
O Brasil, não. Teve uma pequena queda de 5 ou 7% –
baixou o IPI para garantir o crédito interno.
Vamos atravessar este ano de 2009 com muitas
dificuldades, mas não precisa espanto, não precisa
exagerar a crise.
A crise surgida nos Estados Unidos é maior do
que a crise de 1929. Hoje, o Citibank americano vale
10% do que valia antes da crise. Isso não aconteceu
com as empresas brasileiras, isso não aconteceu aqui
no Brasil. Vamos atravessar a crise fazendo obras, com
desenvolvimento econômico e distribuição de rendas.
O Brasil não entrará em recessão. O Brasil terá crescimento maior do que a média do mundo. No Brasil não
vai ter desemprego; o Governo brasileiro está vigilante
e criando empregos.
Para finalizar, Sr. Presidente, chamo a atenção
para um fato. Com relação ao programa, ao plano, ao
pacote, como queiram chamar, da habitação, vamos
construir aqui no País, em 2 anos, 1 milhão de casas
populares. Cada casa popular representa 4 empregos.
Serão quase 4 milhões de empregos criados com a
política de habitação do Governo, além do equacionamento do problema da falta de habitação – não vamos
resolver isso em curto tempo.
Portanto, entendo às vezes até o desespero da
Oposição, mas vamos colocar a discussão nos termos que precisa ser colocada. Com Lula, o Brasil tem
desenvolvimento econômico, distribuição de renda e
criação de empregos.
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Antes de encerrar o meu tempo, Sr. Presidente
Michel Temer, parabenizo V.Exa. pela condução dos
trabalhos da Casa e pela decisão de pautar os projetos polêmicos.
Como eu disse a V.Exa. ontem, um dos projetos principais que o PT quer discutir é a redução da
jornada de trabalho para 40 horas, porque isso gera
desenvolvimento e cria empregos.
Durante o discurso do Sr. Cândido Vaccarezza, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há requerimento sobre a mesa que pleiteia a retirada de pauta
da Medida Provisória nº 449, de 2008.
Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada
da pauta da MP 449/08, constante do item 01 da presente Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 11 de março de 2009. –
Ronaldo Caiado, Líder do DEM.
O SR. RONALDO CAIADO – Peço a palavra para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para encaminhar, tem a palavra o nobre Líder Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ouvimos agora há pouco o Vice-Líder do
PT e o Líder do PT.
O interessante é que, quando o Brasil estava crescendo, todo mundo dizia: “Isso é mérito do Governo
Lula”. Ele batia no peito e dizia: “Isso é competência
do meu Governo”. O mundo todo estava crescendo, e
ele puxava para si e para o seu Governo o mérito do
crescimento. Na hora em que a crise veio, ao contrário: ele não é o responsável. Como sempre, sai fora
do problema, assim como foi no mensalão. Em toda
crise, ele diz não conhecer o problema. Agora, a crise
é internacional e não é mais dele.
Vejam bem: é muito fácil governar assim. É muito
fácil porque, na hora da dificuldade, ele não assume a
responsabilidade e transfere a culpa para o Bush, para
a Europa e para as outras economias. Quando o Brasil
cresce, aí a competência é do seu Governo.
O povo não cai mais nessa história da carochinha. O povo não acredita mais nisso.
Por essa razão, estamos pedindo neste momento
que seja cumprido o acordo feito conosco, nobre Relator,
que é o de V.Exa., ao concluir o relatório, nos entregar, no
caso específico, no mínimo com 2 horas de antecedência, para pelo menos lermos aqueles pontos que foram
alterados – até agora não tivemos o texto final – e, aí
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sim, irmos para a leitura e discussão dessa matéria, da
Medida Provisória n.º 449. Esse é o pedido que temos
de fazer. É preciso cumprir compromisso.
Trata-se de uma medida provisória impossível
de ser detalhada. Vários Parlamentares aqui vão votar
única e exclusivamente pela orientação de liderança
porque ninguém, mesmo com o maior interesse, tem
formação técnica para avaliar todas as mudanças na
área tributária propostas por essa medida provisória.
É grave. Precisamos saber das mudanças que o
Relator está propondo. E, para nós, que já esperamos 19
dias para uma votação, por que não esperar um pouco
mais e termos a oportunidade de a nossa assessoria
técnica ler para começarmos a leitura do texto?
Por isso peço apoio para o requerimento de retirada de pauta, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar contra, tem a palavra o nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, temos de enfrentar o problema. Não
adianta retirar de pauta. Temos de apresentar o relatório da maneira que estiver e, posteriormente, depois
de distribuído o relatório, discutir algumas adaptações,
algumas alterações e definirmos essa questão.
Não podemos ficar permanentemente nessa situação de não resolver nada, até porque estamos culpando o Governo por estar paralisando o Congresso,
mas temos de reconhecer que a paralisia está aqui
dentro. Precisamos encontrar uma saída, uma solução
e uma alternativa. E qual é essa saída, essa solução
e essa alternativa? É votar o relatório após apresentado, com as alterações e com as modificações que
o Plenário decidir.
É preciso encontrar uma solução, porque, neste momento, sabemos que a crise é grave. Quem viu
hoje pela manhã o Bom Dia Brasil deve ter ficado
mais assustado ainda, mas estarrecedoras são as
colocações.
O relatório do Deputado Tadeu Filippelli pode
ajudar na saída da crise. Como pode ajudar? A partir
do momento em que permite um novo tipo de financiamento para as dívidas das empresas, que, sem dúvida, estão em dificuldade por culpa da própria crise. Se
dermos a oportunidade de fazerem um parcelamento,
reduzir a multa, reduzir os juros, terão as empresas
uma saída, uma alternativa e uma solução.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso enfrentar o
problema. Não adianta jogar para a frente, achar que
em outro momento será encontrada a solução.
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É preciso um pouco de calma, de paciência e
que possamos encontrar essa solução. Muitas empresas estão aguardando, desesperadamente, este
momento para terem uma saída, uma solução para
essa situação.
Não adianta a Fazenda e a área econômica dizerem que são contra, até porque, ser contra neste
momento, não basta. Temos de encontrar alternativas,
saídas, soluções. Esse relatório, sem dúvida alguma,
tem essa possibilidade.
Essa é a minha posição. Tenho certeza de que,
neste momento, o que precisamos é dar oportunidade
para se iniciar a discussão.
O relatório foi muito difícil de ser construído porque, sabemos, a Fazenda e a área econômica são totalmente contra qualquer tipo de novo parcelamento.
Quero lembrar que uma outra medida provisória deu
o mesmo tipo de parcelamento a todas as prefeituras,
e não apenas àquelas que estão iniciando o mandato
agora. Os Prefeitos reeleitos também terão a oportunidade de usar esse tipo de parcelamento. Por que as
prefeituras podem ter o parcelamento, e as empresas,
que sustentam o mercado de trabalho, não?
Sr. Presidente, sou contra a retirada, portanto, a
favor da votação do relatório com as ressalvas, os destaques e as emendas apresentados por esta Casa.
É hora de trabalhar, e tenho certeza de que faremos um bom trabalho.
Obrigado, Sr. Presidente Michel Temer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PRTB? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem
tivemos uma reunião, na Presidência da Casa, com
os vários Líderes para desobstruir a pauta. Inclusive o
Relator compareceu e pediu os e-mails, porque queria
enviar, ontem à noite mesmo, o parecer. Esperei até
às 2h da manhã, mas não chegou. E até agora não
chegou esse relatório.
Não é possível o que está acontecendo aqui.
Cada um que pega uma medida provisória para relatar, não sei onde anda. Conversa com Deus e todo o
mundo e, depois, 5 minutos antes de votar, quer entregar o parecer.
Nós temos que votar “sim” ao requerimento, porque precisamos ter esse projeto de lei de conversão
na mão para ler. São revogações de divulgação dos
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devedores do INSS, revogação de questões de seguro,
parcelamento de bilhões de reais. Assim, não dá.
Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PV?
O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota contra o requerimento e favoravelmente à leitura do parecer à MP.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PT?
O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT encaminha o voto “não”.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo
encaminha o voto “não” e pede aos Srs. Parlamentares
que venham ao plenário. Há votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota
o PDT? (Pausa.)
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDBRS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB
encaminha o voto “não”.
Como vota o PDT?
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há na
bancada do PDT diversos Parlamentares que não só
para participaram das duas Comissões Especiais para
a reforma tributária, inclusive desta, como também que
atuam na Comissão de Finanças e Tributação.
No mérito, nós faremos o debate, mas é importante que ele ocorra. Nós, portanto, somos contrários
ao requerimento de retirada de pauta para que possamos, após a leitura, iniciar o debate do parecer do
Deputado Tadeu Filippelli.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Comunico
ao Plenário que algumas ponderações são legítimas.
Portanto, se houver a leitura do parecer, não vamos
prorrogar a sessão para continuar a discussão e a votação. Elas se darão na sessão da tarde. Hoje só haverá
leitura, caso o requerimento não seja aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PP?
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvimos o Líder
Caiado fazer uma argumentação defendendo o requerimento de retirada de pauta. Entretanto, está claro para
todos nós aqui que é extemporâneo esse pedido. Ele
não é conveniente neste momento, porque o que esta
Casa deseja de fato é conhecer o parecer.
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Quando ouço o Líder Coruja manifestar-se, Sr.
Presidente, e dizer que acha estranho o parecer surgir
aqui 5 minutos antes do início da votação, eu não sei
avaliar onde está a estranheza do Deputado Coruja.
Preciso lembrar ao Deputado Coruja que a apresentação de um parecer sucede o entendimento da maioria,
para que ele seja um parecer vitorioso.
Estávamos até agora, exatamente, a Liderança do
Governo, reunidos com os partidos da base do Governo
e fazendo os ajustes finais. O ilustre Deputado Tadeu
Filippelli, Relator da matéria, conseguiu no seu parecer
sintetizar a opinião da maioria, havendo convergência,
Sr. Presidente, em praticamente 98% do texto.
Há um ponto em relação ao qual não há entendimento com o Governo, mas decidimos – a base —, para
não atrasar os trabalhos desta Casa, não prejudicar a
administração de V.Exa. e dar celeridade ao processo
de votação, votar assim mesmo, deixando esse ponto
para ser negociado após sua aprovação ou não, com
o veto do Presidente da República.
Diante disso, queremos encaminhar contra o requerimento de retirada de pauta, a fim de que o parecer
seja lido nesta sessão extraordinária, e que possamos,
no período da tarde, Sr. Presidente, discutir e votar essa
importante medida provisória, que diz respeito à situação empresarial e fiscal de inúmeros empresários e
comerciantes brasileiros, que dependem dessa medida
provisória para regularizar sua vida fiscal.
Portanto, essa não é uma questão de governo,
mas da sociedade brasileira, que exige a votação dessa medida. Por isso, encaminhamos o voto “não” ao
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP
vota “não”.
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/
PMN/PRB? (Pausa.)
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É questão
de ordem, Líder?
O SR. FERNANDO CORUJA – Eu fui citado pelo
Deputado Pedro Henry.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas não
houve nenhuma citação injuriosa. Vamos prosseguir.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu acho que é injurioso, sim, porque disse que eu acho estranho que o
parecer seja entregue 5 minutos antes.
Eu acho absolutamente estranho que seja entregue 5 minutos antes. E acho também estranho que a
base do Governo se reúna a cada instante para aprovar
um parecer que tem de ser discutido com a sociedade,
tem de ser discutido em público, na TV Câmara, com
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as pessoas ouvindo. Nós temos de debater com a sociedade. O que eu acho estranho é que se decida de
forma fechada, sem debate com a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas.
sabem que eu já dei solução a esse problema quando anunciei, ontem, que, no tocante às medidas provisórias, se não apresentar o parecer 10 dias antes do
trancamento da pauta, o Relator estará destituído da
relatoria. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o DEM?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, percebemos que o Governo está desconhecendo o desemprego, está mudando os critérios de cálculo. Como o
pai que tira o sofá da sala porque encontrou a filha ou
o filho namorando de forma inadequada, o Governo
quer esconder da sociedade os 600 mil desempregados do mês de dezembro.
Esta medida provisória está sendo usada pelo
Governo para calar a boca da Câmara dos Deputados.
Nós não vamos aceitar sequer apreciar projeto apresentado aqui na hora e construído a portas fechadas
com negociações cujos critérios não conhecemos.
Queremos aprovar o requerimento de retirada de
pauta desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM
vota “sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não existe
colégio de líderes da base do Governo, existe um só
Colégio de Líderes, de todos os Líderes. O que se fez
foi uma reunião da base tentando tampar o sol com a
peneira, a vergonha que é essa Medida Provisória nº
449/08, necessitar de 8 dias – 9, contando hoje – e
paralisar a Câmara dos Deputados para fazerem um
acerto no parecer. É acerto, não é parecer.
Vamos ter oportunidade de falar sobre a medida
provisória um pouco mais. Quais são os seus temas
centrais? Nos temas centrais, é possível buscar convergências ou não, mas se existir pelo menos um texto.
Nos laterais, Sr. Presidente, nós não queremos
participar. E é por isso que nós vamos encaminhar favorável à retirada.
Nós queremos olhar com lupa essa medida provisória, e que o Deputado Pedro Henry, eminente Parlamentar
desta Casa, não venha dizer que essa tardança é de interesse da sociedade. Coisa nenhuma, Deputado. Isso é de
interesse desse colégio de líderes com o qual V.Exa. esteve reunido. Interesse da sociedade é matéria no Plenário
e parecer com antecedência, para que a sociedade e os
Parlamentares possam saber o que está sendo votado.
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Por isso, Sr. Presidente, votamos a favor da retirada. Queremos o tempo necessário para ler, meditar,
decidir e provavelmente rejeitar esse parecer.
Não adianta a onda, não, companheiro. Nove dias
é mais do que 2 minutos. É a compostura.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da
República tem visto o trabalho difícil do Deputado Tadeu
Filippelli. Trata-se de medida provisória extremamente importante para o povo e para a Nação brasileira. Além disso,
ela é complexa. Foram pelo menos 370 emendas.
Sabemos que às vezes há uma demora em uma
ou outra avaliação sobre questões de extrema importância. Portanto, entendemos o posicionamento do Deputado Tadeu Filippelli e também o da base do Governo,
que não quer trazer a questão de qualquer maneira
ao Plenário nem que os Parlamentares se debrucem
sobre uma matéria não devidamente estudada. Nesse
caso, a própria Oposição tripudiaria não apenas sobre
o Relator, mas também sobre a base do Governo.
Entendemos que o parecer está pronto para ser
lido. O Deputado Tadeu Filippelli vai ler agora, por certo,
um bom parecer. E certamente daremos uma melhor
e maior contribuição à Nação brasileira.
O Partido da República é contra esse requerimento de retirada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR
vota “não”.
Como vota a Minoria?
O SR. CLÁUDIO DIAZ (PSDB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos conhecer, discutir, aprofundar a discussão, algo
que não nos está sendo permitido. Não é questão de
relatoria apenas, Sr. Presidente, mas de trazer à opinião pública brasileira, à classe política brasileira, ao
Congresso Nacional, a nós da Oposição a possibilidade de fazer esse aprofundamento da discussão, trazer
conclusões e, acima de tudo, discutir com profundidade
esta Medida Provisória nº 449/08, para dar condições
ao povo brasileiro de saber o que está sendo escondido. Nós queremos efetivamente transparência sobre
o total, para decidir no voto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Minoria vota “sim”.
Como vota o Bloco, Deputado Dr. Ubiali?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta o voto “não”,
uma vez que já foi bastante discutida essa importante
medida provisória para o País.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PSOL?
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, independentemente do mérito dessa questão, há a metodologia.
Não é possível mais aceitar que se passem de 40 para
44 os temas tratados em uma medida provisória recebida durante a noite para discussão e que vai tratar
de isenções e outras questões que afetam os cofres
públicos, o interesse público. Acho que isso tem que
ser emblemático, simbólico. A proposta de V.Exa. de
garantir que o parecer seja entregue até 10 dias antes
de trancar a pauta é um sintoma disso.
Entendemos que precisamos de mais tempo, sim,
para estudar isso e votar em seguida. Neste momento,
nestas condições, não há como votar. Para nós, o que
está sendo votado aqui terá impacto financeiro muito
grande, particularmente com isenções, prorrogações,
que realmente beneficiam alguns setores.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto
é “sim”?
O SR. IVAN VALENTE – “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA) – Sr.
Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação concedida.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP) – Sr. Presidente,
verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação conjunta.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTBSP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse requerimento já foi aprovado. Não cabe
verificação.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Retiro o pedido de
verificação, Sr. Presidente.
Não posso pedir verificação, porque orientei a
bancada.
Retiro o pedido de verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. já
pediu a verificação.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – E é conjunta, Sr. Presidente. Eu
pedi verificação conjunta.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, eu pedi a retirada.
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O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mas foi aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há pedido
de verificação de ambos os partidos. Tudo bem.
Verificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas está em obstrução.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, algumas
Comissões estão realizando reunião ordinária neste
momento. Portanto, peço a V.Exa. que determine o encerramento dos trabalhos das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Secretaria da Mesa deverá providenciar o encerramento dos
trabalhos das Comissões.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB
muda a orientação para obstrução.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas está em obstrução.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da
República convoca seus Parlamentares para virem ao
plenário votar.
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra com
base no art. 74, inciso VII, do Regimento Interno.
Ouvi as palavras do Deputado José Aníbal, ilustre Líder do PSDB nesta Casa, e confesso a V.Exa.
que não entendi direito. De certa forma, até acabei
me sentindo um pouco ofendido com a forma como
S.Exa. falou.
Quando cheguei a esta Casa, S.Exa. era Líder
do PSDB, e eu, filiado ao PSDB, portanto, foi meu Líder. Sempre tive uma grande admiração por ser S.Exa.
um Parlamentar combativo. Ao longo desses anos,
assistimos ao Deputado José Aníbal, como Líder do
PSDB, naquela época do Governo PSDB, participar
de inúmeras reuniões no Colégio de Líderes, na base,
como a que ocorreu hoje pela manhã, em que foram
discutidas as articulações do Governo.
Tenho a impressão – talvez no afã, na ânsia ou
até por algum problema pessoal do Deputado José
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Aníbal – de que S.Exa. foi um pouco mais enfático nas
suas palavras e até com tom um pouco agressivo. Não
é esse o Deputado José Aníbal que conheço. Conheço outro. Conheço um companheiro respeitoso, uma
pessoa que sabe tratar dos assuntos de interesse do
País e sem insinuações.
Portanto, não vou avançar nessa indignação porque entendo que possa ser fato resultante de algum
outro problema. A base do Governo estava hoje, sim,
reunida na Liderança do Governo, discutindo com o Ministro José Múcio Monteiro, com o Líder do Governo,
Deputado Henrique Fontana, e diversos partidos que
compõem a base, não só o PT, o PCdoB, o PSB, enfim,
uma porção de partidos debatendo, de forma plural, o
melhor texto para ser apresentado aqui no plenário.
Não creio que possa ser deturpada a imagem
de que essa reunião tenha sido feita às escuras ou ao
desinteresse da sociedade. Eu acho que isso é sobrecarregar demais as palavras.
Fiz questão de registrar isso aqui, para que não
possa parecer que talvez uma palavra mais ácida apresentada por S.Exa. possa ser interpretada por mim de
uma forma descortês. Entendo que meu amigo de 16
anos nesta Casa, representante do Estado de São
Paulo e natural de Rondônia, faz isso por sua determinação, mas não por uma questão pessoal.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas dizer que
eu, pessoalmente, com relação ao Deputado Pedro
Henry, fui até elogioso, fiz uma referência elogiosa e
positiva ao Deputado.
No mérito, Sr. Presidente, o grupo que se reuniu
não é Colégio de Líderes coisa nenhuma. Colégio de
Líderes é o colégio de todos os Líderes da Casa e não
o colégio dos líderes que apoia o Governo. Isso eu disse aqui, enfaticamente. Segundo, mais importante que
essa conversa paralela é a conversa aqui, e a conversa
com a sociedade. E quero insistir nisso.
É por isso mesmo que somos contra a leitura
desse relatório, antes que ele seja dado ao conhecimento de toda a Casa.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero
fazer um agradecimento aos Líderes da Oposição. De
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fato, os Líderes da base do Governo se reuniram muitas
vezes para tratar dessa medida provisória, mas também
tivemos reuniões produtivas com os Líderes da Oposição. Quero agradecer aos Deputados Eduardo Sciarra,
Luiz Carreira, Fernando Coruja, Duarte Nogueira, que
participaram conosco, levando a visão do PSDB, do
Democratas, do PPS, do PSOL ao projeto.
De modo que temos no relatório final do Deputado Tadeu Filippelli, que ouviu atentamente os Líderes
da Oposição, que anotou suas reivindicações e que
acatou muitas das suas emendas do seu relatório, uma
contribuição valiosa.
Portanto, não estamos fazendo nada que não
seja do espírito democrático que sempre norteou os
trabalhos desta Casa. A Liderança do Governo, por
intermédio do Líder Henrique Fontana, determina que
façamos democraticamente a discussão, ouvindo todos,
antes de trazermos o relatório ao plenário.
A determinação do Sr. Presidente de que os Relatores devam entregar seus relatórios com 10 dias
de antecedência certamente facilitará muito a nossa
vida, a de todos os Líderes e a de todos os Srs. Parlamentares.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos
a bancada do PT para que venha ao plenário votar
“não”. Estamos votando “não” porque queremos iniciar
a discussão dessa matéria após a leitura do relatório.
Teremos tempo para ler o relatório, para apresentar
todos os destaques. Essa medida provisória foi a mais
debatida e discutida na Câmara e na imprensa com
todos os partidos.
As divergências com partidos da base do Governo e com o Governo foram públicas e transparentes. As negociações entre partidos que apoiam o
Governo e partidos da Oposição foram transparentes
e públicas.
Portanto, vamos ter tempo para examinar o relatório, para fazer as emendas, para apresentar os
destaques. É muito importante que a bancada do PT
venha ao plenário para votar “não”, para que possamos
iniciar a discussão, a leitura do relatório. Teremos a discussão, a apresentação de destaques. Não estamos
fazendo nada na correria nem sem a transparência
total que esta Casa exige.
Essa foi uma negociação política com divergências públicas. Vamos tratar desses pontos no debate
de mérito e nas emendas ou nos destaques que possam ser feitos a essa medida provisória.
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Por isso convoco a bancada do PT para que venha ao plenário votar “não”. Essa é uma votação muito
importante para o nosso Governo e para o PT.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS
está em obstrução.
O SR. LUIZ CARREIRA (DEM-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder Ricardo Barros citou nominalmente tanto a mim quanto
ao Deputado Eduardo Sciarra por termos participado
de algumas reuniões. Isso é pura verdade. Na semana passada, discutimos com o Relator por diversas
vezes alguns pontos do seu relatório. Esse relatório
certamente foi modificado, porque depois disso não
tivemos mais conhecimento. Desde quinta-feira passada não nos reunimos para tratar desse assunto.
Apenas o texto parcial do relatório foi enviado para o
Líder Ronaldo Caiado.
Portanto, vamos esclarecer a verdade dos fatos,
depois desse dia nunca mais discutimos essa matéria.
O acordo feito com o Relator naquela oportunidade foi
no sentido de distribuir o relatório 2 ou 3 horas antes
de sua leitura em plenário para que pudéssemos manifestar nossa opinião.
Concordamos e acordamos com alguns pontos
que estavam no relatório. Mas, de lá para cá, não tivemos a oportunidade de opinar sobre o relatório atual.
Era esse o esclarecimento que queria fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogo
a sessão por 1 hora.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a palavra o Deputado Colbert Martins. Em seguida, falará
o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
convido as Deputadas e os Deputados do PMDB e do
Bloco Parlamentar para virem a plenário, pois estamos
em processo de votação nominal.
O PMDB quer votar. Hoje vai acontecer a leitura
do parecer da Medida Provisória nº 449, de 2008, mas,
para tanto, é preciso que as Deputadas e os Deputados
venham a plenário, porque a votação neste momento
é nominal. O PMDB encaminha o voto “não”.
Também quero ainda agradecer, Sr. Presidente,
ao Deputado Luiz Carreira a contribuição parcial, mas
extremamente importante, que deu ao relatório.
Obrigado.
O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a
palavra para uma explicação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Ciro Gomes tem uma questão de ordem a apresentar.
O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não se trata
de questão de ordem, mas de um pedido de esclarecimento. V.Exa. havia dito, salvo engano meu, que não
seria prorrogada a sessão. Mudou agora?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou prorrogar a sessão apenas para que seja feita a leitura do
parecer. Eu disse que não votaria a matéria agora, de
modo que, se houver leitura, não se votará nem se
discutirá agora, somente na sessão da tarde.
O SR. CIRO GOMES – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, certamente a Medida Provisória nº 449, mesmo se estivéssemos numa situação de normalidade mundial, já seria
uma matéria polêmica, porque trata do parcelamento
de dívidas.
O atual contexto por que passa o Brasil, de enfrentamento da crise internacional, tem afetado nossa
economia, embora, para desgosto da Oposição, ela
tenha reagido muito bem às ações mitigatórias. Essa
é uma delas. A política de afrouxamento fiscal permitirá às empresas parcelarem dívidas, para que tenham
capital de giro, possam arcar com suas folhas de pagamento e continuar a fazer investimentos.
Em face dessa especificidade da nossa economia, sou favorável ao conteúdo da medida provisória.
Espero que o Relator venha aprimorá-la sem, evidentemente, enxertar situações anômalas, que descaracterizem seu objetivo principal.
Registro este meu posicionamento, apesar de me
haver inscrito para falar contra a matéria. Mas o contexto atual exige reflexão. Não podemos apostar na crise, a
crise não interessa a ninguém. O Brasil vem superando
e resistindo, com aumento de investimentos, redução dos
juros, afrouxamento da política monetária. E, agora, essa
política fiscal expansionista, que garante capital de giro
e de investimento às empresas que estão enfrentando
dificuldades em face da restrição do mercado externo.
Se a Oposição, nesse contexto, sente-se incomodada, imaginem quando o Lula lançar 1 milhão de
casas populares a 15 reais. Certamente, esse programa vai deixar a Oposição muito mais enlouquecida do
que está atualmente.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Ex.a.
a palavra.
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O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de
fato, como disse o Vice-Líder do Governo, participei,
em nome do PSDB, das tratativas para a discussão do
relatório da MP nº 449 ocorridas nas semanas anteriores, inclusive na passada, na Liderança do Governo.
Na ocasião, oferecemos sugestões preparadas pela
assessoria do PSDB, as quais foram apresentadas por alguns Deputados da nossa bancada – Silvio Torres, Alfredo
Kaefer, Luiz Carlos Hauly, Bruno Araújo. Procuramos, a
todo instante, colaborar e demonstrar um espírito aberto
no sentido de avançar numa discussão democrática para
que a matéria pudesse ser trazida a plenário.
Mas, diferentemente do que se pensava, da semana passada para cá, não nos foi apresentado o
relatório, como inclusive já foi anunciado. Portanto,
ficamos sem as informações necessárias para que
pudéssemos orientar a nossa bancada e emitir um
juízo de valor sobre o mérito da matéria ou aquilo que
ela veio modificar.
Isso posto, não se trata, como alguns Líderes do
Governo estão querendo mostrar, de um enfrentamento
apenas contra o Governo, que, neste momento, está
enfrentando uma crise que ele omitiu a todo instante. Trata‑se de uma crise gravíssima e, na verdade, o
Brasil caminha para uma recessão, pois obteve o pior
resultado entre todos os países do BRICs, com a maior
taxa de juros da América Latina e do planeta.
No entanto, tenta justificar-se tão-somente com um
discurso que culpa a Oposição por querer conhecer o texto
para discuti-lo de maneira responsável e coerente.
Posto isso, registro que participamos e continuaremos a participar dos debates, desde que tenhamos
um texto para podermos discutir a matéria conforme
ela de fato merece.
Muito obrigado.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apresento uma questão de ordem com base
no art. 95, entendendo que, quando o § 6º do art. 62
da Constituição da República fala no sobrestamento
de todas as deliberações legislativas da Casa, quando
houver o trancamento por medida provisória, as resoluções previstas no inciso VII do art. 59 não estarão
aí compreendidas.
Fiz uma pesquisa sobre isso, Sr. Presidente. Estou citando aqui um grande jurista chamado Michel
Temer, em seu Elementos de Direito Constitucional, e
outros juristas, entre eles, Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Pontes de Miranda e José Afonso da Silva.
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Todos eles entendem que o projeto de resolução não
faz parte do processo legislativo.
Diante dessa observação, quero suscitar essa
questão de ordem: que, para efeito do trancamento da
pauta, todos os itens do art. 59 realmente trancam a
pauta, salvo as resoluções. E assim nós poderíamos
trabalhar tranquilamente em termos de alteração regimental, em termos de questões de ordem que podem
ser solucionadas pelo Plenário.
Esta é a questão de ordem que suscito a V.Exa.,
entendendo que podemos deliberar sobre resoluções e
toda matéria administrativa, como ontem, aliás, deliberamos, tranquilamente, sobre a prorrogação de prazo
para término de CPI.
Por consequência, a indagação ou a questão de
ordem que suscito, Sr. Presidente, é que o Plenário não
fica com a sua pauta fechada... É claro que fica com a
pauta fechada em todas as matérias, como estamos
vendo aqui, mas resoluções não estão subordinadas
ao trancamento da pauta.
Esta é a questão de ordem que apresento a
V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu recolho a questão de ordem do nobre Deputado e, logo de
início, já me convenço das primeiras razões de V.Exa.
Mas a examinarei com maior vagar, para dar a solução
à questão de ordem apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
votar. Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Mais alguém vai votar? Quem estiver nos corredores venha rapidamente.(Pausa.)
Vou encerrar a votação. Mais alguém? (Pausa.)
Deputado Edigar Mão Banca. (Pausa.) Deputado Pedro Henry. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM
Sim 38 Srs. Parlamentares;
Não 233 Srs. Parlamentares;
Abstenção 1 Parlamentar;
Total 272 votantes.
É Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta
da Medida Provisória nº 449 , de 2008.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: MPV Nº 449/2008 – REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica
Início da votação: 11/03/2009 12:51
Encerramento da votação: 11/03/2009 13:08
Presidiram a Votação:
Michel Temer
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passase, portanto, à leitura do parecer pelo nobre Deputado
Tadeu Filippelli, a quem concedo a palavra. E já fica
estabelecido que será feita apenas a leitura agora.
O SR. MIGUEL CORRÊA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. MIGUEL CORRÊA (PT-MG. Pela ordem
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme orientação do partido.
O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, conforme o art. 96, peço a palavra para uma reclamação.
Não é possível uma coisa dessas, Sr. Presidente!
Francamente!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A reclamação é procedente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Tadeu Filippelli está na tribuna.
Concedo a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória nº 449, de 2008, e às emendas a ela
apresentadas, pela Comissão Mista, ao Sr. Deputado
Tadeu Filippelli.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo à leitura do parecer proferido em plenário
à Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008,
pela Comissão Mista do Congresso Nacional.
Medida Provisória que altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão nos casos em que
especifica, institui regime tributário de transição e dá
outras providências.
Autor: Poder Executivo.
I – Relatório
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Presidente da República editou a Medida Provisória
nº 449, de 3 de dezembro de 2008, a qual se constitui
de 66 artigos, agrupados em 5 capítulos.
Ela altera a legislação tributária federal relativa ao
parcelamento ordinário de débitos tributários, concede
remissão nos casos em que especifica, institui regime
tributário de transição e dá outras providências.
Como se depreende do relatório sobredito, tratase de texto legal extenso e complexo. Ele não só introduz inúmeros dispositivos legais no ordenamento
jurídico, mas também ajusta e moderniza vários outros
que estão a demandar uma revisão legislativa.
Em meio a essa vasta extensão e complexidade,
é certo que podemos destacar, de forma resumida, as
seguintes modificações:
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1) instituição de parcelamentos especiais de débitos para com a Fazenda Nacional;
2) unificação da legislação referente ao parcelamento ordinário de débitos tributários, inclusive os
previdenciários;
3) concessão de remissão de créditos tributários;
4) redução e agilização do contencioso tributário;
5) harmonização das normas relacionadas às
contribuições previdenciárias com a legislação relativa
aos demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
6) adequação da legislação à nova estrutura da
Procuradoria-Geral Federal, necessária à centralização da cobrança da dívida ativa das autarquias e fundações públicas;
7) agilização da apuração de responsabilidades
de membros da carreira de Procurador Federal;
8) uniformização da disciplina referente aos acréscimos moratórios, encargos legais e parcelamento dos
créditos das autarquias e fundações públicas federais
inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal e harmonização de tais critérios com aqueles
aplicados à dívida ativa da União;
9) baixa de inscrições no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas de contribuintes com pendências
cadastrais antigas e dificilmente solúveis; e
10) instituição do Regime Tributário de Transição
(RTT); e alterar a Lei das Sociedades por Ações, no
intento de harmonizar as normas contábeis brasileiras
às normas contábeis internacionais.
À medida provisória foram apresentadas 371
emendas, conforme quadro abaixo. As Emendas de
nºs 17, de autoria do Deputado Armando Monteiro, e
33, 47, 60, 65, 82, 103, 185, 214 e 308, de autoria do
Relator, foram por eles retiradas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Deve-se registrar que a presente proposição
atende aos pressupostos constitucionais de urgência
e relevância, exigidos pelo caput do art. 62 da Constituição Federal.
Não restam dúvidas de que a matéria é relevante,
pois ela tem impactos econômicos de grande importância. Impactos esses que consistem na melhoria da
eficiência do sistema tributário e no aquecimento da
atividade econômica, visto que a medida provisória reduz o custo de cumprir obrigações tributárias, melhora
os mecanismos de cobrança da Dívida Ativa da União,
diminui os passivos de pessoas físicas e jurídicas e
concede moratória para os remanescentes. É bom
lembrar que, no momento atual – em que se vislum-
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bram quedas na produção, demissões em massa de
trabalhadores, quedas da renda e recessão ao redor
do mundo —, é fundamental que sejam adotas medidas como as aqui discutidas, porque elas são parte da
solução dos graves problemas antes apontados.
Entendemos, também, que a matéria é urgente.
Como bem justificou o Poder Executivo na exposição
de motivos que acompanha a proposição, há fortes
razões pelas quais as medidas em análise não podem
esperar pelo tempo necessário para a conclusão da
tramitação de um projeto de lei. Primeiro, a adoção de
medidas que reduzam a litigância tributária no âmbito
administrativo e judicial é urgente. Segundo, não há
justificativa para que um mesmo órgão não se utilize
de critérios semelhantes no que tange à administração
das contribuições previdenciárias e a dos demais tributos internos, sem o que, muitas vezes, haveria duplicidade de trabalho por parte da própria administração e
dos sujeitos passivos. Terceiro, as medidas propostas
precisam tramitar rapidamente no Congresso Nacional, visto que trazem benefícios para a sociedade e o
Tesouro Nacional.
Além disso, faz-se premente a implementação
de medidas que permitam estabelecer um mecanismo
unificado de controle – o que possibilitará maior eficiência na cobrança de toda a dívida ativa das autarquias
e fundações públicas federais – e urge implementar
um sistema de gerenciamento dessa dívida, por meio
do qual seja possível a criação, operacionalização e
compartilhamento de dados e cujos procedimentos e
critérios necessitam de amparo normativo, consubstanciados na proposição em tela.
Por fim, cumpre lembrar que há necessidade de
conferir imediata segurança jurídica nas relações entre o Fisco e o empresariado nacional, uma vez que a
breve vacatio legis da Lei nº 11.638, de 2007, e a alta
complexidade dos novos métodos e critérios contábeis
instituídos – muitos deles ainda não regulamentados
– têm gerado grande intranquilidade às empresas
brasileiras, em razão dos possíveis reflexos desses
novos critérios e métodos contábeis sobre as bases
tributáveis e, também, a convergência dos métodos e
critérios contábeis no cenário internacional como fator
de atração de investimentos.
Registro também, além do mais, que a matéria
abrangida pela proposição em exame não incide em
nenhuma das vedações para edição de medidas provisórias contidas no § 1º do art. 62 da Carta Magna.
Observamos, ainda, que a medida provisória em
tela não incorre em inconstitucionalidades e que tanto
ela quanto suas emendas conformam-se com o ordenamento jurídico vigente e com os parâmetros da boa
técnica legislativa.
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No que tange à constitucionalidade das emendas,
contudo, verificamos a existência de violações ao texto
da Constituição Federal.
A Emenda de nº 335 propõe a partilha de parte da
arrecadação da Contribuição para o PIS/PASEP com
os entes federativos subnacionais. As contribuições
sociais têm destinação específica, constitucionalmente
estabelecida. Em síntese, elas devem financiar gastos na área de previdência social, assistência social e
saúde atribuídos pela Lei Maior à União. Dessa forma,
a lei – norma hierarquicamente inferior à Constituição
– não pode alterar essa destinação constitucional das
contribuições sociais.
Entre as emendas, há uma série delas que tem
vício de iniciativa. Trata-se das Emendas de nºs 159,
160, 161, 246, 247, 250, 284, 285, 286, 289, 292, 293,
295, 296, 297, 364, 369 e 370, que dispõem sobre
servidores públicos da União e de suas atribuições e
remuneração. Esse tipo de matéria, de acordo com o
art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal, é de
iniciativa privativa do Presidente da República.
Analisados esses aspectos, passemos ao exame da compatibilidade e adequação orçamentária e
financeira da medida provisória e das emendas a ela
apresentadas. Tal exame abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
—, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Entendemos que a Medida Provisória nº 449, de
2008, está em consonância com as normas sobreditas.
Embora a medida provisória envolva certo volume de
perda de receita, isso não coloca em risco o equilíbrio
do Orçamento. Os valores remitidos ou anistiados, por
serem de dificílima recuperação, geram um enorme
custo administrativo de cobrança. Com a baixa desses
processos, haverá redução desses custos. Além disso, as regras especiais de parcelamentos, contidas no
texto em exame, incentivam o pagamento de débitos
que, sem elas, não seriam recebidos. Vale dizer, há
um incentivo para que contribuintes em atraso com o
Fisco possam regularizar suas situações, o que gera
aumento da arrecadação. Enfim, a medida provisória
em tela é neutra do ponto de vista orçamentário.
Por igual, somos da opinião de que as emendas
não padecem do vício da inadequação financeira e orçamentária. Ainda que algumas delas possam, individualmente, implicar certa perda de arrecadação, a eventual inclusão desse tipo de emenda não traz ameaças
às metas fiscais ou ao equilíbrio macroeconômico do
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País, porque as outras medidas adotadas pelo diploma
legal em análise, somadas ao incremento de arrecadação gerado pelo recebimento de dívidas em atraso,
são mais do que suficientes para compensá-la.
Quanto ao mérito da Medida Provisória nº 449,
de 2008, ele nos parece inegável.
Ao tratar da relevância da matéria, dissemos que
ela tem impactos econômicos de grande importância,
que consistem na melhoria da eficiência do sistema tributário e no aquecimento da atividade econômica. Mais
especificamente, a medida provisória reduz o custo de
cumprir obrigações tributárias, melhora os mecanismos
de cobrança da Dívida Ativa da União e respeita as
obrigações de pessoas físicas e jurídicas.
De forma simplificada, um sistema tributário é
mais eficiente do que outro, se arrecada a mesma
quantidade de receita com o menor custo possível. A
par do óbvio, custo de transferir dinheiro para os cofres
do Estado, os tributos também implicam encargos administrativos, que são suportados pelos contribuintes
ao cumprirem a legislação tributária. Nesse contexto,
os sistemas tributários bem delineados evitam ou, pelo
menos, reduzem esses encargos administrativos.
A proposição está repleta de medidas que melhoram a eficiência do sistema tributário. Com efeito,
a unificação e harmonização das normas relativas às
contribuições previdenciárias com as normas relativas aos demais tributos federais tornam mais fácil o
cumprimento das obrigações tributárias, permitindo
que recursos humanos e materiais, antes empregados na realização dessas tarefas sejam utilizados de
forma mais eficiente. Ademais, a redução e agilização do contencioso tributário e o aprimoramento da
legislação referente à Procuradoria-Geral Federal e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional facilitarão o
recebimento da Dívida Ativa da União, aumentando a
arrecadação federal.
No que toca ao aquecimento da economia, vale
lembrar que o crescimento econômico é fundamental
para garantir a cada geração o usufruto de mais renda
do que as anteriores, permitindo-lhe consumir maiores
quantidades de bens e serviços. Como demonstra a
teoria econômica, é essa ampliação do consumo que
resulta, ao longo dos anos, em melhoria do padrão de
vida das pessoas.
O texto legal em apreciação implementa várias
medidas que impulsionam a atividade econômica. Inicialmente, registre-se que os parcelamentos ora instituídos alivia pressões sobre o caixa das pessoas jurídicas e as finanças das pessoas físicas. Isso permite
maior liberdade de atuação, assegurando, entre outras
coisas, o aumento do gasto com consumo e a quitação
em tempo próprio de obrigações vincendas – inclusive
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tributárias. Vale dizer, isso tem o condão de contribuir
para a manutenção dos níveis atuais do consumo privado e da receita tributária, gerando efeitos positivos
sobre o produto nacional. Igualmente benéficas são as
remissões e anistias concedidas e a regularização de
pendências fiscais, pois tais medidas permitirão que
milhares de pessoas possam retirar seus nomes de
cadastros negativos e tornar a fazer negócios, o que
gera renda e empregos. Isso é fundamental na conjuntura econômica atual, em que se avizinham tempos
ainda mais difíceis.
Não obstante, entendemos que o texto original
da medida provisória pode ser aprimorado. Não foi por
outro motivo que a ele foram apresentadas mais de
370 emendas. Um número tão elevado de propostas é
reflexo da inquietação da sociedade diante dos temas
tratados na medida provisória. Ademais, a percepção
sobre a necessidade de aprimorar a proposição surgiu depois de muito estudar o assunto, de muito refletir
sobre ele e de muito debatê-lo com Líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com outros
Deputados e Senadores, com os setores envolvidos
e com autoridades do Poder Executivo. Foi por essas
razões que resolvemos apresentar o projeto de lei de
conversão anexo, que é a síntese possível de todo esse
processo de análise, discussão e negociação.
É certo que o PLV introduz várias modificações
na medida provisória. Contudo, as alterações mais relevantes dizem respeito ao formato, à amplitude e ao alcance dos parcelamentos ora propostos. Na formulação
da nossa proposta, fomos guiados pelo sentimento de
que o momento atual da economia mundial exige ações
que permitam a recuperação das empresas brasileiras.
Por outro lado, tais ações devem ser implementadas
sem que a arrecadação tributária advinda de outros
parcelamentos sofra uma redução muito brusca.
Não existem evidências de que a edição de programas de renegociação de crédito afete de alguma
forma a efetivação de recolhimentos de forma espontânea pelos contribuintes. O índice de realização do
crédito tributário espontâneo tem oscilado em torno de
95%, no período de 2000 a 2008, não demonstrando
ter sido influenciado pelos programas de renegociação
de créditos implantados.
A migração dos parcelamentos existentes para
novos programas de renegociação de créditos implantados, fato inquestionável, tem como motivação o
oferecimento de condições mais vantajosas pelo novo
programa, que resultam em redução do valor da parcela
ou do total do débito. A redução no valor arrecadado
com os parcelamentos existentes é compensada pelos recolhimentos do novo parcelamento oriundos de
contribuintes inadimplentes com parcelamentos ante-
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riores e oriundos de débitos já apurados ou não e que
não eram objeto de parcelamento.
Apesar de este ter sido o comportamento observado nos últimos anos, a proposta de limitar o valor
das parcelas a serem concedidas neste novo programa a 85% do valor da parcela anterior do contribuinte
procura estabelecer um teto para a possível queda de
arrecadação dos parcelamentos existentes com a aprovação desta lei. Nos últimos anos, a maior queda nos
valores arrecadados com os parcelamentos anteriores
ocorreu no ano de 2003, com a implantação do PAEX,
quando o valor recolhido, oriundo de parcelamentos
convencionais, foi cerca de 36% menor do que o recolhido em 2002. Porém, outros mecanismos fizeram
com que, naquele ano, houvesse o crescimento de
quase 10% do total arrecadado com todos os demais
parcelamentos. Em algumas situações, como em 2006,
com a implantação do PAEX, o crescimento do total
arrecadado com parcelamentos apresentou aumento
de mais de 50% em relação ao ano anterior.
A instituição de novos programas de renegociação
de crédito pode resultar na necessidade de maiores
esforços de gerenciamento por parte da administração pública. Mas, se o novo programa for realmente
adequado à condição econômica dos contribuintes,
permitindo a extinção dos créditos existentes, acabará por reduzir os esforços gerenciais. Tome-se como
exemplo que o PAEX, que teve 244.526 contribuintes
optantes. em novembro de 2008, apresentava somente 168.892 parcelamentos regulares, menos de 70%
do total inicial.
Estamos certos de que nossa proposta dá aos
contribuintes brasileiros condições excepcionais para
que eles possam sobreviver às circunstâncias excepcionais por que passamos, sem, contudo, prejudicar
a arrecadação federal.
Cumpre esclarecer, por fim, que, na elaboração
do projeto de lei de conversão ora apresentado, foi feita uma análise minuciosa do mérito das mais de 370
emendas. A despeito da nobre intenção dos ilustres
Parlamentares que as apresentaram, nosso parecer
é, conforme exposto na conclusão do voto que se segue, pela aprovação parcial de algumas delas e pela
rejeição das demais. Isso porque entendemos que
a solução dada pelo projeto de lei de conversão é a
mais apropriada.
Antes de concluir, gostaríamos de fazer um comentário mais detalhado sobre a Emenda nº 345.
Essa proposta condiciona a concessão de crédito
para empresas com faturamento anual superior a
R$2.400.000,00 à existência, no contrato de financiamento, de cláusula que preveja a garantia de emprego
para os empregados da pessoa financiada. É nítida
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a nobreza da intenção do autor, todavia acreditamos
que a aprovação da emenda pode agravar, ainda mais,
a situação da empresa que necessite de recorrer ao
mercado bancário. Com efeito, isso impediria a redução de custos por parte das firmas para fazer frente a
uma redução da produção, o que poderia inviabilizar
várias empresas brasileiras.
Face ao exposto, o voto é pela admissibilidade,
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 449, de 2008; pela constitucionalidade das
Emendas de nºs 1 a 16, 18 a 32, 34 a 46, 48 a 59, 61
a 64, 66 a 81, 83 a 102, 104 a 158, 162 a 184, 186 a
213, 215 a 245, 248 e 249, 251 a 283, 287, 288, 290,
291, 298 a 307, 309 a 334, 336 a 363, 365 a 368 e 371;
pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs 159,
160, 161, 246, 247, 250, 284, 285, 286, 289, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 335, 364, 369 e 370; pela juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária
e financeira das Emendas de nºs 1 a 16, 18 a 32, 34
a 46, 48 a 59, 61 a 64, 66 a 81, 83 a 102, 104 a 184,
186 a 213, 215 a 307 e 309 a 371; e, quanto ao mérito, pela aprovação da referida medida provisória, pela
aprovação, na forma do projeto de lei de conversão
anexo, das Emendas nºs 1 a 16, 18, 19, 21 a 32, 34,
36 a 42, 45, 46, 48 a 51, 53 a 59, 61 a 64, 66 a 72, 74
a 78, 80, 81, 83 a 86, 90, 98 a 100, 102, 104, 106 a
112, 115 a 117, 122 a 125, 128, 129, 131, 134, 136,
138, 143, 152, 156, 170, 171, 173, 178, 182 a 184, 186
a 195, 197 a 199, 202 a 205, 212, 215, 218, 220, 222,
226, 230, 231, 234 a 238, 241 a 243, 248, 249, 252
a 254, 256, 258, 259, 273, 275, 304, 311, 315, 316,
318, 325, 328, 330, 331, 343 e 366; e pela rejeição
das demais emendas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é
o parecer e o voto do Relator, referente à MP nº 449,
de 2008.
Durante a leitura do Relatório, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 2º Secretário.
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não
vou dar a palavra.
(Tumulto no plenário.)
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir
a leitura do PLV na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – S.Exa.
já o leu.
O SR. LOBBE NETO – O PLV, na íntegra, não
foi lido.
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(Tumulto no plenário.)
O SR. LOBBE NETO – Relator, eu quero a leitura do PLV.
(Os microfones são desligados.)

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
RORAIMA
Angela Portela PT
Luciano Castro PR
Urzeni Rocha PSDB
Total de RORAIMA 3
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Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Fernandes PTB PmdbPtbPscPtc
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Vieira PSDB
Total de MARANHÃO 8
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
José Guimarães PT
Marcelo Teixeira PR
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Total de CEARÁ 5
PIAUÍ

AMAPÁ
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Giovanni Queiroz PDT
Nilson Pinto PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 4
AMAZONAS
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PmdbPtbPscPtc
Silas Câmara PSC PmdbPtbPscPtc
Total de AMAZONAS 3
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT

Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB PmdbPtbPscPtc
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Total de PIAUÍ 3
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Bruno Rodrigues PSDB
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PR
José Chaves PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Jungmann PPS
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 8
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB PmdbPtbPscPtc
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ALAGOAS 4
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Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 16
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Willian PTC PmdbPtbPscPtc
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS
Humberto Souto PPS
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Odair Cunha PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Total de MINAS GERAIS 23
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Sueli Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 4
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RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Brizola Neto PDT
Chico DAngelo PT
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Indio da Costa DEM
Leandro Sampaio PPS
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Solange Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de RIO DE JANEIRO 18
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Jardim PPS
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Fernando Chucre PSDB
Jilmar Tatto PT
João Herrmann PDT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Paulo Tóffano PV
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Nelson Marquezelli PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Teixeira PT
Ricardo Berzoini PT
Roberto Santiago PV
William Woo PSDB
Total de SÃO PAULO 29
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MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Total de MATO GROSSO 3
DISTRITO FEDERAL
Laerte Bessa PMDB PmdbPtbPscPtc
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 4
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PTB PmdbPtbPscPtc
Sandro Mabel PR
Total de GOIÁS 3
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB PmdbPtbPscPtc
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Total de PARANÁ 11
SANTA CATARINA
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Vignatti PT
Total de SANTA CATARINA 3
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
Enio Bacci PDT
Henrique Fontana PT
Luciana Genro PSOL
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPtbPscPtc
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Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Sérgio Moraes PTB PmdbPtbPscPtc
Total de RIO GRANDE DO SUL 14
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OS SRS.:
AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rocha PT
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARÁ 4
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Total de AMAZONAS 1
ACRE
Henrique Afonso PT
Total de ACRE 1
TOCANTINS
NIlmar Ruiz DEM
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
Clóvis Fecury DEM
Domingos Dutra PT
Nice Lobão DEM
Pinto Itamaraty PSDB
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Waldir Maranhão PP
Total de MARANHÃO 7
CEARÁ
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Eugênio Rabelo PP
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de CEARÁ 3
PIAUÍ
Alberto Silva PMDB PmdbPtbPscPtc
Júlio Cesar DEM
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 3
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RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtbPscPtc
João Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2
PARAÍBA
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARAÍBA 1
PERNAMBUCO
Carlos Wilson PT
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Total de PERNAMBUCO 4
ALAGOAS
Augusto Farias PTB PmdbPtbPscPtc
Benedito de Lira PP
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPtbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtbPscPtc
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Félix Mendonça DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Tonha Magalhães PR
Total de BAHIA 3
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV
Carlos Melles DEM
Juvenil PRTB
Miguel Martini PHS
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Total de MINAS GERAIS 6
ESPÍRITO SANTO
Jurandy Loureiro PSC PmdbPtbPscPtc
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Solange Amaral DEM
Total de RIO DE JANEIRO 3
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SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Paulo Maluf PP
Paulo Renato Souza PSDB
Vadão Gomes PP
Total de SÃO PAULO 6
DISTRITO FEDERAL
Rodovalho DEM
Total de DISTRITO FEDERAL 1
GOIÁS
Professora Raquel Teixeira PSDB
Total de GOIÁS 1
MATO GROSSO DO SUL
Waldir Neves PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 1
PARANÁ
Airton Roveda PR
Barbosa Neto PDT
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Total de PARANÁ 4
SANTA CATARINA
Nelson Goetten PR
Total de SANTA CATARINA 1
RIO GRANDE DO SUL
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Proença PPS
Pompeo de Mattos PDT
Vilson Covatti PP
Total de RIO GRANDE DO SUL 4
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerro a sessão, designando para hoje, quarta-feira, dia
11, às 14h, a seguinte
ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
I. Requerimento s/n dos Srs. Líderes, solicitando, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno, urgência para
Projeto de Lei nº 1.626, de 1989, do Senado Federal,
que dispõe sobre a profissão de empregados domésticos, prevê novos direitos, cria a categoria de empregador doméstico e dá outras providências.
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URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

URGÊNCIA
(Art. 62 da Constituição Federal)

DISCUSSÃO

DISCUSSÃO

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 2008
(Do Poder Executivo)

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 2008
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 449, de 2008, que altera a
legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários,
concede remissão nos casos em que especifica, institui regime tributário de transição, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista. As Emendas
de nºs 17, 33, 47, 60, 65, 82, 103, 185, 214 e
308 foram retiradas pelos autores.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-1208
PRAZO NA CÂMARA: 10-2-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 28-2-009
(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 13-09
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU DE
12-12-08
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória n° 450, de 2008, que autoriza
a União a participar de Fundo de Garantia
a Empreendimentos de Energia Elétrica –
FGEE; altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805,
de 6 de novembro de 2008; dispõe sobre a
utilização do excesso de arrecadação e do
superávit financeiro das fontes de recursos
existentes no Tesouro Nacional; altera o art.
1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de
2004; e autoriza a União a repassar ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES recursos captados junto ao
Banco Internacional para a Reconstrução
e o Desenvolvimento – BIRD. Pendente de
parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 2-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 16-2-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 19-5-09

Discussão, em turno único, da Medida Provisória n° 451, de 2008, que altera
a legislação tributária federal, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 8-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 22-2-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 12-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 25-5-09
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU DE
22-12-08
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 452, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória n° 452, de 2008, que dá nova
redação à Lei no 11.887, de 24 de dezembro de 2008, que cria o Fundo Soberano
do Brasil – FSB, e à Lei no 11.314, de 3 de
julho de 2006, que autoriza o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
– DNIT a executar obras nas rodovias transferidas a entes da Federação, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-09
5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 453, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória n° 453, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-2-09
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PRAZO NA CÂMARA: 1-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-09
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 454, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 454, de 2009, que dá nova redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, que transfere
ao domínio do Estado de Roraima terras
pertencentes à União. Pendente de parecer
da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-09
7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 455, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 455, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar
e do Programa Dinheiro Direto na Escola
aos alunos da educação básica, altera a
Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-09
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU DE
5-2-09
8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009
(do poder executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória n° 456, de 2009, que dispõe
sobre o salário mínimo a partir de 1º de
fevereiro de 2009. Pendente de parecer da
Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-09
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9
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória n° 457, de 2009, que altera
os arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005, que dispõem sobre parcelamento de débitos de responsabilidade
dos Municípios, decorrentes de contribuições sociais de que tratam as alíneas “a”
e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Pendente
de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 24-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 10-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 28-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 10-6-09
10
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 458, de 2009, que dispõe sobre
a regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da
União, no âmbito da Amazônia Legal, altera
as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993,
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.383, de
7 de dezembro 1976, e 6.925, de 29 de junho
de 1981, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 24-2-09
PRAZO NA CÂMARA: 10-3-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 28-3-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 10-6-09
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
DISCUSSÃO
11
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 59-A, DE 1999
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar nº 59-A, de 1999, que estende os direitos assegurados à trabalhadora
gestante, nos casos de morte desta, a quem
detiver a guarda de seu filho; tendo pareceres
das Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (Rela-
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tora: Dep. Vanessa Grazziotin); de Seguridade
Social e Família, pela aprovação (Relatora:
Dep. Rita Camata); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo (Relator: Dep. Jaime Martins).
12
PROJETO DE LEI Nº 939-C, DE 2007
(Da Procuradoria-Geral da República)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 939-C, de 2007, que dispõe sobre
a estrutura organizacional e funcional do
Conselho Nacional do Ministério Público e
dá outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator:
Dep. Nelson Marquezelli); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária (Relator: Dep. Carlos Willian); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Eduardo Cunha).
13
PROJETO DE LEI Nº 836-C, DE 2003
(Do Sr. Bernardo Ariston)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 836-C, de 2003, que disciplina o funcionamento de bancos de dados
e serviços de proteção ao crédito e congêneres e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões: de Defesa do
Consumidor, pela aprovação deste e dos
de nºs 2.101/03, 2.798/03, 3.347/04, 5.870/05,
5.958/05, 5.961/05, 6.558/06 e 6.888/06, apensados, e das emendas oferecidas ao substitutivo de nºs 3, 4, 6, 10, 11, 12, 16 e 19; pela
aprovação parcial das emendas oferecidas
ao substitutivos de nºs 1, 13, 15, 17, 20, 23 e
25, na forma do novo substitutivo adotado; e
pela rejeição das emendas de nºs 1 a 6 apresentadas a este, das emendas de nºs 1 a 5
apresentadas ao Projeto de Lei nº 2101/03,
e das emendas de nº 2, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 21,
22, 24, 26, 27 e 28 apresentadas ao substitutivo (Relator: Dep. Max Rosenmann); e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste, com emenda, dos de nºs
2.101/03, com emendas, 2.798/03, 3.347/04,
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5.870/05, 5.958/05, com emendas, 5.961/05,
6.558/06, 6.888/06, com emenda, apensados;
do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, com subemenda; das Emendas
de nºs 01/04 a 06/04 ao PL 836/2003, 01/04
a 05/04 ao de nº 2.101/2003 e 01/06 a 28/06
ao Substitutivo, todas apresentadas na Comissão de Defesa do Consumidor; e pela
anti-regimentalidade das Emendas nºs 01/06
a 03/06 e 01/07 a 08/07, apresentadas nesta
Comissão (Relator: Dep. Maurício Rands).
Tendo apensados os PLs nºs 2.101/03,
2.798/03, 3.347/04, 5.870/05, 5.958/05,
5.961/05, 6.558/06, 6.888/06 e 4.334/08.
URGÊNCIA
(Artigo 154, do Regimento Interno)
DISCUSSÃO
14
PROJETO DE LEI Nº 451-B, DE 1995
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 451-B, de 1995, que dispõe sobre
medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas e dá outras providências;
tendo pareceres das Comissões: de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação
deste e dos de nºs 1.081/95 e 2.141/96, apensados, com substitutivo e pela incompetência em apreciar os de nºs 865/95 e 928/95,
apensados (Relator: Dep. Zezé Perrella); de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação dos de nºs 2.141/96, 4.048/01
e 4.172/01, apensados, com substitutivo,
e pela rejeição deste e dos de nºs 865/95,
928/95 e 1.081/95, apensados, contra o voto
do Deputado Jair Bolsonaro (Relator: Dep.
José Carlos Martinez); de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste, com emenda, e do de nº 865/95,
apensado (Relator: Dep. Osório Adriano);
e de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e dos de nºs 865/95, 928/95, 1.081/95 e
2.141/96, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Ciro Nogueira).
Tendo apensados os PLs nºs 1.081/95,
2.141/96, 4.048/01, 4.172/01, 6.334/02, 865/95
(4.814/05), 928/95 e 2.494/07.
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PRIORIDADE
Discussão
15
PROJETO DE LEI Nº 2.740-B, DE 2000
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 2.740-B, de 2000, que institui a obrigatoriedade de prestação de atendimento
cirúrgico-plástico a portadores de defeitos
físicos causadores de sofrimento moral relevante; tendo pareceres das Comissões: de
Seguridade Social e Família, pela aprovação
deste e pela rejeição do de nº 612/99, apensado (Relator: Dep. Vicente Caropreso); de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e do de nº 612/99,
apensado (Relator: Dep. Carlito Merss); e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas; e pela constitucionalidade,
juridicidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do de nº 612/99, apensado (Relatora: Dep. Ann Pontes).
Tendo apensados os PLs nºs 612/99 e
2.784/08.
ORDINÁRIA
Discussão
16
PROJETO DE LEI Nº 1.626-D, DE 1989
(Da Sra. Benedita da Silva)
Discussão, em turno único, do SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL, ao Pro-
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jeto de Lei nº 1.626-B, de 1989, que “dispõe
sobre a proteção do trabalho doméstico, e
dá outras providências”; tendo parecer das
Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Luciano Castro); de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com subemenda (Relator:
Sr. Aloysio Nunes Ferreira).
17
PROJETO DE LEI Nº 810-A, DE 1995
(Da Sra. Rita Camata)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 810-A, de 1995, que proibe servir
bebidas alcoólicas às pessoas que menciona e determina sua comercialização com um
alerta às mulheres grávidas; tendo pareceres: da Comissão de Seguridade Social e
Família pela aprovação, com substitutivo,
deste e do de n° 1.071/95, apensado (Relator: Dep. Laire Rosado); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação com
substitutivo, deste e dos de n°s 1.071/95 e
2.814/97, apensados, e do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família
(Relatora: Dep. Sandra Rosado).
Tendo apensados os PLs nºs 1.071/95
e 2.814/97.
(Encerra-se a sessão às 13 horas e 40
minutos.)

Ata da 32ª Sessão, em 11 de março de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário Nelson Marquezelli, 4º Secretário Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário
ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz

Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco
RORAIMA
Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
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Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8
AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB
Dalva Figueiredo PT
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Amapá: 5
PARÁ
Bel Mesquita PMDB PmdbPtbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 12
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PmdbPtbPscPtc
Silas Câmara PSC PmdbPtbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Rondônia: 8
ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
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Gladson Cameli PP
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV
Zé Vieira PSDB
Presentes Maranhão: 12
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Ceará: 21
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PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
Júlio Cesar DEM
Mainha DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Presentes Piauí: 8
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtbPscPtc
Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7
PARAÍBA
Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraíba: 11
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB PmdbPtbPscPtc
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtbPscPtc
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Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 21
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Alagoas: 6
SERGIPE
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Presentes Sergipe: 3
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto 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
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
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Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 36
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtbPscPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Miguel Corrêa PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 46

Março de 2009

ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtbPscPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtbPscPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
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Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 42
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc
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
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Herrmann PDT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
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Paulo Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 63
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 7
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
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Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 8
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB PmdbPtbPscPtc
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraná: 28
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
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João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
Emília Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPtbPscPtc
Manuela Dávila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB PmdbPtbPscPtc
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 461 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
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II – LEITURA DA ATA
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como
2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Passa‑se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Betinho
Rosado.
O SR. BETINHO ROSADO (DEM-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar
de ter registrado minha presença na sessão anterior,
não participei da votação. Se estivesse presente, teria
acompanhado a Liderança intrépida do meu partido, o
Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Registrado, nobre Deputado.
O SR. DILCEU SPERAFICO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
justificar minha ausência na votação por conta de um
compromisso externo. Se estivesse presente, votaria
com meu partido, o Partido Progressista.
Obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoBAM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mesma forma, Sr. Presidente, também não pude comparecer à votação, e justifico seguindo a orientação do
meu partido.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Registrado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, gosta-
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ria de justificar meu voto, que seria de acordo com a
orientação do Democratas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Si vis pacem, para bellum – se desejas a paz, prepara a guerra
–, Roman Publius Flavius Vegetius Renatus, Epitoma
rei militaris. A origem deste ditado permanece desconhecida, mas provém do gênio dos romanos em sua
arte da guerra. Enquanto no Brasil, sob o pretexto de
combater a violência, desarmamos pessoas honestas
e indefesas, a criminalidade cresce em audácia. Um
b���������������������������������������������������
ando criminoso acabou de atacar um quartel do Exército, dominou os soldados e roubou 7 fuzis.
O crime ocorreu em Caçapava (SP), pouco mais
de 72 horas após o roubo de 111 armas do Centro Tático de Treinamento de Ribeirão Pires, na Grande São
Paulo. Ladrões voltaram a atacar uma área de segurança em busca de fuzis de alta potência. Dessa vez o
alvo foi o 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava,
no interior paulista.
Foram para as ruas da cidade 200 soldados, com
autorização expressa para procurar os criminosos, com
o aval da Justiça e apoio da PM. Houve blitz por 2 horas em Caçapava e nos Bairros Campo dos Alemães,
Pinheirinho e Cidade Jardim, na periferia de São José
dos Campos, mas ninguém foi preso.
Segundo noticia do jornal O Estado de São Paulo,
por volta das 23h30min de domingo, 5 homens armados dominaram os militares de plantão e, numa ação
ousada, conseguiram roubar 7 fuzis de uso exclusivo
das Forças Armadas. As armas FAL 7,62 mm são de
fabricação nacional. Pesam cerca de 5 quilos cada e
têm capacidade para 700 tiros por minuto, a uma distância de 900 metros.
Para conseguir entrar no batalhão, os homens
destruíram uma cerca na parte de trás do local, onde
a segurança não é reforçada, e escalaram um muro
de 3,5 metros. Depois, aproximaram-se dos militares,
anunciaram o assalto, deram coronhadas na cabeça
deles e os mantiveram reféns até o término do roubo.
Fugiram sem deixar pistas.
Como o alvo ficava no fundo do quartel, já se levantou a possibilidade de os bandidos terem tido acesso
prévio a informações. O batalhão recebe todos os anos
cerca de 200 jovens de 18 a 21 anos para o serviço
militar obrigatório. Em dezembro, um pequeno grupo foi
expulso, por associação ao tráfico. A ligação entre os
2 casos é investigada. “Estamos analisando todas as
hipóteses e, pela organização dos fatos, sabemos que
eles (os planos dos bandidos) foram bem arquitetados
por pessoas que conhecem a estrutura do batalhão”,
diz o Cel. José Matheus Teixeira Ribeiro.
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Sr. Presidente, a revista Veja, edição de outubro
do ano passado, trouxe uma reportagem intitulada
O tiro certeiro da lei, na qual glorificava o chamado
Estatuto do Desarmamento, dando-lhe o crédito pela
redução dos homicídios em São Paulo. Porém, em
mais uma dança de números, não explica questões
de lógica elementar, como bem demonstra o Movimento Viva Brasil:
1. Se a lei aprovada em 2003 foi responsável pela
queda no número de homicídios, como se explica que
isso venha ocorrendo desde 1999, ou seja, muito antes do Estatuto?
2. Se a lei, na prática, só dificulta, e muito, que
armas legalizadas sejam vendidas, como é possível
imaginar que isso possa ter algum impacto nos chamados crimes de vingança? Ou será que alguém que
pretende matar compra uma arma no comércio legalizado?
3. Se, como dito acima, a lei dificulta apenas o
comércio legal, como não esperar uma queda maior
nos chamados crimes “por impulso”?
4. Sendo uma lei federal, como tal redução não
se repetiu em outras capitais, sendo que em várias o
número de homicídios cresceu significantemente?
5. Um homicídio cometido com uma faca é menos
grave que o cometido com uma arma de fogo?
A redução dos homicídios em São Paulo ocorreu
por vários fatores, sendo que os principais são:
1. São Paulo é o Estado onde a polícia mais
prende;
2. São Paulo é o Estado onde o Judiciário mantém mais criminosos presos, sendo que 40% de todos
os presos do Brasil estão lá;
3. E, por último, algo que não podemos comemorar: criou-se em SP uma única facção criminosa
e o número de bandidos mortos por outros bandidos
caiu drasticamente.
Sr. Presidente, nossa população exige e merece
maior segurança. Estamos cansados dessas ilusões
do desarmamento de pessoas honestas. Não será
retirando o direito de legítima defesa do cidadão que
diminuirá a criminalidade. O exemplo da política de segurança pública eficiente fala por si: fim da impunidade
e prisão para os bandidos.
O recente assalto e roubo de armas de um quartel do Exército deixa-nos seriamente preocupados com
o futuro do País. Preparemo-nos e enfrentemos essa
guerra antes que seja tarde demais.
Aproveito para pedir a V.Exa., Sr. Presidente, que
autorize a divulgação do meu pronunciamento nos
meios de comunicação da Câmara dos Deputados.
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Tenho dito.
O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também votar com meu partido, mas não estava
presente na sessão anterior. Por isso, peço o mesmo
procedimento que os demais colegas Deputados.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Flávio Bezerra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, marisqueiras e pescadores, a expectativa do setor pesqueiro para o ano de 2009 é de muito
otimismo. A exportação de pescado deverá duplicar
este ano em virtude do efeito causado pela desvalorização do real, o que torna os produtos brasileiros mais
atraentes para os compradores externos.
As exportações de camarão, lagosta e peixe deverão subir para cerca de US$500 milhões, comparado
aos US$240 milhões do ano passado, e as importações brasileiras dessa categoria de produto deverão
cair para cerca de US$500 milhões em relação aos
US$658 milhões computados em 2008.
A desaceleração da economia mundial levou os
preços das commodities a despencar e o real brasileiro
a perder 33% de seu valor no câmbio desde o início
de agosto do ano passado.
A queda dos preços do pescado brasileiro em
dólar, associada ao aumento das compras por parte
de países como China e Japão, está permitindo que
o Brasil aumente as exportações este ano. Com isso,
o setor pesqueiro, além de ser beneficiado com as
desvalorizações cambiais, também trabalha na busca
de novos compradores para aumentar a demanda e
ampliar o mercado interno.
Nosso País, em especial o Estado do Ceará, tem
grande potencial para desenvolver o setor de pescado
e gerar muito mais receita além da que já vem gerando
ao longo dos anos.
Hoje o Brasil produz cerca de 1 milhão e 200 mil
toneladas de peixe ao ano, que geram 3 bilhões de
dólares em receita anual.
Segundo o Ministro da Pesca, Altemir Gregolin, a
produção deverá saltar para 20 milhões de toneladas
e alcançar uma receita de US$160 bilhões ao ano. O
Ministro disse, ainda, que o Governo pretende comprar e estocar pescado já na safra de 2010, para dar
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sustentação aos preços durante a captura e melhorar
a armazenagem de crustáceos.
De fato, temos a certeza de que o Brasil será o
maior exportador de pescado do mundo. Quero lembrar
que temos 8.500 quilômetros de litoral e possuímos a
maior reserva mundial de água doce do planeta.
Em virtude do grande potencial do setor pesqueiro no Brasil, que movimenta milhões de dólares e
aquece a economia de nosso País, é que vou trabalhar para que seja criada a Comissão Permanente da
Pesca aqui na Câmara Federal. Para isso, conto com
o apoio do meus colegas Parlamentares.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoBAM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, neste
pronunciamento, destaco a eleição do novo coordenador da nossa bancada do Estado do Amazonas,
realizada ontem.
Já faz algum tempo que nós estabelecemos um
rodízio na coordenação da bancada, no início desta
Legislatura. Tive o prazer de coordená-la. Em seguida,
fomos coordenados pelo Deputado Átila Lins e, ontem,
foi eleito coordenador da bancada do Amazonas o Senador João Pedro.
Aproveito a ocasião para destacar não apenas
a importância desta reunião, mas também a unidade,
marca da bancada do Estado do Amazonas, sobretudo
na defesa da Zona Franca de Manaus. Temos nossas
diferenças, diferenças profundas, pois somos de partidos diferentes, mas o tema Zona Franca de Manaus
tem mantido a bancada mobilizada, unida na defesa
desse importante modelo de desenvolvimento para o
Amazonas, para a Amazônia e para o Brasil.
Muito obrigada.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, reafirmo nossa posição sobre
o que ocorreu com aquela criança em Olinda e a necessidade, inclusive, de um posicionamento oficial da
bancada feminina desta Casa no sentido de ser solidária à equipe médica e ao hospital, que tomaram as
providências necessárias.
Ainda bem, Sr. Presidente, que o Estado brasileiro é laico e deu àquele homem, um criminoso que
cometeu um crime grave contra uma criança, a punição necessária. Também à vítima e à família foi dado
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o tratamento indispensável, conforme a legislação
brasileira.
Espero que os médicos e os hospitais do Brasil,
ao se depararem em situação como aquela, não se
sintam desestimulados, mas que cumpram a legislação, porque têm o apoio deste Parlamento e do povo
brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, inicialmente, desejo registrar a presença na Casa do nobre Vereador Ciro Albuquerque,
da Câmara Municipal de Fortaleza, um dos ilustres
representantes daquele Legislativo.
Sr. Presidente, como já se havia prognosticado,
a queda do Produto Interno Bruto no último trimestre
do ano anterior gerou natural inquietação no seio de
todos os segmentos da opinião pública brasileira, particularmente na esfera oficial e nos setores produtivos,
embora o próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
haja assegurado que a recuperação far-se-ia sentir
imediatamente, numa superação que significaria a almejada retomada do efetivo desenvolvimento.
Em meio a esse clima, manifestaram-se o Presidente da Confederação Nacional da Indústria, o ilustre
colega Armando Monteiro Neto, bem assim o dirigente
máximo da FIESP, Paulo Skaff, ambos externando inquietação quanto ao ressurgimento de forças vitais à expansão de nossas atividades empresariais, quer sejam
as relacionadas à indústria, à agricultura, ao comércio,
quer a outras faixas de significação ponderável.
Por sua vez, o Banco Central passou a experimentar pressão mais acentuada para a fixação, logo
mais, da nova Taxa SELIC, havendo o Ministro Henrique Meirelles e os integrantes do Comitê de Política
Monetária adotado diretrizes que estarão espelhadas
no patamar de juros, a ser conhecido provavelmente
às 16h de hoje, seguido de uma ata detalhada, com
as nuances da presente e grave conjuntura.
Haverá, desta forma, uma conjugação de esforços entre as áreas governamentais e privadas para
que se processem alternativas conducentes a uma
recomposição do PIB, até como força de preservar,
diante da comunidade internacional, o prestígio que
já alcançáramos, em decorrência de políticas públicas
indiscutivelmente ajustadas à atual realidade.
O Congresso, no contexto de seus encargos
institucionais, terá de acompanhar, por Comissão Especial já designada, as evoluções dessa delicada pro-
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blemática, apontando, também, sugestões capazes de
contribuir para a ultrapassagem de uma fase momentaneamente aziaga e preocupante.
Os Estados e Municípios somarão esforços para
alcançar objetivos compatíveis com o novo panorama,
a fim de possibilitar ao País um imediato retorno a
uma fase bem mais auspiciosa ao progresso e bemestar social.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra. Depois, falará o Deputado Raimundo
Gomes de Matos.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Inicialmente, Sr.
Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, gostaria
de registrar a presença na Câmara dos Deputados do
Prefeito Alcildes Boff, do Município de Calmon, Santa
Catarina, e também do Prefeito Luiz Nora, do Município de Jaborá, Santa Catarina.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o���������
10º Congresso Nacional da CONTAG foi aberto ontem às 20h
no Centro de Convenções. A solenidade de abertura
contou com a presença de Ministros de Estado, presidentes de partidos políticos, dirigentes de centrais
sindicais, Parlamentares, delegações estrangeiras e
representantes de ONGs. Ontem, pessoalmente, prestigiamos a abertura oficial do evento, em que se discute
a sustentabilidade da agricultura familiar. É muito importante tomarmos decisões, medidas concretas, porque
estamos muitos preocupados com a sucessão familiar
na pequena propriedade rural. Então, esperamos que
esse congresso realmente traga sustentabilidade para
a agricultura familiar em nosso País.
Quero fazer minhas as palavras do Presidente
da CONTAG, Manoel dos Santos, e dizer que o movimento sindical dos trabalhadores rurais é forte graças a
esses sonhadores e lutadores pela liberdade e justiça
no campo. Quero também parabenizar as mulheres do
evento, que representavam 39% dos inscritos, e as delegações sindicais estrangeiras, representadas na mesa
pelos sindicalistas Gerardo Iglesias, Diretor-Adjunto da
União Internacional dos Trabalhadores na Agricultura
e Alimentação (UITA), e Rigoberto Turra, dirigente da
Coordenação das Organizações dos Produtores Familiares do MERCOSUL (COPROFAM).
As centrais sindicais foram convidadas para compor a mesa de abertura do 10º Congresso. O Presidente
da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique, defendeu a unidade dos trabalhadores do campo
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e da cidade e apontou a importância do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
(PADRSS) da CONTAG para o País. As propostas são
fundamentais para fortalecer a agricultura familiar e
enfrentar os impactos da crise financeira mundial, que
está sendo aproveitada por empresários oportunistas
para flexibilizar os direitos trabalhistas.
A importância da CONTAG para a organização
dos trabalhadores rurais foi destacada pelos dirigentes
dos partidos políticos presentes no 10º Congresso.
Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra e, em seguida, a Deputada Janete
Rocha Pietá.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDBCE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 7 de
março, a TV Ceará completou 35 anos de atividades.
Inicialmente como integrante da Fundação de Teleducação do Ceará (FUNTELC) e comprometida com a
educação formal de 5ª a 8ª séries, por meio do Sistema
Telensino, a emissora viabilizou a universalização do
ensino fundamental no Estado. A estação atuou como
uma verdadeira “escola a distância”, onde no passado
se destacaram profissionais de renome como Emiliano
Queiroz, Ayla Maria, Augusto Borges, Paulo Limaverde,
B. de Paiva, João Ramos, Wilson Machado, Guilherme Neto, Ary Sherlock, Hiramisa Serra, Karla Peixoto
e Assis Santos, além de alunos do próprio sistema,
a exemplo do jornalista Chico Lima, que assumiu, na
década de 1990, a superintendência da TVC. Na época, a emissora cearense também valorizava a cultura
regional e a informação jornalística.
Sob a presidência do jornalista Augusto César Benevides e com total apoio do Governador Cid Gomes,
a TV Ceará se prepara para viver mais um momento
histórico. É que, no último dia 26 de janeiro, chegou a
Fortaleza o transmissor digital, um dos mais modernos
e com características tecnológicas inovadoras relacionadas à preservação ambiental. São 5 toneladas de
equipamentos adquiridos na Alemanha, marcando,
assim, o compromisso da emissora em oferecer o
que há de mais moderno em tecnologia para os seus
telespectadores.
Afiliada da TV Brasil e operando no canal 5 VHF
em Fortaleza, a TV Ceará produz 20 horas de programas
semanalmente, com reportagens veiculadas em rede
nacional nas duas edições do Repórter Brasil, às 8h da
manhã e às 20 horas. Com cobertura via satélite em todo
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o Estado, os cearenses poderão acompanhar o cotidiano,
a política, a cultura e programas de entretenimento, muito
em breve, por meio de imagens de alta qualidade.
Entre os programas exibidos pela TV Ceará,
destaco o CDL TV, que traz as principais informações
sobre comércio, orientação sobre técnicas de vendas,
entrevista com especialistas e empresários. A coordenação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Ceará
(CDL), que têm na presidência o empresário do ramo
de supermercados, Francisco Honório Pinheiro Alves.
O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 18h,
com reprise às 8h da manhã de sábado.
Apresentado pelo jornalista Moacir Maia, outra
produção da área jornalística é o programa Cena Pública, marcado por um debate democrático e aprofundado, com a participação de convidados e 3 especialistas
ligados a cada tema em questão. O Cena Pública é
exibido sempre às terças-feiras, às 21h40min.
Já o Ciclo de Debates, também apresentado pelo
jornalista Moacir Maia e coordenado pelo Centro Industrial do Ceará (CIC), discute temas que influenciam nos
destinos sociais, políticos e econômicos do Estado e
do restante do País. Especialistas também participam
de cada edição, que vai ao ar aos domingos, às 19h,
com reprise às 21h das sextas-feiras.
A grade de programação jornalística ainda é
composta pelo Jornal TVC, um telenoticioso marcado
pela imparcialidade, que oferece cobertura desde os
conteúdos factuais do cotidiano até a abordagem de
grandes temas em reportagens sobre política, economia, esporte, cultura, serviços e comportamento.
Na área de entretenimento, voltado para a juventude, existe o programa Jovens em Foco, que inclui o
empreendedorismo, a prestação de serviços, o incentivo
à solidariedade e a valorização da cidadania para a formação intelectual. O Ceará Cabloco, por sua vez, é outro
atrativo que mostra com descontração a riqueza cultural
nordestina. A vasta e rica programação inclui, ainda, A
Santa Missa; Bola 5; Com a Bola Toda; Crônicas do Ceará; Ontem, Hoje e Sempre; Semeando; Diálogo; Papo
Literário; Refrigério e Paz; Megafone; e Vocações.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a TV
Ceará é uma emissora comprometida com a cidadania. Nasceu durante a administração do Governador
César Cals. No ano de 1993, já na administração do
Governador Ciro Gomes, hoje Deputado Federal nesta Casa, teve sua denominação TV Educativa mudada, passando a se chamar TV Ceará. Mesmo com a
mudança de nome, a emissora nunca deixou de ser
órgão oficial do Governo do Estado, sob a gerência
da Fundação de Teleducação do Ceará (FUNTELC),
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atualmente vinculada à Secretaria da Casa Civil, que
tem como titular o Sr. Arialdo Pinho.
Por todas essas conquistas, avanços e também
pelo compromisso social de informar seus telespectadores, é que concluo este meu pronunciamento parabenizando a todos que fizeram e fazem da TV Ceará
uma emissora séria, sempre engajada no seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento do Estado
e formação do povo cearense.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete Rocha Pietá.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr.
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nesta
semana em que comemoramos o 8 de Março – Dia
Internacional da Mulher –, quero trazer uma excelente notícia: 75% da população brasileira é favorável à
política de cotas para mulheres na política.
Esse e outros dados nos foram trazidos pela pesquisa, que contou com o apoio da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres, realizada pelos Institutos
Patrícia Galvão, IBOPE e Cultura Data.
Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que o relatório dessa pesquisa seja incorporado aos Anais desta
Casa.
Essa pesquisa é um chamamento à reforma política, uma reforma política que realmente contribua para
aumentar a qualidade da nossa democracia. Além do
apoio majoritário às cotas, a pesquisa também revela:
83% da população concorda com que a presença de
mulheres na política e em outros espaços de poder e
de tomada de decisão resulta numa melhoria da política e desses espaços; 75% concordam que só há
democracia de fato com a presença de mulheres nos
espaços de poder e de tomada de decisão; 80% de
população concorda com que a lista de candidaturas
dos partidos políticos deveria ter metade de homens
e metade de mulheres.
Esses dados são veementes, e a sociedade brasileira, neste momento, está à frente do sistema político.
Por isso, conclamo com veemência: reforma política,
já!. Mas, na nossa reforma, queremos: financiamento
público de campanha e lista fechada.
Portanto, mais mulheres no poder, mais poder
para as mulheres. Isso é democracia, isso é direito.
Obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA:
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Chico
Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje,
na Comissão de Defesa do Consumidor, foi aprovado
requerimento de nossa autoria de convocação do Presidente da ANAC para vir a esta Casa explicar essa
divergência entre eles e o Governador do Rio de Janeiro sobre os aeroportos do Brasil.
Enquanto o mundo sai da lógica do Estado mínimo, privatizando bancos e outras entidades, o Presidente da ANAC anuncia que sua pretensão é privatizar os principais aeroportos deste País. Mesmo que
ele tivesse a intenção de privatizar os aeroportos que
dão prejuízo, nós já queríamos saber, principalmente
agora, porque o Rio de Janeiro terá perda de ICMS.
Queremos é ganhar e sair da crise fortalecidos e não
perdendo patrimônio.
Era o que queria comunicar a esta Casa e aproveito para agradecer à Comissão de Defesa do Consumidor.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Pois
não, Deputado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDBCE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebi a informação de que o sinal da TV Câmara,
no atual momento, não está chegando ao Nordeste.
Solicito providências a V.Exa. para que entre em
contato com os responsáveis.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Muito
bem. Já vou pedir à Mesa que tome as providências.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Veloso.
O SR. VELOSO (Bloco/PMDB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o problema
da dengue vem-se alastrando pelo País. Em todos os
Estados, cidades e Municípios, há sempre focos do
mosquito. O pior é que já estamos no ano de 2009 e,
em todos os anos, no verão, temos de conviver com
o mesmo problema, sem que haja uma solução concreta e imediata.
O que a imprensa tem noticiado diariamente são
mortes de pessoas indefesas. É preciso tomar muito
cuidado, pois, quando se pensa que o problema está
melhorando, o que se vê é a situação caótica existente.
Na vida, há sempre uma solução para tudo. Se
necessário, que o Ministro da Saúde e os Secretários
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de Saúde dos Estados e Municípios trabalhem com
amor e dedicação à causa, pois o controle da dengue
faz-se necessário para que não sejam ceifadas tantas
vidas preciosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, demais senhoras e senhores aqui presentes, os que estão acessando a Internet e aqueles
que sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara em
todo o Brasil, especialmente a população do Estado
de Minas Gerais, a quem tenho o orgulho de aqui representar, durante o mês de março, em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher, o Plenário da Câmara dos Deputados pode votar propostas sobre direitos
da mulher, como o projeto de lei que estende à mãe
adotiva os direitos da genitora falecida nos meses seguintes ao parto, entre eles o salário-maternidade e a
estabilidade no emprego.
Além desse, também está pautado projeto de lei
que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a embriagados ou a pessoas que sabidamente tenham problemas
mentais. A proposta determina ainda aos fabricantes
dessas bebidas a colocação de aviso na embalagem
destinado a alertar as mulheres grávidas sobre os efeitos nocivos do álcool especialmente à criança.
Um outro projeto voltado às mulheres é o projeto de lei que regulamenta os direitos trabalhistas da
empregada doméstica. Os Deputados têm de analisar
o substitutivo do Senado que garante, entre outros,
o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, demais
senhoras e senhores, reforço meu apoio aos citados
projetos, por entender que eles propiciarão melhores
condições de vida às mulheres brasileiras, ainda tão
maltratadas por nossa sociedade machista. É inconcebível que ainda nos tempos atuais prevaleçam noções
tão arcaicas que impeçam as mulheres de obter as
mesmas condições de ascensão social dos homens.
Muito obrigado.
A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB-RR. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar os Deputados Aldo Rebelo
e Ibsen Pinheiro pela iniciativa de apresentar projeto
de lei que propõe demarcações de áreas indígenas
submetidas à aprovação do Congresso Nacional.
Hoje, o processo demarcatório está exclusivamente nas mãos do Poder Executivo e não admite a
participação daqueles que serão de fato atingidos pelas demarcações. Como o processo de demarcação
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se restringe a destinar terras à populações indígenas,
não existem políticas públicas que ofereçam a elas assistência para que possam sobreviver nessas áreas,
nem serviços de saúde eficientes e de apoio à educação ou mesmo de capacitação para a produção de
seu artesanato e para a agricultura.
A homologação da terra indígena Raposa Serra do
Sol ilustra bem essa situação. Lá foram demarcados 1,7
milhão de hectares para o usufruto de uma população
de cerca de 16 mil índios. No entanto, a situação que
observamos dentro da reserva é de absoluto descaso
e negligência para com a população indígena. Essa
demarcação não trouxe, portanto, benefícios para os
índios, mas trouxe insegurança à nossa soberania.
Prova disso é a proposta que os índios hoje estão
apresentando de criação do território federal indígena
em Roraima, por não concordarem com as 18 condições impostas pelo STF. Os índios que estão fazendo
essa proposta são da reserva Raposa Serra do Sol e
o fazem porque não concordam com as 18 condições
impostas pelo Supremo Tribunal Federal, repito, para
situações de demarcação e também porque acham
que há descaso e abandono político e administrativo,
enfim, abandono total por parte do Governo com relação a essas populações indígenas.
Dessa forma, vejo com muita esperança a aprovação desse projeto. Volto a parabenizar seus autores
pela sensibilidade que tiveram ao apresentar essa
proposta por meio desse projeto de lei.
O caso da reserva indígena Raposa Serra do
Sol terá seu julgamento encerrado no próximo dia 18,
quando o Supremo Tribunal Federal finalmente determinará qual será o destino de índios e não índios
naquela região. Contra essa decisão não caberá recurso. No entanto, com a apresentação desse projeto
polêmicas semelhantes a essa poderão ser evitadas
em futuras demarcações.
Vejo, portanto, com muita esperança a aprovação desse projeto e volto a parabenizar os autores da
proposta pela sensibilidade que sempre demonstraram com relação a esse tema e também pelo caráter
de imparcialidade que trouxeram aos debates sobre
essa questão.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Pellegrino) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Cleber
Verde.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero fazer uma justificativa de voto. Se presente estivesse na sessão anterior, teria votado com
meu partido.
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Em segundo lugar, registro a satisfação de ter sido
escolhido para ocupar o cargo de 2º Vice-Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, que considero de
extrema importância, por tratar de temas relevantes, a
exemplo do que discutimos no ano passado.
Volto a lembrar a situação dos garimpeiros que
estiveram em Serra Pelada. Só no Maranhão, são quase 40 mil trabalhadores, cidadãos maranhenses que
estiveram em Serra Pelada e Curionópolis, no Pará,
situação que há muito tempo aguarda uma posição do
Governo no tocante a sobras de ouro, prata, platina e
paládio, que estão na CEF. Portanto, vamos retomar
esta discussão. Na condição de membro da Comissão
de Direitos Humanos, vamos trabalhar de forma a atender aos interesses principalmente das minorias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
a palavra pela ordem o Sr. Deputado Dr. Talmir.
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Deputado Nelson Marquezelli, é
uma satisfação ver V.Exa. presidir os trabalhos.
Gostaria de registrar que faltei à votação anterior,
mas, se estivesse presente, meu voto seria de acordo
com a orientação do meu partido.
Gostaria de registrar ainda os 104 anos do Rotary
International, comemorados em Presidente Prudente,
juntamente com o Governador Régis, do Distrito 4.510.
O Rotary é uma instituição que tem mais de 1 milhão
e 300 mil membros em todo o mundo. É uma instituição que combate a poliomielite e o analfabetismo, tem
assento na ONU e está preocupada com a recessão
econômica internacional.
O Rotary é parceiro em projetos humanitários
ligados a habitação, educação e segurança.
Parabéns, Rotary International!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
a palavra pela ordem o Sr. Deputado Mainha.
O SR. MAINHA (DEM-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar
a deferência que a Senadora Kátia Abreu teve com o
Piauí ao lançar naquele Estado o Programa CNA no
Campo e o Programa Útero é Vida, justamente no Dia
das Mulheres, 8 de março.
A Senadora Kátia Abreu faz um grande trabalho
à frente da CNA, discutindo temas importantes, como
a renegociação das dívidas e a transformação das fazendas em empresas.
Também aproveito este ensejo e parabenizo, com
um dia de atraso, a cidade de Luzilândia, no Piauí, a
qual ontem comemorou 119 anos. Luzilândia é uma
cidade administrada por uma mulher, a Prefeita Janaína Marques.
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Quero dizer que eu, apesar de não ser da bancada feminina, sou, como dizia à Deputada Vanessa,
um Deputado convicto de que temos de melhorar os
espaços que a mulher ocupa na política brasileira. Advogo aqui que seja votada de maneira urgente a PEC
da Deputada Luiza Erundina.
Por fim, registro que estava no Senado, numa
solenidade em homenagem à Batalha do Jenipapo, e
por isso não pude estar presente à votação passada,
mas, se aqui estivesse, votaria de acordo com a Liderança do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Uldurico Pinto.
O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, telespectadores e internautas que nos
veem, o assunto que venho tratar nesta tribuna é por
demais preocupante.
Tivemos a confirmação da morte de um menino
de 8 anos, na noite de segunda‑feira, dia 9, em Itabuna, Bahia, com suspeita de dengue. A criança foi
enterrada nessa terça-feira, dia 10, em Floresta Azul,
também no nosso Estado.
De acordo com as informações da Secretaria de
Saúde da Bahia, o número oficial de mortos por dengue
no Estado chega a 13 e há 25 casos presumidos.
Dados da Secretaria apontam que em janeiro e
fevereiro deste ano foram registrados 15.395 casos da
doença, 208% a mais do que no ano passado.
Fomos auxiliados por equipes de saúde do Rio
de Janeiro que chegaram a Itabuna para ajudar no
combate à dengue. No ano passado, o Rio foi um dos
Estados que mais tiveram vítimas da doença.
Congratulo pela iniciativa o Secretário da Saúde
do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, que esteve em Itabuna para explicar estratégias sobre como enfrentar
a doença.
Recebemos as declarações do Ministro da Saúde, Sr. José Gomes Temporão, com profunda apreensão, pois foram avaliadas pelo Ministro como “criticas”, porque, entre 1º de janeiro a 13 de fevereiro, de
2.900 casos passamos para a cifra de 9 mil casos, o
que pode ser considerado como caso epidêmico em
franco avanço na Bahia.
A justificativa do Ministério da Saúde é que com
as eleições municipais tivemos a substituição de 40%
dos Secretários de Saúde, fato que levou à quebra da
continuidade das estratégias de combate à doença.
Os gastos com a doença chegam a 1 bilhão e já
foram disponibilizados mais 200 milhões para a continuação do combate à doença e aos focos da doença.
Vejo que essas medidas são remediadoras, mas
devemos entender que a erradicação dessa doença
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só alcançará sucesso com medidas de interrupção no
ciclo de vida do Aedes aegypti.
Nesse sentido, peço aos nossos pesquisadores
e cientistas da EMBRAPA, que mostraram uma eficiência digna de nota na solução de vários problemas
ligados à agricultura e suas pragas, que entrem nessa
guerra contra o mosquito da dengue.
Pois como Deputado da Bahia e médico estou
muito preocupado com os resultados que advirão de
medidas remediadores e não preventivas, pois as consequências são a morte de nossos conterrâneos.
E digo que não existe nenhuma justificativa que
abrande a dor dos pais e filhos que têm a perda definitiva dos seus entes queridos.
E como exemplo lembro a todos que no século
XIX tivemos várias epidemias, mas Oswaldo Cruz, com
indiscutível fé em sua obra, solucionou e erradicou a
malária e a febre amarela de nossas cidades.
Fato até hoje memorável e demonstração de
inabalável compaixão para com seus companheiros
compatriotas.
Então, nesse sentido, reforço que os direitos humanos de nossos conterrâneos baianos e brasileiros
estão sendo violados, pois não temos ainda a eficiência
necessária na prevenção dessa e de outras doenças
que assolam o Brasil.
E nossa douta Constituição ampara meu pronunciamento, no seu art. 6°, caput, dizendo que são direitos
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, etc.
Vimos que a saúde vem em segundo lugar no
dispositivo constitucional, e esse item não foi colocado nessa ordem aleatoriamente, pois sem saúde não
teremos um sociedade plena e efetiva.
E para encerrar este meu pronunciamento, envio
meus sinceros sentimentos de pesar e tristeza para
todas as família vítimas dessa doença horrível e mortal
que é a dengue, transmitida pelo Aedes aegypti, que
ironicamente significa: detestável do Egito.
E tudo que tenho a dizer, Sr. Presidente e demais
que nos acompanham.
Obrigado.
O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar
meu voto. Se na sessão anterior estivesse aqui, eu
votaria conforme a orientação da bancada do Partido
dos Trabalhadores.
Ao mesmo tempo, quero parabenizar a Itaipu Binacional, que, em solenidade na segunda-feira, fez a
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concessão para a Universidade Federal do Paraná de
uma área de 40 hectares, onde será construída a Universidade Federal da Integração Latino‑Americana.
Essa universidade, que visa trazer para o Brasil
estudantes de toda a América Latina, para um trabalho
de integração, dará a esses estudantes uma formação
humanística, solidária e integracionista.
Participei desse evento de concessão do terreno
e tive a oportunidade de debater durante 2 dias, com
técnicos nacionais e internacionais, o conteúdo de um
currículo para um curso de saúde pública.
Parabéns ao Presidente Lula pelo projeto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana –
UNILA, que tramita nesta Casa, e parabéns à Itaipu e
à Universidade Federal do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Antonio Feijão.
O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o Prof. Armando Mendes diz com grande veemência
e sabedoria que é nossa missão manter e praticar “o
insistencialismo amazônico” na participação do grande
debate sobre a Hileia e ter como obrigação o incansável desejo de entendê-la. Conhecer e respeitar sua
etnodiversidade também é hoje um grande desafio da
humanidade para protegê-la e usá-la com sabedoria.
Mesmo que não tenhamos milênios nos escaninhos
da história, somos sua gente e os senhores de sua
destruição e ou conservação. Por isso vamos apenas
colocar o pensamento que venho defendendo ao longo
desses anos na Amazônia e a partir daí vamos debater e ampliar nossas dúvidas e angústias. Conhecer e
participar da questão amazônica como pátria ecológica de todos nós e responsabilidade socioambiental
de toda a humanidade.
Quando a grande mídia mundial, impulsionada
pela cólera etnoecológica e climática, fala em complexidade amazônica, mesmo num sentido geossocial,
isso deve ser entendido menos em relação à terra do
que em relação ao homem. Charles Wagley, em Uma
Comunidade Amazônica, sentenciou:
“Não é a natureza por si mesma, mas a condição
humana em face dela, que cria verdadeiramente os
problemas geopolíticos. E nenhum problema é mais
complexo e ingrato nesta área, do que o de conceituar
e sobretudo delimitar regiões, pois nem sempre é possível conciliar, no plano geográfico, as necessidades
lógicas do espírito e da necessidade política, com a
ordem natural das coisas”.
O grande tema de nossa palestra é a busca de
uma Amazônia socioambientalmente equilibrada, e
as implicações dessa nova (des) ordem econômica
e das responsabilidades políticas planetárias diante
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do desafio que a sustentabilidade para um desenvolvimento includente requer nesse novo modelo econômico surgente, que impõe decisões de investimentos
para a construção e a manutenção de um impositivo
equilíbrio social, ecológico e climático para biosfera,
atmosfera e hidrosfera.
A Amazônia é o último espaço sobre a face da
Terra onde uma simples opinião pode alterar a ordem
natural das coisas! Muitas opiniões e pessoas, no
Brasil e no mundo, tentam a cada dia intervir sobre as
nossas economias, as nossas vidas e o nosso destino.
Esta possibilidade de modificação da ordem natural é
que cria na vaidade humana a vontade de querermos
participar da história. O destino da Grande Hileia de
Humboldt pode ser a única explicação para a vontade
humana, hoje planetarizada, de participar da grande
discussão amazônica e do destino de sua gente.
As maiores desgraças socioambientais que se
abateram sobre a humanidade foram produzidas nos
países que hoje buscam “desrespeitar” nossa soberania,
negar o nosso passado, denegrir o nosso presente e
proibir o direito ao nosso futuro e ao desenvolvimento
sustentável includente que desejamos construir e viver
em nossas conquistas.
O Brasil e o “Capital Global” sempre buscaram
as riquezas da grande floresta, incentivaram a sua
ocupação econômica de forma caótica com discreta
preocupação com a dimensão de sua antropia e suas
anunciadas e consequentes tragédias socioambientais
históricas: corrida da borracha, garimpos, questões indígenas, estradas, hidrelétricas, Chico Mendes, Eldorado
do Carajás, queimadas, reforma agrária, aquecimento
global e muitas outras que ainda virão.
Então, nós vamos fazer uma breve retrospectiva
da ocupação econômica da Amazônia, ocorrida nos
últimos 40 anos, contemplando tempos de otimismo
e esperanças com tempos de migrações rurais desordenadas com marcas de extrema pobreza e desilusão
do povo com o próprio Estado brasileiro.
Vamos navegar rapidamente por essa trilha de
ocupação da floresta e seus cenários consequentes
que foram construídos e alicerçados nos conceitos
geopolíticos do regime militar de integrar para não
entregar e que temos obrigação de analisar, refletindo sobre seus erros e seus pontos de importância, na
construção contemporânea da história geoeconômica
da Amazônia.
Quando os militares, no final da década de 1960,
introduziram novas conexões da Região Sudeste e Nordeste com o coração da floresta amazônica, através
dos novos eixos rodoviários, como a Belém-Brasília,
a Transamazônica, a BR-163 e a BR-364, eles deram
pouca importância em conhecer a natureza social e
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cultural da Grande Hileia de Humboldt. Planejaram e
realizaram cartesianamente uma ocupação com gente
que não tinha a menor integração geoeconômica com
o lugar (a floresta) e passou a atender, como soldados
sem farda, o lema geopolítico “da terra sem gente para
a gente sem terra do Nordeste”.
Os governos militares não permearam a Região
Norte só com estradas. Eles introduziram agroindústrias, a Zona Franca de Manaus, equiparam portos,
modernizaram aeroportos, universidades, substituíram
florestas primárias por pastagens e agricultura capitalizada. No contraforte desse processo, a sociedade
ambientalista planetária fez com que se internalizasse
um “freio global ecológico”: o ambientalismo climático.
Esse foi um processo tão rápido que colocou retrospectivamente na ilegalidade ou criminalidade quase todas
as economias tradicionais já implantadas na Amazônia.
A organização socioeconômica que estava produzindo
começou a parar, e, se não recriarmos esse equilíbrio,
as sociedades amazônidas não suportarão a pressão
e haverá uma nova ordem migratória, produzindo mais
uma urbanização caótica nas cidades de grande porte. A capacidade das economias amazônidas de se
viabilizarem diante do gigantesco arcabouço jurídico
é quase nenhuma – a legislação ambiental, na forma
com está hoje, nos impõe um grande fracasso socioeconômico.
A Amazônia encontrará soluções pequenas e
locais para os seus grandes problemas. Então, não
nos iludamos, nenhuma norma planetária ou decreto
de um Presidente da República de plantão vai varrer
a pobreza de nossas periferias urbanas. Serão gestos
pequenos, dentro de cada realidade e de cada cidadão
na busca de construir dias melhores. A grande ordem
econômica é investir e desenvolver um viés mercadológico que incentive o equilíbrio socioambiental. Será
o novo Estado Planetário como empreendedor global,
dentro do seu novo arcabouço econômico e diante
de sua verdadeira vontade de sustentar o necessário
equilíbrio climático ambiental e social, que vai moldar o
novo paradigma de relações entre as nações e nossas
economias e valores sociais e culturais que desejamos
permitir diante das limitações que a natureza imporá
em breve ao homem.
Não está claro, por exemplo, de que maneira a
sociedade planetária poderá exigir seus direitos sobre
os recursos naturais sem violar a soberania dessas
nações. E nem como e por quem os direitos sobre os
bens e serviços ambientais serão exercidos, numa
nova ordem planetária de Governança Global, sem
ferir os direitos das sociedades locais desses Estados
soberanos. Como organizar essa nova “Constituição
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Planetária” sem retirar o direito dos povos mais pobres
de terem uma “cidadania de mercado ambiental”.
Em nome do Desenvolvimento Sustentável Preservacionista (Ambientalismo), o Amapá chegou ao topo
da pirâmide ambiental como Estado mais preservado
do Brasil. No outro extremo, temos o Estado do Paraná, que tem apenas 8,6% de suas florestas primárias
preservadas, campeão de índices sociais. O Paraná
é o segundo Estado brasileiro em qualidade de vida
e sua Capital, Curitiba, é primeiro lugar, entre todas
as capitais brasileiras, em qualidade de vida (Índice
FIRJAN). Não que isso sirva de um parâmetro científico, é apenas para fazermos uma reflexão sobre o
badalado modelo de desenvolvimento sustentável e a
sua insuportável carga ecológica que atualmente asfixia as atividades econômicas de escala dos países
em desenvolvimento e empobrece as massas sociais
rurais e locais periurbanas da Amazônia.
Vejamos o Paraná, com seus 8,6% de áreas com
cobertura vegetal primária, e o Amapá, com 98%. O
Estado do Paraná, segundo os estudos realizados pela
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que criou
o Índice FIRJAN de Desenvolvimento dos Municípios
(IFDM), é o segundo no ranking de qualidade de vida!
Quando você traz o Estado mais preservado e o confronta com o Estado que mais desmatou seus espaços
de florestas primárias, vê que nós (Amapá) estamos
em último lugar em qualidade de vida quando analisamos e comparamos esse índice entre as Capitais
brasileiras e em 24º quando comparamos a qualidade
de vida entre os Estados do Brasil.
Concluímos que esse modelo tão badalado de
desenvolvimento com a frenética busca do tão sonhado equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico caminha para um grande estelionato ecológico. As
novas leis ambientais, a construção de unidades de
conservação e a formação de grandes mosaicos de
unidades de conservação, aliadas à constante e indiscriminada decretação de grandes ilhas de preservação
ambiental, quase sempre sem passar pela aprovação
das sociedades locais, têm como consequência a tomada de vários setores da economia rural e urbana,
que hoje são tangidos para a ilegalidade e muitas vezes para o mundo sombrio da criminalidade.
As comunidades excluídas desses nichos de
produção estão sendo levadas velozmente ao mundo
urbano, como uma procissão surda e esquecida, de
miseráveis migrantes e de levas de refugiados ambientais. A grande saída terá que começar com um grande
consórcio para implantação de um modelo capaz de
efetivamente e eficazmente valorizar as economias e
realidades das sociedades locais e permitir-lhes escala
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de produção e tecnologia para o ingresso de suas economias no grande e competitivo mercado global.
Sempre temos que desconfiar dos ambientalistas, mas temos também que aprender com eles e
ver o seu lado bom. Eu aprendi bastante com eles e
agora estou invertendo a lógica do modelo que eles
utilizam, “pensar globalmente e agir localmente”. Hoje,
é preciso provocativamente inverter o lema – agir globalmente e pensar localmente. A nossa miséria não foi
produzida em nossas comunidades. Somos produtos
do mundo planetarizado, especialmente da inquisição
ambiental global.
Temos grandes preocupações sobre nossa capacidade de proteger e decidir o destino de nossa Amazônia e de suas incalculáveis riquezas. Não está claro,
por exemplo, de que maneira a sociedade planetária
poderá exigir seus direitos sobre os recursos naturais
sem violar a soberania dessas nações. E nem como
e por quem os direitos sobre os bens e serviços ambientais serão exercidos, numa nova ordem planetária
de Governança Global, sem ferir os direitos das sociedades locais desses Estados soberanos. Temos de
construir ferramentas de boa aplicação para a eficácia
ter meios e mecanismos de compensações de serviços
ambientais nas diversas escalas para as sociedades
tradicionais e extrativistas da Amazônia.
Não somos contra compartilharmos os nossos
recursos naturais, nossa importância nos sistemas geoclimáticos, mas queremos essencialmente globalizar
nossa realidade social e dividir com a humanidade o
direito de termos uma verdadeira cidadania planetária.
Não se pode ter a Amazônia como Colônia Ambiental
Ecológica Planetária sem nos ter juntado a ela. Não
temos como nos descolonizar de nossa própria existência e história. Somos o que todos conhecem.
Sr. Presidente, esse é o sumário da conferência
que proferi no primeiro Encontro Internacional de Direito Ambiental na Amazônia. Solicito que seja veiculado
nos instrumentos de difusão e divulgação da Câmara.
E quero parabenizar o Ministério Público do Amapá,
organizador do evento, que trouxe conferencistas de
várias partes do Brasil, em especial o Dr. Márcio Alves,
a Dra. Iaci Pelaes e a Dra. Ivana Cei.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra pela ordem à Deputada Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje
circula nesta Casa edição especial do Jornal da Câmara que procura registrar a história da bancada feminina
do presente, da bancada feminina do passado e das
conquistas institucionais das mulheres nesta Casa.
Quero cumprimentar o Presidente Michel Temer
e o Diretor da Secretaria de Comunicação Social,
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Sérgio Chacon, e toda a sua equipe pela importante
iniciativa.
Este jornal, o primeiro na história desta Casa
numa edição especial, segundo o ex‑Deputado Haroldo Lima, agrega informações fundamentais para a
sociedade e o conjunto do mundo político.
Por isso, ao cumprimentá-los pela iniciativa, quero
dizer que são atitudes como essa que reforçam a nossa
presença, dão visibilidade às nossas conquistas, para
que no futuro tenhamos uma sociedade de iguais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Pastor Manoel.
O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (Bloco/
PTB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para justificar o meu voto. Na sessão
anterior votei conforme a orientação do partido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Está
registrado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra à Deputada Manuela d’Ávila.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
também justificar o meu voto na sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Está
registrado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
votei com a bancada do PDT, na sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Está
registrado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Professor Ruy Pauletti.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diversas vezes ocupei esta tribuna para falar dos problemas da
minha região, a Serra Gaúcha – problema do alho, da
uva, do vinho —, e hoje quero falar especialmente do
problema que aflige os industriais dos móveis, os fabricantes de móveis da nossa região.
Estive reunido com representantes do setor neste
final de semana e foi debatida uma série de reivindicações ao Governo Federal como fórmula de desenvolver
a industria e o comércio de móveis no Estado.
Quero ressaltar que a produção moveleira gaúcha está representada em 72 municípios, sendo que
a maioria localizada na serra do Rio Grande do Sul.
Segundo relato que recebo da Presidenta da Associação das Indústrias Moveleiras, Sra. Maristela Longhi,
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o setor atravessa uma crise que futuramente poderá
comprometer toda a produção do Estado.
Representantes do setor já estiveram aqui nesta
Casa em diversas ocasiões, quando solicitaram a equiparação da alíquota de IPI de todos os móveis em 5%.
Eles pleiteiam uma isonomia conforme prevê a emenda
do Deputado Renato Molling, que foi vetada pelo Presidente da República no ano passado, embora tenha
sido aprovada pelo Congresso Nacional.
Os empresários solicitam também a desoneração
patronal para a contribuição do INSS, a exemplo da medida anunciada que beneficia o setor de tecnologia.
Neste caso, o Governo Federal reduziu pela metade a contribuição patronal para a previdência – o índice de 20 passou para 10% – e eliminou a contribuição
para o Sistema S, que é de 3,5%.
Sr. Presidente, viabilizar a compensação escritural
dos créditos federais e o incentivo à exportação com
obrigações do INSS e do Fundo de Garantia é outra
reivindicação que poderá ampliar o setor moveleiro.
Tendo em vista que, com a criação da Super-Receita, todos os impostos e contribuições federais são
administrados por este órgão, com isto os empresários
moveleiros podem compensar qualquer imposto ou
contribuição com crédito advindo de imposto ou contribuição federal, conforme prevê a Medida Provisória
nº 413, em seu art. 5º.
Outra reivindicação é com referência ao fim da
cobrança de Imposto de Renda sobre serviços no exterior. Eles alegam que quando recebem ordens de
pagamento ou pagamento de remessas do exterior,
além de receberem menos, pois o cliente não paga as
despesas de banqueiro no exterior, estas geram Imposto de Renda, pois é entendido pela Receita Federal
brasileira como serviço pago fora do País.
Sr. Presidente, pelo relatório da Associação dos
Moveleiros do Rio Grande do Sul, há uma proposta
também para a suspensão da cobrança de Imposto
de Importação, impostos federais e ICMs sobre a importação de máquinas e equipamentos, concedendo
o mesmo benefício aos fabricantes nacionais.
Para concretizar esta proposta eles pedem um
período de 2 anos, como forma de incentivar a renovação do parque fabril, desde que imobilizado por um
período de 5 anos.
O projeto esta sendo trabalhado política e tecnicamente com a Associação Brasileira de Máquinas,
cujo pleito já foi encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
Sr. Presidente, tenho acompanhado pela mídia
o proselitismo, pelo País, do Presidente da República, acompanhado se sua candidata, na divulgação
do PAC.
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Não tenho visto nenhum benefício para a indústria moveleira.
Neste momento quero unir-me aos empresários
do setor e solicitar que o percentual do Programa de
Aceleração do Crescimento destinado à construção
civil, possa também financiar o mobiliário e que se
possa fazer financiamentos, junto com o imóvel, pelo
Sistema Nacional de Habitação.
A suspensão do ICMs na compra de insumos e
matéria-prima de fornecedores gaúchos destinados à
produção de bens para a exportação é outra reivindicação que merece apoio.
Neste caso, os empresários moveleiros poupariam créditos de ICMs oriundos das exportações
e evitariam também desgastes entre exportadores e
o Governo Estadual, em função das dificuldades de
transferências de créditos excedentes.
Vejam, Srs. Deputados, além de haver menos desembolso de caixa, torna o setor mais competitivo.
Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
com grande pesar que venho a esta tribuna para reverenciar um antigo militante do Partido Comunista do meu
Estado, o Rio Grande do Norte. Seu nome é Pretextato
José da Cruz. Deixou a esposa Olga e 8 filhos.
Em 1941, aos 17 anos, entrou no Exército como
voluntário e ingressou na Força Expedicionária Brasileira.
Entrou para a estiva em 1946.
A partir de 1950, passou a militar no movimento
sindical dos estivadores.
Em 1954, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, do qual foi dirigente. As agruras vividas na clandestinidade nos 20 anos de ditadura não interromperam o desejo de mudança, a esperança no futuro, a
fé no socialismo.
Nos anos 60, liderou o movimento da área portuária, atuando na Federação dos Estivadores e na
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI. Até a eclosão do golpe militar de 1964,
foi uma grande liderança sindical nos planos federal,
estadual e local.
Participou ativamente da criação do Comando Geral dos Trabalhadores – CGT e de toda a mobilização
sindical e política que antecedeu ao golpe militar.
Integrou as forças progressistas – referência aos
que, por atuarem em defesa da democracia, foram
perseguidos, exilados, presos, torturados e perderam
a vida. Sua morte nos leva a celebrar a memória dos
que, como ele, resistiram à ditadura. Pretextato, Djalma Maranhão, Emanoel Bezerra, Luciano Almeida,
Silvério, João Bosco, Bento Ventura, Mery Medeiros,
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Moacir de Gáes, e tantos outros lutadores sociais, são
os nossos heróis.
Será lembrado como um homem de diálogo, cordato, generoso, coerente, firme nos seus propósitos,
que fez da militância comunista a razão de viver. Partiu
afirmando que o futuro da humanidade é o socialismo e
confiante na juventude para “segurar essa bandeira”.
Empenhou sua vida na realização do sonho de
uma sociedade socialista, solidária, fraterna e deixa o
exemplo de combate às injustiças sociais. Ficará em
nossa memória como Pretextato, estivador, sindicalista, militante comunista, mas sobretudo um homem
que teve a coragem de lutar por justiça e liberdade e
cuja existência dignificou a humanidade.
Estendemos nossas condolências à sua esposa
Olha e aos seus 8 filhos.
Sr. Presidente, peço que se registre que na sessão anterior votei de acordo com a orientação do meu
partido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos.
Em seguida, falarão os Deputados Edinho Bez
e Pepe Vargas e, então, encerraremos o período em
que os Deputados dão como lidos os seus pronunciamentos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 4 de março tive a honra de
transmitir o cargo de Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias desta Casa para o Deputado
Luiz Couto, cargo que ocupei nos últimos 12 meses.
Quando assumi a Presidência da CDHM, em 4 de
março de 2008, encontrei na imprensa e entre entidades da área certa desconfiança. O desconhecimento
sobre minha trajetória de vida associada aos direitos
humanos somou-se ao adjetivo de membro da “bancada da bala” com que alguns me alvejaram.
A única coisa que absorvi dessas críticas por antecipação foi o desafio e a oportunidade de mostrar na
prática meu compromisso inquebrável com os direitos
humanos. Direitos humanos não têm fronteira, não têm
dono, não têm partido, e cabia a mim provar isso como
Presidente da Comissão.
Ao avaliar o que conseguimos realizar nesses 12
meses, vejo que o resultado é animador. Mas cumpre
lembrar que as conquistas acumuladas são coletivas.
A Comissão conta com Deputadas e Deputados experientes e compromissados com a causa, além de
uma equipe de servidores que se envolve, que gosta
do que faz. Da parte deste Presidente, procuramos fortalecer esse trabalho conjunto, abrindo espaços para
que todos os membros do colegiado contribuíssem de
acordo com suas aptidões.
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Já em março, fizemos uma reunião com mais de
40 entidades nacionais atuantes da área. Ali firmamos
uma parceria que tem sido produtiva para todos. A
Comissão manteve abertas suas portas para ações
conjuntas com a sociedade civil, que por sua vez participa efetivamente, dando consistência a várias ações
conjuntas. A força da CDHM está nessa relação transparente e cooperativa com a sociedade.
Aprofundamos a cooperação também com outras instituições do Poder Público. Participamos de
grupos de trabalho junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos, à Secretaria de Igualdade Racial, à
Secretaria de Políticas para a Mulher, ao Ministério da
Justiça, ao Ministério Público e a outras Comissões da
Câmara, do Senado e das Assembleias Legislativas.
Com esses órgão, temos ajudado a construir soluções
para antigos problemas – como no caso das anistias
e outros passivos trabalhistas – e formular propostas
de políticas públicas.
No âmbito internacional, a atuação da Comissão
foi intensa. Participamos da Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do MERCOSUL e do
Parlatino, em Buenos Aires. Firmamos um convênio
com a Comissão de Direitos Humanos e Garantias da
Câmara Federal da Argentina, que tem resultado numa
boa colaboração mútua. Valorizamos nossa ação junto
ao Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política
Externa, que monitora as políticas públicas do Governo Federal nesse setor. Realizamos seminários que
geraram opinião sobre temas relevantes.
Mas o que destacamos na área internacional foi a
aprovação, pela Câmara, em maio, e pelo Senado, em
junho, do tratado da ONU em defesa dos direitos das
pessoas com deficiência. Foi o primeiro tratado internacional a receber o status de emenda à Constituição, o
que vai lhe dar uma força política extraordinária como
instrumento de valorização das pessoas com deficiência. Estou convicto de que as articulações e o apoio da
Comissão foram decisivos para essa conquista.
O período que me tocou presidir a Comissão de
Direitos Humanos e Minorias está sendo um tempo de
somar forças, de construir, de combater as iniquidades,
reduzir as violações, promover a educação e a cultura
dos direitos humanos.
A educação para direitos humanos é a mais difícil
e a mais necessária das tarefas que estamos enfrentando. Ainda é comum achar que direitos humanos é
direito de bandido. Precisamos mudar essa visão, demonstrando que os direitos humanos são os direitos de
todos, do cidadão correto e bem-sucedido até aquele
que caiu na marginalidade. Todo crime deve ter seu
correspondente castigo, mas é preciso também lem-
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brar que uma pessoa é sempre maior que o erro que
ela possa ter cometido.
Por acreditar nisso, atuamos na CPI do Sistema
Carcerário, contribuindo com o olhar dos direitos humanos na elaboração de um diagnóstico verdadeiro e
na busca de soluções para essa chaga brasileira: as
nossas prisões.
Recolocamos na pauta do Congresso Nacional o
resgate da verdade e da memória histórica do período da ditadura militar. Requeremos informações ainda
encobertas, cobramos a abertura de arquivos secretos e fizemos 2 audiências públicas sobre episódios
obscuros daquele período, a Guerrilha do Araguaia e
a Operação Condor (suspeita de ter assassinado, por
envenenamento, o ex-Presidente da República João
Goulart).
O ano de 2008 foi muito especial para os direitos humanos. Nele se concentraram datas simbólicas
e processos de mobilização envolvendo a sociedade,
que têm na Comissão de Direitos Humanos uma de
suas principais organizadoras. Alguns exemplos: a
Declaração Universal dos Direitos Humanos chega à
maturidade de seus 60 anos, ensejando um esforço
sem precedentes na preparação da Conferência Nacional de Direitos Humanos, que terá sua 11ª edição,
com etapa nacional em dezembro. Este ano é marco
dos 120 anos da Abolição da Escravatura, dos 20 anos
da Constituição Cidadã e dos 18 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
A Comissão Direitos Humanos e Minorias coordena uma articulação para viabilizar a 1ª Conferência Nacional de Comunicação. Queremos abrir espaços para
a comunicação como direito, a geração de propostas
para o novo marco regulatório da área, adaptando-a
às inovações tecnológicas e valorizando a informação
livre, plural e democrática.
Para encerrar, enumero a produção legislativa
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, durante meu mandato como Presidente. Faço isso, com o
profundo sentimento de dever cumprido, reconhecendo que isso só foi possível com o apoio competente
da equipe de servidores da CDHM, coordenada pelo
Secretário Márcio Marques de Araújo. Em nome dele
agradeço o apoio e o empenho de todos.
Números da produção legislativa da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias – Gestão março de
2008 a fevereiro de 2009:
– 265 denúncias foram acolhidas oficialmente,
analisadas, encaminhadas e acompanhados seus
desdobramentos;
– 132 requerimentos foram deliberados determinando ações da Comissão;
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– 21 projetos (6 projetos de decreto legislativo e
15 projetos de lei) tramitaram na Comissão, da qual
receberam parecer;
– 17 audiências públicas debateram temas importantes com representantes da sociedade, Governo e especialistas. Três foram conjuntas com outras
Comissões;
– 17 reuniões ordinárias foram realizadas, todas
com quorum e tomada de decisões.
Seminários nacionais abordaram grandes temas.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais nada,
eu gostaria de justificar a minha ausência: se aqui estivesse, eu teria votado com o meu partido, o PMDB.
Eu estava participando de uma reunião na área de infraestrutura, com outros colegas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ano de
2008 trouxe grandes desafios para os Correios de Santa
Catarina. Além do desafio cotidiano de garantir e aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população
catarinense, houve também o agravante da catástrofe
que se abateu sobre algumas das principais cidades
do Estado, resultado das fortes chuvas dos meses de
novembro e dezembro, que também causaram a interrupção das principais rodovias.
Foram momentos difíceis, mas o caráter dos empregados dos Correios de Santa Catarina se manifestou. Garantiram a rápida superação das dificuldades,
o restabelecimento do atendimento à população no
menor espaço de tempo, a proteção das correspondências e encomendas dos clientes. Participaram, de
forma solidária e voluntária, nas ações de amparo às
vítimas, algumas inclusive pertencentes aos próprios
quadros da ECT. Para estas, a empresa não mediu
esforços a fim de minorar-lhes o sofrimento e o de
suas famílias.
Nem mesmo essas dificuldades impediram que o
trabalho dedicado, comprometido com os resultados e
com a qualidade dos serviços prestados à população,
proporcionasse o expressivo resultado obtido pelas
equipes dos Centros de Entrega de Encomendas –
CEEs de Santa Catarina.
Com o objetivo de avaliar e divulgar os melhores desempenhos nacionais, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, ou simplesmente os Correios,
desenvolvem em todo o País o Programa CEEs Nota
10. O ciclo de avaliações foi de novembro de 2007 a
outubro de 2008, quando foram coletados os dados da
qualidade operacional e de gestão das pessoas que
atuam nessas unidades dos Correios. Os resultados
foram compilados e geraram a nota final do programa,
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a qual foi ratificada posteriormente por meio de uma
auditoria destinada à validação da pontuação obtida.
Sob a ótica dos empregados, do cliente de malotes e do processo – que envolve qualidade operacional, padronização e treinamento —, essas unidades,
seus gestores e equipes são referência de gestão na
distribuição de encomendas nos Correios.
Participaram 95 unidades em todo o Brasil, sendo que 39 foram habilitadas para a segunda etapa do
programa. As vencedoras foram eleitas após pesquisa
realizada com os clientes e depois de validada a certificação do processo produtivo.
Apenas 8 Centros de Entregas e Encomendas
lograram obter a pontuação mínima de 97,75 pontos,
entre 100 possíveis, para compor o seleto grupo dos
CEEs Nota 10 no ciclo de 2008.
Destacamos, com muito orgulho, que dentre eles
2 estão localizados em Santa Catarina. São eles: São
José (4º lugar) e Blumenau (6º lugar), em Santa Catarina; Campinas e Franca, em São Paulo; Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; Montes Claros, em Minas
Gerais; e Londrina e Maringá, no Paraná.
Esse resultado é o reconhecimento da dedicação, da liderança e do profissionalismo de todos os
empregados que atuam nessas unidades. Seu exemplo soma-se ao de outras equipes também vitoriosas,
como a equipe do Centro de Distribuição Domiciliária
de Rio do Sul – CDD Nota 10 no ano de 2007, um dos
3 vencedores em nível nacional naquele ano.
Isso demonstra o correto rumo dado na condução
da Diretoria Regional dos Correios de Santa Catarina
pela atual equipe de gestores, cujo trabalho vem obtendo reconhecimento em nível nacional, o que garante a
continuada melhoria da qualidade dos serviços prestados, a que faz jus a população do nosso Estado.
Encerro parabenizando o coordenador dos Correios e Telégrafos de Santa Catarina, Sr. Luiz Felipe,
pela bela e extraordinária administração, bem como
toda a equipe e demais funcionários dos Correios de
Santa Catarina.
Precisamos enaltecer as boas coisas que há
neste País.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja dada ampla divulgação a este pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Muito
bem. Está autorizado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pepe Vargas.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã pela manhã, junto à Secretaria de
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Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação, em audiência com o Secretário Elieser Pacheco, e na próxima semana, em audiências com os
Ministros Fernando Haddad, da Educação, e Patrus
Ananias, da Assistência Social, levarei ao Governo
uma demanda que vejo como uma possibilidade importante de ser implementada em nosso País e que,
de antemão, divido com os colegas Parlamentares
desta Casa.
Após muitos anos de enfraquecimento e, é justo
dizer, de sucateamento, felizmente, por decisão sábia
do Presidente Lula, o Brasil retoma com força o ensino
técnico. Motivo de muitos discursos destacando a necessidade de investimentos, aperfeiçoamento, o ensino técnico na prática vinha vivenciando um abandono.
Há, porém, uma nova realidade no Brasil. A expansão
do Ensino Técnico está colocando em funcionamento um total de 214 novas escolas técnicas em todo o
Brasil. E não é apenas um plano, já é uma realidade,
pois, deste total previsto para até o ano de 2010, 73
escolas já estão em funcionamento, outras 53 estão
com obras em andamento, 75 estão em fase de ação
preparatória e ainda 2 já possuem obras concluídas e,
portanto, entrarão logo em funcionamento. E tem mais,
não é apenas a criação das novas escolas. No final
do ano passado, com a aprovação por este Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 3.775, foi possível
que no final do ano, o Presidente Lula sancionasse a
Lei nº 11.892, de 2008. Esta lei institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
Tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
se soma às 16 novas universidades federais, das quais
12 estão em funcionamento e outras 4 possuem projetos tramitando nesta Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, estou me referindo ao ensino
técnico, porque é a partir desta nova realidade, da implantação do IFETS, que se aumenta a possibilidade
de formação de inúmeros técnicos que diversificarão a
qualidade de inserção especialmente de jovens no mercado de trabalho. Também é a partir dos IFETS que se
podem formar profissionais de licenciaturas que estão
em falta nas redes educacionais. E mais, além disso,
muitos IFETS significam o embrião do ensino superior
público e gratuito em várias regiões do País.
Nesse sentido, destaco o IFET do Rio Grande do
Sul, com sede em Bento Gonçalves. Nossa região da
Serra Gaúcha, importante polo de desenvolvimento daquele Estado e um dos principais centros econômicos
brasileiros, não possui uma universidade federal, que
no nosso Estado estão concentradas, além de Porto
Alegre, na região sul e central, e, com o Governo do
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Presidente Lula, agora também no norte e noroeste
gaúchos, com a criação da UNINORTE. Assim, a população de Caxias do Sul e das cidades integrantes
da nossa região, as representações dos movimentos
sociais, Prefeitos, de Vereadores, Deputados, que
reivindicam há cerca de 30 anos a implantação de
uma universidade federal naquela região, têm agora
um embrião disso, com a implantação do IFET do Rio
Grande do Sul.
Pois bem, Sr. Presidente, é justamente diante desta nova realidade que se insere o principal ponto desta
manifestação que faço aqui da tribuna da Câmara dos
Deputados. Há uma categoria de educadores espalhada aos milhares por todo o Brasil, desempenhando um
papel fundamental na rede de educação e assistência
social, que pode ter um grande avanço com o incremento da rede federal de educação tecnológica.
Refiro-me aos educadores sociais. São estes profissionais que desempenham uma função fundamental,
especialmente para as populações que convivem em
situação de vulnerabilidade, que podem e devem se
qualificar a partir da Rede Federal da Educação Tecnológica. No quadro de uma sociedade tecnológica
que procura evoluir no sentido de maior democracia e
justiça, a solidariedade para com pessoas e grupos de
pessoas menos favorecidas, não pode ficar confinada
a iniciativas pontuais, desarticuladas entre si e dependendo da maior ou menor boa vontade de alguns. O
direito à integração social é, antes de tudo, o direito
à cidadania enquanto condição indispensável de uma
realização humana. Cabe, de uma forma particular, aos
educadores sociais criar e alimentar as condições que
favoreçam o exercício pleno dessa cidadania. O apoio
educativo prestado por estes profissionais a pessoas
e às comunidades em situação considerada de risco
(quer para si, quer para a sociedade) distingue-se da
lógica assistencialista, na medida em que, respeitando a singularidade de cada ser humano e apoiandose na competência técnica que configura o seu saber
profissional, o educador recorre a todos os meios que
possam favorecer a evolução positiva dos indivíduos
e dos grupos a seu encargo.
No fundo, cabe aos educadores sociais criar e
alimentar os espaços de mediação necessários a uma
socialização eficaz, promovendo parcerias, trabalhando em interdependência com outros profissionais da
saúde, da segurança, da geração de emprego e renda,
da assistência social, entre outros. Não como uma espécie de guarda, a quem caberia a tarefa de vigiar as
margens definidas pela sociedade e reencaminhar os
transgressores, mas como reconhecimento de novas
exigências tanto no que toca à educação como à forma
de tratar as chamadas questões sociais, a erradicação
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de problemas como o da pobreza e da exclusão social,
problemas estes que, afetando um número significativo
de pessoas, põem em xeque o sentido da evolução da
própria humanidade.
Apesar da relevância deste trabalho não oferecer
dúvidas, ainda não existe no Brasil um curso superior
em educação social. As habilitações próprias para o
exercício desta atividade profissional têm, em nosso
País, se difundido através das experiências práticas e
de sua disseminação pelos educadores sociais que as
testaram. É necessário repensar, a partir da própria
prática pessoal e do que acumulou de conhecimento,
o papel do educador social. O perfil profissional e as
competências que os educadores sociais necessitam
para desempenhar adequadamente suas funções dependem em muito da sua preparação. Necessitamos
da criação de um curso superior que permita capacitar novos profissionais e aperfeiçoar os já existentes.
Que profissionalize a execução da profissão e traga
conhecimento científico ao empírico, permitindo buscar
novas metodologias através da pesquisa científica. A
existência de formação superior para educadores sociais não é novidade em outros países. A Europa tem
dezenas de faculdades espalhadas pelo continente.
Somente em Portugal encontramos 13 cursos superiores destinados à formação de educadores sociais.
O mesmo ocorre na Espanha e na Itália.
Pois bem, Sr. Presidente, a sugestão que faço, e
que é fruto da consulta a muitos desses educadores
e das entidades que trabalham no campo da assistência social, assim como é entendimento de vários
profissionais da educação, é de que essa formação
profissional se dê através da criação de um curso específico, muito possivelmente de curta duração, uma
licenciatura em educação social no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, mas,
lógico, fruto de um debate de toda essa realidade e das
experiências que existem em outros países, na rede
de IFETS em todo o Brasil. Este é o passo inicial, inclusive, para a futura regulamentação da profissão de
educador social, uma justa aspiração de milhares de
profissionais que estão desempenhando essa tarefa
em todo nosso País.
Deixo, deste modo, Sr. Presidente, registrado nos
Anais desta Casa, o início de um grande movimento
que desencadeie na direção da criação do Curso de
Educador Social no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (Bloco/PTB-PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nas últimas eleições municipais, o PTB
da Paraíba cresceu, e cresceu muito. Em razão desse
crescimento, no sábado passado tivemos a oportunida-
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de de, ao lado do Pastor Manoel Ferreira e de V.Exa.,
participar da convenção nacional do partido, que se
encontrava unido em torno de uma chapa única, na qual
havia representantes de todos os Estados, exatamente
para que o PTB funcione de maneira democrática.
Aproveitamos a ocasião para, na segunda-feira,
dia 9, criar, em meu Estado, o PTB Mulher, composto de 13 membros, que terá na Diretoria a seguinte
composição: como Presidenta a Prefeita de Itabaiana,
D. Dida; como Vice‑Presidenta a Prefeita de Jacaraú,
companheira Cristina; e como Secretária a Prefeita de
Santana de Mangueira, companheira Tânia.
O objetivo principal da criação deste novo órgão
partidário é colocar em discussão não só o projeto do
partido para 2010, mas também poder participar da
vida do PTB na Paraíba.
Começamos bem. Contamos com a presença
de líderes de vários segmentos da vida paraibana. Inclusive foram filiados naquele momento mais de 100
mulheres.
Com o resultado das eleições municipais, nos 20
maiores Municípios do Estado da Paraíba o PTB cresceu. É hoje o segundo maior partido. Dos 20 maiores
municípios, o nosso partido, Deputado Pastor Manoel Ferreira, comanda a administração de 5. Estamos
conscientes de nossa responsabilidade.
Qual é, então, a orientação? O que nós definimos, acordamos, pactuamos? Que a gestão municipal
petebista deve ser democrática, com orçamento participativo e controle social, e estar comprometida com a
melhoria da qualidade de vida de nossa população.
Não concordamos com a construção de um País
desenvolvido, rico, à custa de um povo com fome, sede,
ignorante, sofrido, desempregado e desencantado.
Essa não é a nossa vontade nem a dos que fazem o
PTB nacional, e principalmente dos que fazem o PTB
paraibano.
Sr. Presidente, se estamos grandes, se crescemos, nada mais justo, nada mais salutar e nada mais
lógico que querer, no projeto de 2010, participar da
chapa majoritária. Pastor Manoel Ferreira, com as
bênçãos de Deus e com a participação das mulheres,
nós iremos democratizar essa discussão.
V.Exa., Sr. Presidente, é o representante do nosso partido na Mesa Diretora desta Casa, e, por sinal,
teve a segunda maior votação – vale salientar que o
Deputado Nelson Marquezelli só perdeu, em termos
quantidade de votos, para o companheiro que é o 1º
Vice-Presidente. E foi uma perda relativa, porque o 1º
Vice-Presidente não tinha concorrente, enquanto o Deputado Nelson Marquezelli tinha. Mas, mesmo assim,
conseguiu obter uma espetacular vitória.
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Tenho certeza, companheiro Nelson Marquezelli,
de que V.Exa. vai representar muito bem o nosso partido na Direção desta Casa. Na verdade, já está fazendo
isso. Tenho certeza também de que, com o perfil que
V.Exa. tem, juntos, vamos apresentar uma reforma
política para ser discutida e votada.
O que está acontecendo atualmente, por exemplo, na Paraíba? Naquele Estado, houve o terceiro
turno das eleições. Terceiro turno! Para que isso seja
evitado, esta Casa tem obrigação de discutir, votar e
aprovar uma reforma política fácil de ser entendida. A
partir daí, teremos condições de evitar que o Poder
Judiciário crie o terceiro turno, como aconteceu no
meu Estado, a Paraíba.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLÓVIS FECURY – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CLÓVIS FECURY (DEM-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei a
orientação do partido na votação da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Está
justificado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Geraldo
Simões.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero deixar registrada neste plenário minha satisfação por recebermos, no Estado da
Bahia, na última semana, a visita da Ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff, e do Ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento.
Na ocasião, foi assinado o termo de autorização para as obras da Via Expressa Baía de Todos os
Santos, no valor de 380 milhões de reais, e que terão
início em 30 dias. O Ministro também assinou ordens
de serviço para a recuperação de 3.500 quilômetros
de rodovias no Estado. O Governador destacou que
“a Via Expressa é a maior intervenção urbana dos últimos 30 anos, realizada em Salvador”.
A Ministra Dilma, no dia 7, visitou o canteiro de
obras de habitação do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, em Lagoa Grande, e sobrevoou de
helicóptero os locais da Baía de Todos os Santos que
serão beneficiados com obras de saneamento e despoluição.
Com estes investimentos a população de Salvador será a mais beneficiada com as obras da Via Expressa Baía de Todos os Santos que, além de oferecer
mais segurança no trânsito, por meio de implantação
de ciclovia, de passeios e passarelas interligando os

07394

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

bairros, também vai gerar emprego na área da construção civil.
De acordo com a Secretária da Casa Civil do
Estado, Eva Chiavon, serão empregadas cerca de 13
mil pessoas, sendo 3 mil diretamente e 10 mil indiretamente, e a orientação é dar prioridade à contratação
da mão de obra local.
Para a conclusão de todas as obras do PAC, a
Ministra Dilma Rousseff garantiu os recursos necessários. De acordo com ela, a crise financeira mundial
não afetará na transferência dos recursos.
E explicou:
“Nenhuma das obras do PAC atrasa por
falta de dinheiro, por falta de recurso ou financiamento. Colocamos recursos de forma integral para as obras e não por etapas para não
alterar o cronograma.”
Quero destacar também o empenho do Governador Jaques Wagner em buscar investimentos para
o Estado. E aproveito a ocasião para manifestar meu
total acordo com as iniciativas do Governo do Presidente Lula de enfrentar a atual crise internacional com
medidas de estímulo à geração de empregos, ao fortalecimento do mercado interno. E destaco o seu otimismo e determinação em lutar pela manutenção do
crescimento de nossa economia.
Nesse sentido, merece destaque o PAC do Cacau,
como ficou conhecido o Plano de Desenvolvimento e
Diversificação Agrícola na Região Cacaueira, que prevê
investimentos de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Este
representa o maior volume de recursos já injetados na
região e está associado à realização de obras de infraestrutura, como porto, aeroporto, ferrovia e recuperação de estradas. A aplicação de recursos previstas
no plano deve reforçar consideravelmente a economia
regional, colaborando com as medidas contra os efeitos
da crise internacional na economia brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Pois
não, nobre Deputado.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em virtude de
estarmos na reunião da Coordenação da Frente Parlamentar de Infraestrutura, não estávamos presentes na
votação anterior, mas, se aqui estivéssemos, teríamos
sido solidários ao PPS.
Peço a V.Exa. que justifique esse nosso posicionamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Está
justificado.
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O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil
será um dos poucos países em que, neste ano, haverá
crescimento do PIB. Enquanto isso, nos Estados Unidos,
na Europa, na Ásia, enfim, nos países desenvolvidos,
haverá decréscimo do Produto Interno Bruto.
Isso é fruto do acerto da política econômica adotada nos últimos 7 anos pelo Governo Lula, que protegeu
o País com reservas cambiais, com o incremento do
mercado interno, com crédito e outras medidas.
Quero daqui secundar a fala do Deputado Geraldo Simões no sentido de elogiar a postura do Governo
Federal no enfrentamento da crise, inclusive com obras
públicas para induzir a economia.
A Ministra Dilma Rousseff esteve recentemente
na Bahia para o lançamento das obras da Via Portuária, intervenção estratégica para Salvador, juntamente
com as obras do PAC, que, estimulando a construção
civil, estimulam a criação de empregos e fazem com
que o País continue na rota do crescimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Muito bem, Deputado.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, trago a este plenário denúncia de violação dos direitos humanos, de aplicação de violência física e de
imposição de trabalho escravo, além de uso indevido
da força policial no Estado do Amapá, especificamente
na comunidade de São Tomé, na Reserva Extrativista do Rio Cajari, localizada entre Laranjal e Vitória do
Jari. É o que relata matéria do jornal Diário do Amapá,
edição desta quarta-feira, dia 11 de março.
Somam-se a esses crimes de violação dos direitos
humanos o constrangimento ilegal, as torturas física e
psicológica, a prisão ilegal, a invasão de domicílio sem
mandado judicial, a ameaça de morte e a extorsão.
Esses fatos foram denunciados ontem em reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Amapá.
Remeterei a denúncia, juntamente com o Deputado Estadual Camilo Capiberibe, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, à
Comissão que trata do mesmo tema nesta Casa.
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
transcrição da matéria jornalística nos Anais e a divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação desta Casa.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Autorizado, Deputada.
MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORADORA:
Tortura em reserva extrativista
Agricultores Salomão da Silva; José Cardoso,
o “Zelão”; e Maria Diolena da Silva, vítimas de arbitrariedades e torturas na Reserva Extrativista do Rio
Cajari
Policiais militares e civis de Vitória do Jari estão
sendo acusados por agricultores da comunidade de
São Tomé, Reserva Extrativista do Rio Cajari (ResexCA), entre Laranjal e Vitória do Jari, de constrangimento ilegal, tortura física e psicológica, prisão ilegal,
invasão de domicílio sem mandado judicial, ameaça
de morte e extorsão. As vítimas estiveram presentes
na sessão especial da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa do Amapá, presidida pelo
Deputado Camilo Capiberibe (PSB), e realizada na
tarde de terça-feira, 10. Na ocasião, relataram essas
e outras barbaridades cometidas, segundo afirmaram,
a mando do fazendeiro Feliciano Gomes da Rocha,
o “Filico Rocha”. As prisões e torturas dos trabalhadores aconteceram por volta das 22 horas do último
12 de janeiro, com homens e mulheres algemados e
amarrados com cordas nas pernas, braços e pescoço, colocados em paus de arara e transportados de
barco por mais de 15 horas até a delegacia de Vitória
de Jari, onde foram submetidos a torturas físicas por
várias horas.
O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Sr. Presidente, quero fazer uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Por
favor, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com
a palavra o Deputado Luiz Alberto.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
que pese a torcida da Oposição, PSDB e DEM, para
que a crise financeira internacional quebre o Brasil, o
Governo do Presidente Lula segue promovendo grandes investimentos.
Registro 2 grandes projetos na Bahia, além daqueles anunciados pelos Deputados Geraldo Simões
e Nelson Pellegrino: o da PETROBRAS, que construirá
no estaleiro de São Roque, no Município de Maragogipe, na foz do Rio Paraguaçu, 2 grandes plataformas
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autoeleváveis de perfuração de petróleo, com investimento aproximado de 700 milhões de dólares; e os 3
grandes estaleiros que serão construídos na mesma
região da foz do Rio Paraguaçu, denominada Polo da
Indústria Naval da Bahia, com investimento aproximado de 4 bilhões de reais, onde serão gerados cerca
de 12 mil empregos diretos e quase 20 mil empregos
indiretos.
Por meio de um esforço conjunto do Governo do
Estado da Bahia, do Governo Federal e, particularmente, da PETROBRAS, ocorrerá, no próximo dia 27, a aula
inaugural do curso de formação dos técnicos que irão
operar esses investimentos, principalmente das plataformas da PETROBRAS, promovido pelo Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural – PROMIMP.
Como eu disse no início, embora haja a torcida
da Oposição para que o Brasil mergulhe na crise – e
parece que ela está torcendo por isso —, esses grandes investimentos gerarão emprego, equilibrando o
desenvolvimento regional. O Norte e notadamente o
Nordeste do Brasil vivem historicamente dificuldades
para se inserirem no Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas isso começa a ocorrer com as ações do
Presidente Lula.
Eu queria ainda, Sr. Presidente, salientar que,
durante sua visita à Bahia, na sexta-feira, a Ministra
Dilma Rousseff, além de fazer o anúncio de investimentos na via expressa Baía de Todos os Santos, em
razão da proximidade do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, participou de um seminário com quase
mil mulheres, para debater o tema: Mulher, Poder e
Democracia.
Na ocasião, S.Exa. expressou, como fez no encontro promovido pela Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres, aqui em Brasília, que vem sofrendo
um grande preconceito.
Como todos tomamos conhecimento, a revista
Veja publicou matéria sobre as bisbilhotagens do Delegado Protógenes, que afirmou ter investigado a vida
pessoal da Ministra Dilma Rousseff. O que também se
configura numa forma de discriminação e preconceito.
S.Exa. informou aos jornais que, quando os homens
a acusam de ser uma mulher dura, ela responde que
tem um comportamento comum ao dos homens, mas
que eles nunca são considerados homens duros. E
arremata dizendo que é uma mulher dura rodeada de
homens meigos.
Sr. Presidente, querem impedir o debate político, que poderá gerar, pela primeira vez no Brasil, uma
mulher dirigindo os destinos do País, uma Presidenta,
como já ocorre em vários outros países. S.Exa. afirmou que o preconceito contra as mulheres, os negros
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e os índios está sendo combatido com as políticas do
nosso Governo, e ela, no cargo de Ministra-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, é um exemplo
típico de capacidade em gestão pública.
Muito obrigado.
A SRA. ANA ARRAES – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de justificar a minha ausência na votação anterior e
dizer que votaria de acordo com a orientação do meu
partido, o PSB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Cleber Verde.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem tive oportunidade de manifestar a minha
posição, como representante do Partido Republicano
Brasileiro, no Colégio de Líderes, no sentido de que
alguns projetos precisam ser incluídos na nossa pauta de votações.
Não pude deixar de manifestar o nosso interesse
em que a Mesa Diretora e esta Casa apreciem urgentemente o PL nº 1, que trata da correção do salário
mínimo. Emenda de autoria do Senador Paulo Paim
determina a aplicação do mesmo índice de correção
do salário mínimo a aposentadorias e pensões.
Sr. Presidente, ao longo dos anos, aposentados
e pensionistas têm visto diminuir seu poder de compra
em função exatamente da aplicação de índices diferenciados. Faz-se necessário que a Casa manifeste
de fato o seu apoio aos aposentados brasileiros, que
vêm sofrendo perdas ao longo dos anos. E esta é a
oportunidade que temos de manifestar o nosso apoio
a eles, para impedir o achatamento do seu poder de
compra, o que tem ocorrido anualmente.
Muitos aposentados brasileiros se aposentaram
ganhando 7 salários mínimos e, com o tempo, passam
a receber apenas 4, em razão da aplicação dos índices
diferenciados. Neste ano, por exemplo, o salário mínimo sofreu correção de quase 12%, mas o aposentado
que ganha mais de 1 salário mínimo recebeu reajuste
de pouco menos de 5%, uma defasagem que muito
compromete o seu poder de compra.
Esse projeto já está em pauta, pronto para votação, mas há outros da agenda positiva dos aposentados que tratam de matérias semelhantes, a exemplo
do projeto do fator previdenciário, que está na Comissão de Seguridade Social e Família, sob a Relatoria
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do Deputado Pepe Vargas. S.Exa. disse que, com a
reabertura dos trabalhos das Comissões, vai realizar
audiências públicas para discutir com a sociedade
organizada, com as entidades que defendem os aposentados e com os Srs. Deputados a necessidade de
extinção do fator previdenciário.
Ora, com a aplicação do fator previdenciário, o
cidadão que busca a aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS já tem certeza de que vai ser
penalizado com 30% a menos de seu benefício. E a
situação das mulheres é pior: a redução é de 40%.
O fator previdenciário, portanto, penaliza o trabalhador, penaliza o aposentado. Urge que a Casa, a
exemplo do que fez o Senado Federal, manifeste‑se
no sentido de extingui-lo, obviamente após o debate da
recomposição das perdas do benefício de aposentados e pensionistas, em função da aplicação de índices
diferenciados de correção.
Sr. Presidente, são 3 os projetos que estão na
agenda positiva em favor dos aposentados. Como representante da Frente Parlamentar em Defesa dos
Aposentados e Pensionistas, venho mais uma vez solicitar à Mesa Diretora que discuta a necessidade de
esta Casa se manifestar em favor dessas mulheres e
desses homens que muito já contribuíram para o desenvolvimento do nosso País. E este foi o assunto que
apresentei ontem na reunião de Líderes.
Sr. Presidente, neste momento de crise financeira
mundial, acho que não há nada melhor do que a justa
distribuição de renda. Esta é a garantia que precisa
ser dada aos aposentados brasileiros: pelo menos a
recomposição do que perderam.
Então, venho a esta tribuna na tarde de hoje manifestar o nosso apoio à categoria e pedir mais uma
vez à Mesa Diretora que, de forma célere e urgente,
inclua na pauta de votações esse projeto, que já está
pronto para a votação, pois já passou por todas as Comissões do Senado e da Câmara. Portanto, Deputado
Marcos Antonio, de Pernambuco, esta é a oportunidade
que temos de dizer aos aposentados brasileiros que
somos a favor deles.
Peço aos aposentados e aos trabalhadores da
ativa que procurem seus Deputados e lhes peçam
que se juntem a nós nessa luta, que é de todos, para
que possamos fazer valer o direito de mulheres e homens que já contribuíram para o desenvolvimento do
País. Com recomposição salarial, vamos fazer justiça
a eles.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas justificar a minha ausência na votação anterior, dizendo que votaria de acordo com a orientação
da bancada do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Edigar Mão Branca.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar o meu
discurso, quero dizer que fui abordado pelos meninos do
Programa CQC – que, segundo dizem, possui grande
audiência, embora não o assista –, que me indagaram
sobre o significado da palavra “protecionismo”. Palavra
bonita que até o Presidente Lula já usou.
Não tenho preocupação nenhuma em saber o
significado das palavras. O que me preocupou, no entanto, foi a publicação, por um jornal do meu Estado,
de matéria segundo a qual, ao ser indagado sobre o
que seria protecionismo, respondi que era mortalidade
infantil. Disse a eles o contrário!
Estou fazendo esta justificativa porque há grande preocupação com a imprensa. Sei que em todos
os setores há mau-caráter, há criminoso. Espero que
tenham cuidado com possíveis montagens, algo muito perigoso. Esses meninos brincam com coisa muito
séria. Disse a eles que, para chegar a esta Casa, não
fiz teste de significado de palavras, mas que eu sabia.
Poderia não saber o que significava protecionismo naquele momento, mas sei o que significam mortalidade
infantil, violência, corrupção, fome e pobreza. Foram
esses temas que me trouxeram para esta Casa.
Cuidado! Não continuem fazendo matérias criminosas, envergonhando os bons profissionais da
imprensa!
A propósito, Sr. Presidente, em meu pronunciamento vou falar sobre violência.
É por ser um soldado em defesa do Governo Lula
que venho a esta tribuna fazer um apelo a S.Exa. A
violência no Brasil está mais séria do que se imagina.
Ela pode, a qualquer hora, prejudicar gravemente o
projeto político do Presidente Lula, se S.Exa. não der
ao tema atenção diferenciada.
Se V.Exa., Presidente Lula, tivesse promovido
ações mais enérgicas desde o início do seu Governo,
certamente já estaríamos colhendo os primeiros resultados. Infelizmente, não vemos isso acontecer. Sabemos que a violência é reflexo de uma série de fatores:
novela; sonegação; agressão ao meio ambiente; político
corrupto; professor mal pago; desemprego; comércio
e uso de drogas; falta de repressão ao uso de armas;
falta de médicos; analfabetismo; má distribuição de
renda. Em suma, tudo isso gera violência.
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Sabemos também que as consequências desses
fatores logo aparecem. O nosso receio maior é o de
que, diante do desespero da nossa população presa
por grades, muros, cercas elétricas e carros blindados,
apareça um maluco a qualquer hora dizendo que vai
matar todos os bandidos e acabe sendo eleito Presidente do Brasil.
A nossa população está cansada de ser tratada
como se fosse o bandido.
Presidente Lula, enquanto discursamos nesta
Casa, a sociedade está totalmente desprotegida e revoltada com as autoridades.
Sabemos que a violência tem feito crescer até
mesmo o número de policiais omissos. E esse, a meu
ver, é o pior tipo de funcionário público, porque só quer
que o tempo passe para se aposentar, não se preocupando com a classe, tampouco com a sociedade.
O Governo precisa priorizar a segurança pública
com ações conjuntas, integradas, de Estados e Municípios, de preferência equipando, treinando e valorizando
o bom policial. Deve também dar às Forças Armadas
o poder de polícia, como se defende numa PEC que
tramita nesta Casa, de cuja autoria não me lembro.
Vivo mais nos palcos do que nos palanques e sei
que, infelizmente, hoje há lugares em que os artistas
estão impossibilitados de se apresentar porque gangues tomam conta de espaços públicos e parques de
diversão, neles se confrontam e atacam caminhoneiros, taxistas, motoristas em geral e até mesmo fiéis a
caminho da igreja.
Os Governos precisam demonstrar vontade de
enfrentar a violência e não ficar apenas analisando
índices, porque a realidade é bem diferente dos números oficiais apresentados. A verdade verdadeira
é que, com a violência que aí está, o que impera é
a lei do silêncio. Ninguém denuncia ninguém porque
as pessoas têm medo de se tornar a próxima vítima.
Com isso, os números acabam não refletindo a realidade. Quem só anda de avião, cercado de segurança,
e não pisa no esgoto da periferia, não tem como saber
dessa realidade.
Presidente Lula, o povo brasileiro não aguenta
mais ouvir discursos sobre a violência. “Quem não
houve conselho acaba ouvindo ‘coitado’”. Temos de
dar soluções concretas e urgentes em relação a esse
tema, sob pena de sermos taxados de incompetentes,
insensíveis e coniventes com a impunidade, geradora
maior da violência neste País.
Sr. Presidente, quero pedir mais empenho ao
nosso Governador e ao Secretário Jorge Sola para
enfrentarmos a epidemia de dengue que assola a
Bahia. Se todos derem as mãos, poderemos buscar
uma solução imediata para o problema.
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Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. ANTONIO FEIJÃO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a revista Veja do dia 11 deste mês publica
matéria intitulada Quanto Custa Salvar a Amazônia,
do jornalista Giuliano Guandalini, que retrata pesquisa
feita pela empresa de consultoria McKinsey, que calcula – vejam V.Exas.! – em 17 bilhões de reais o custo
para salvar a Amazônia.
Essa burla ecológica apresentada pela empresa
de consultoria faz com que mereça, como souvenir de
apresentação, pequenos frascos de óleo de peroba,
tamanha a cara-de-pau dos pesquisadores em apresentar um desserviço desses à Nação brasileira.
Imagine V.Exa., Deputado Ciro Gomes, se uma
empresa dessa natureza traz uma encíclica qualquer
para resolver o flagelo da seca, dá um preço e diz quem
vai deixar de produzir, quem vai sair, que a questão é
policialesca! Para a Amazônia ela pede o aumento de
70 mil para 100 mil policiais, como se o problema da
devastação fosse criminal. A devastação da Amazônia
ocorre pela ausência da gestão federal e de políticas
públicas, desde a era dos militares. A Amazônia foi
rasgada por estradas. Lá se impôs uma demografia
incentivada, estimulada, com pessoas que não tinham
a cultura local. Aí houve um grande conflito entre a cultura que chegava e a desarmonia que o meio ambiente
impôs a essa gente.
Mais adiante, na referida reportagem, a empresa
paradoxalmente diz que uma das soluções para o problema seria investir na densidade e na precocidade do
rebanho bovino, pois o impacto do metano sobre o meio
ambiente é 20 vezes mais forte do que o do CO2.
Parece-nos que, debaixo dessa confeitaria de
pesquisa, feita para chamar a atenção de alguém,
existe o verdadeiro incentivo de investimentos novos
para qualificar a pecuária na Amazônia. Se realmente
querem reduzir as emissões de carbono na região, é
preciso fazer regularização fundiária harmônica com
as realidades lá encontradas, ou seja, florestamentos
produtivos. Por exemplo: produzir biocombustível a
partir de dendê; plantar cana-de-açúcar nas áreas de
floresta já devastadas.
Em que lugar da Constituição está escrito que o
Brasil do Sul e do Sudeste pode plantar cana-de-açúcar,
e a Amazônia, em seu cerrado, em áreas já devastadas, não pode? Só porque um “hollywoodiano” Ministro de jaleco, de Copacabana, acha que pode proibir a
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Amazônia de ter os seus direitos? Não aceitamos. Não
somos o Vaticano para seguir bulas papais.
A solução da Amazônia passa pela escala local,
pelo fortalecimento das economias locais. Não adianta
vir com a máxima do olhar global com ação local. Devemos ter a ação global para produzir, de forma socialmente justa, ação local capaz de promover a equação
da harmonia entre homem, trabalho e natureza.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o pânico já está tomando conta da
maioria dos Prefeitos dos 5.562 Municípios brasileiros, em razão da brusca queda na arrecadação das
Prefeituras. Só em fevereiro, caiu em 5% o repasse do
Fundo de Participação dos Municípios. Esse Fundo,
como todos sabem, é a principal fonte de receita de
81% das Prefeituras do País. Em algumas cidades do
Nordeste e da Amazônia, essa verba corresponde a
95% do orçamento local.
A estimativa dos tributaristas é de que a perda de
arrecadação pelos municípios, ao longo de 2009, fique
em torno de 40%. É o reflexo da crise mundial que já
chegou ao Brasil. A arrecadação do Governo Federal,
somente nos meses de janeiro e fevereiro, sofreu queda de cerca de 12% em relação à receita prevista no
Orçamento da União para este ano. Caindo a receita
do Governo Federal, quem sofre são os pequenos Municípios brasileiros, já que é com base nessa receita
que é calculado o repasse do FPM.
Existe grande número de Prefeituras em situação de pré-falência. Já se esboça a realização de nova
marcha de Prefeitos a Brasília, desta vez para reivindicar do Governo a anistia das dívidas junto ao INSS
e à Receita Federal. Essas Prefeituras não têm como
pagar os enormes débitos que estão inviabilizando as
atuais administrações. Vão reivindicar também a troca da correção pela Taxa SELIC pela TJLP, porque o
juro seria menor. Isso permitiria às Prefeituras assinar
convênios com o Governo Federal e com o Governo
do Estado.
E para tornar ainda mais caótica a administração
das Prefeituras, a maioria dos Prefeitos empossados
no início do ano se deparou com quadro dantesco: máquina administrativa sucateada, cofres vazios, excesso
de funcionalismo e inúmeros outros problemas.
Portanto, Srs. Deputados, a curto prazo, Brasília
vai sofrer nova invasão de Prefeitos, que vêm com o
objetivo de clamar por anistia de contribuições devidas
ao Governo Federal. O Presidente Lula terá de recor-
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rer à sensibilidade para, junto aos Ministros da área
econômica, encontrar uma saída para que os Prefeitos tenham condições de enfrentar a atual crise, que
atinge todos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
a palavra o nobre Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, quero externar a minha posição totalmente contrária ao contorno e ao conteúdo
que se anunciam no parecer do Deputado Tadeu Filippelli à Medida Provisória nº 449.
A Câmara dos Deputados tem a responsabilidade de não ser apenas uma instituição de Estado, mas
também uma instituição de educação política para a
sociedade brasileira. O que se anuncia no parecer
do Deputado Tadeu Filippelli equipara-se a autêntico
estupro fiscal, ao estupro do bom senso e da justiça
fiscal no nosso País.
Não podemos admitir que, em nome do entendimento, da necessidade, da adaptação das condições
fiscais e tributárias dos agentes econômicos deste
País à crise internacional, passemos aqui a estimular
o oposto. Em vez de estimular a justiça fiscal e a harmonia fiscal entre os contribuintes que competem no
mercado, estaremos estimulando o oposto: a esperteza fiscal, a safadeza fiscal, a apropriação indevida
do imposto público, porque planejamento tributário e
elisão fiscal são instrumentos constitucionais.
Estou cansado de passar pelas cidades deste
País e encontrar outdoors que ensinam como se faz
planejamento tributário. A culpa não é das consultorias.
A culpa é nossa, que muitas vezes aprovamos legislação tributária com mais furos do que uma peneira. Não
é problema de quem faz o planejamento ou de quem
estuda a lei tributária para a prática da elisão fiscal.
O que não podemos admitir é que depois de não
sei quantos anos de reestruturação da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, da modernização, da unificação da Receita com o antigo INSS, tenhamos agora
a supremacia do assalto aos cofres públicos travestido
em renegociação da dívida ativa tributária.
Quero dizer ainda que, desde a primeira reedição
das medidas provisórias que visavam ao parcelamento e à renegociação da dívida ativa tributária, passei a
chamar o REFIS de “Regime Especial de Fomento e
Incentivo à Sonegação”.
A Câmara dos Deputados não pode dar mau
exemplo, pois o mau exemplo dado aqui é agravado
nos Estados de forma crítica. Se aqui estamos discutindo débitos de Imposto de Renda, nos Estados va-
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mos discutir débitos de ICMS. E quem paga o ICMS
na conta final é a D. Maria, que vai ao supermercado
comprar o produto alimentício; é o S. João, que vai a
uma loja de eletrodomésticos comprar uma geladeira,
um fogão ou outro eletrodoméstico. E o ICMS embutido
no preço da mercadoria é indevidamente apropriado
pelo mau empresário.
Quero externar a minha solidariedade, como um
dos coordenadores – junto com o Deputado Antonio
Carlos Biscaia – da Frente Parlamentar de Combate à
Corrupção, à Deputada Luciana Genro, que apresentou
ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
denúncia que deverá ou não ser apurada, que deverá
ou não provocar a constituição de inquérito civil público
e, se houver substância, talvez o encaminhamento à
Justiça de ação civil pública por improbidade administrativa contra a Governadora Yeda Crusius, do PSDB.
O que não podemos admitir é que a ação legítima de
um Parlamentar seja objeto de retaliação política. Eu
me refiro à representação que a Liderança do PSDB
encaminhou ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa contra a Deputada Luciana Genro.
Deveríamos encher o Conselho de Ética desta
Casa de representações contra aqueles que, antes
da investidura no mandato, praticaram crimes contra
a ordem tributária fiscal ou atos de improbidade, lavagem de dinheiro, e, porque se elegeram Deputados
Federais, são hoje beneficiados no Supremo Tribunal
Federal. Para alguns, o mandato passou a ser colete
jurídico.
Eles exercem a vida privada, têm todo o direito de
prosperar, de acumular patrimônio, mas não de forma
ilícita. Aqueles que hoje integram o Poder representativo da sociedade brasileira e que estão denunciados
no Supremo Tribunal Federal por atos que não têm
referência ao mandato talvez nunca sejam julgados.
E a Deputada Luciana Genro, que exerceu seu mandato com autenticidade, está sendo denunciada no
Conselho de Ética desta Casa porque teve a coragem
de apresentar denúncia ao Ministério Público. Se for
inepta, a denúncia não vai sair da gaveta.
Portanto, manifesto a minha solidariedade à Deputada Luciana Genro e o meu repúdio ao contorno
e ao conteúdo do parecer que se anuncia à Medida
Provisória nº 449, que se assemelha, pelo que está
publicado, a autêntico estupro do bom senso fiscal
neste País.
O SR. MARCELO MELO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB-GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.
O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
se estivesse presente, teria votado com o partido.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último
sábado, dia 7 de março, com a participação de grande delegação do nosso Estado, o Maranhão, o nosso
Partido Trabalhista Brasileiro realizou a sua Convenção
Nacional e elegeu a sua nova direção, conduzindo o
Dr. Roberto Jefferson para mais uma gestão à frente
da Executiva Nacional.
Quero, neste pequeno pronunciamento, mais
uma vez desejar pleno êxito à Direção Nacional do
partido, para que possamos crescer dentro dos ideais
trabalhistas e com o foco nos interesses da sociedade brasileira.
Sras. e Srs. Deputados, por ocasião da grande
festa cívica que foi a Convenção do nosso partido,
atendendo a proposição da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas – COBAP, foi deliberado o fechamento de questão de apoio partidário às
matérias de interesse dos aposentados que tramitam
no Congresso Nacional, a saber: PL nº 1/07, que propõe a paridade dos reajustes do salário mínimo a todos os benefícios previdenciários; o PL nº 4.434/08,
que recupera as perdas salariais dos aposentados; e
o PL nº 3.299/08, que extingue o fator previdenciário,
terrível mecanismo para os aposentados.
Queremos, pois, manifestar a nossa grande satisfação com essa nossa deliberação partidária em favor dos interesses dos aposentados, de matérias que
sempre foram pautas das minhas lutas e reivindicações
como representante da sociedade maranhense, que
me confiou esta representação que muito me orgulha
na Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. AIRTON ROVEDA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei de acordo com a orientação do partido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
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nestes 5 minutos de que disponho quero destacar
a importância da reunião que a bancada nordestina
realizou hoje pela manhã com a Sra. Ministra Dilma
Rousseff, da Casa Civil.
S.Exa. apresentou aos Deputados nordestinos,
com a presença marcante de vários Parlamentares do
Nordeste, a política de desenvolvimento regional discutida e implementada pelo Governo do Presidente Lula.
Essa política foi iniciada pelo ex‑Ministro Ciro Gomes,
aqui presente, e a ela deu prosseguimento o então Ministro Pedro Brito. Hoje, conforme dados apresentados
pela Ministra Dilma, podemos dizer, sem sombra de
dúvida, que os indicadores sociais e econômicos do
Nordeste têm mudado, exatamente em razão das políticas que têm sido implantadas pelo Governo, principalmente para a diminuição da pobreza.
O dado mais relevante citado pela Ministra foi o
dos investimentos do PAC, principalmente em obras
estruturantes como a Transnordestina e o Projeto de
Interligação de Bacias, que tão bem conhece o Deputado Ciro Gomes. Esses investimentos estão sendo
feitos para levar gás às indústrias nordestinas – além
do GASENE, as 3 refinarias em construção no Nordeste: Abreu e Lima, em Pernambuco; a que vai ser
iniciada no meu Ceará, a Premium II; e a Premium I,
no Maranhão. Elas dão exatamente a dimensão de
tudo aquilo que o atual Governo vem desenvolvendo
no Nordeste, região secularmente esquecida pelos
governos. Nunca haviam sido desenvolvidas políticas
tão ofensivas como as que compõem este mosaico
nacional executado pelo nosso Governo.
Boa parte dos recursos do PAC em execução –
quase 60%, conforme disse a Ministra – estão sendo
direcionados para obras de infraestrutura logística,
infraestrutura hídrica e infraestrutura social na Região
Nordeste.
Qual é o desafio, Sr. Presidente, para os Deputados Federais? E o desafio para o período pós-Governo
Lula? É exatamente o de pensar o desenvolvimento não
só vinculando recursos aos grandes empreendimentos, que são fundamentais, que têm impacto imediato
no Produto Interno Bruto dos Estados, mas também
direcionando o olhar para o homem, principalmente
investindo mais na interiorização do ensino profissionalizante, setor que para mim é vital para superarmos
as desigualdades ainda existentes e tão gritantes em
nosso País. É o que vem sendo feito pelo nosso Governo em vários Estados nordestinos, para os quais
direciona 60% das Escolas Técnicas que estão sendo
construídas.
O Governador Cid Gomes, do Ceará, já, já vai
iniciar a construção de 50 Escolas Técnicas no interior
do Estado, como forma de qualificar para a emprega-
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bilidade aquela mão de obra tão necessária a esses
grandes empreendimentos do Nordeste brasileiro.
Para nós, Sr. Presidente, que somos de uma região pobre como o Ceará, são essenciais as ações do
Governo Federal, bem como as ações dos Governos
Estaduais, como disse a Ministra – as do Governador
do Ceará, as do Governador de Pernambuco, as da
Governadora do Rio Grande do Norte e as de vários
outros Governos, que têm sido parceiros nessa estratégia de desenvolvimento regional em que tem trabalhado o Governo do Presidente Lula.
Foi, portanto, uma reunião muito importante para
nós que fazemos parte da bancada nordestina. Aos
poucos, o Nordeste brasileiro vem se recuperando
politicamente e ocupando posição mais estratégica
no processo de desenvolvimento nacional.
Sr. Presidente, nós cearenses sabemos muito
bem que impacto esses 2 grandes investimentos – o
Projeto de Interligação de Bacias e a Transnordestina
– vão ter no nosso Estado. Todos esses investimentos
mudam, sim, o perfil econômico do Nordeste brasileiro
– a refinaria do Ceará muda, sim, o perfil da economia
cearense. E tudo isso só está sendo feito porque, afinal de contas, o Governo Federal, em parceria com os
Governos Estaduais, tem olhado diferentemente para
o Nordeste brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FLAVIANO MELO – Sr. Presidente, eu
quero justificar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra
O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
última votação, votei com o meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Está
justificado.
A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na condição de
profissional de saúde, de médica, quero registrar, rapidamente, a minha satisfação em ver a atitude corajosa
que teve, em Olinda, aquele conjunto de profissionais
da equipe que decidiu fazer aborto naquela menina de
9 anos. Mesmo com toda pressão, com toda intimidação que sofreu, aquela equipe cumpriu a lei.
Na verdade, como podemos imaginar, aquela
criança de 9 anos não suportaria, durante 9 meses,
uma gravidez gemelar. Consequentemente, isso a levaria à morte.
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Enquanto profissional de saúde, fico orgulhosa
por esse conjunto de profissionais. Eles cumpriram a
lei. Eu os parabenizo e os reverencio. Uno-me, inclusive, às várias entidades médicas do País inteiro que
deram pleno apoio àquela equipe e àquela mãe, que
corretamente autorizou o aborto legal. E hoje uma
menina de 9 anos tem um futuro pela frente. Ela vai
ter de ser acompanhada, com certeza. Precisará de
atendimento psicológico. Mas agora tem um futuro. Se
a gravidez fosse mantida, provavelmente a menina não
conseguiria viver até o final da gestação.
Parabéns a essa equipe! Parabéns a essa mãe
corajosa! A atitude foi correta. A lei garante esse tipo
de aborto que foi realizado em Olinda. E eu, que sou
médica, fico orgulhosa por isso.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Tem
a palavra, pela ordem, o Líder Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além de registrar o meu voto de acordo com a bancada do PT na
votação anterior, quero fazer rapidamente o registro do
transcurso dos 472 anos do Recife.
Recife é uma das mais antigas Capitais brasileiras. Sempre protagonista em nossa história, berço de
grandes lutas libertárias, nesta quinta-feira, celebra 472
anos de fundação. A vizinha cidade de Olinda, que tem
a mesma tradição republicana e libertária das lutas do
nosso povo, também comemora a data.
Parabéns ao povo de Recife e de Olinda!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Edgar Moury.
O SR. EDGAR MOURY (Bloco/PMDB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se
aqui estivesse na última votação, teria votado de acordo
com a orientação do meu partido, o PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Vilson Covatti.
O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro o
meu voto de acordo com a orientação da bancada do
Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Lázaro Botelho.
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também estava ausente à ultima votação, mas votaria de acordo
com a orientação do Partido Progressista.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Justificado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com
a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, quero registrar que, na votação anterior, acompanhei a orientação do partido. Não estava presente à
votação, mas, se estivesse, votaria com o partido.
Quero registrar também, Sr. Presidente, que o
Senado Federal, por requerimento do Senador João
Vicente Claudino, realizou hoje sessão solene em homenagem à Batalha do Jenipapo, no Estado do Piauí,
que vai completar 186 anos no dia 13.
Estavam presentes à solenidade o Governador do
Piauí, Wellington Dias, os 3 Senadores da República
do Estado – o próprio autor do requerimento, Senador
João Vicente Claudino, o Senador Mão Santa e o Senador Heráclito Fortes –, a bancada federal, mais da
metade da bancada estadual da Assembleia Legislativa, vários Prefeitos, inclusive o Prefeito da cidade de
Campo Maior, na qual ocorreu a batalha, e o presidente
da Associação Piauiense de Municípios.
Quero registrar ainda a reunião entre a Ministra
Dilma Rousseff e a bancada do Nordeste, que foi muito
proveitosa. S.Exa. falou muito dos avanços que o Nordeste obteve, principalmente na área social.
Concordo em parte com a Ministra. S.Exa. disse
que o PAC se destina a entidades financeiras. Mostrei que, enquanto o BNB, um banco muito pequeno,
regional, financiou 13 bilhões e 200 milhões, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que
apenas no Nordeste, região de menor renda per capita do Brasil e que precisa de tratamento diferenciado
para crescer mais rapidamente, atende 28% da população brasileira e financiou apenas 8%. O BNDES já
financiou 12%, 13%, 14%. Mas, historicamente, esse
percentual vem caindo. E chegamos a um dos piores
desempenhos, no exercício que se encerrou no ano
passado.
Também questionei a Ministra Dilma Rousseff
sobre o preço total de obra regional – o Deputado Maurício Rands esteve lá. Está previsto no orçamento de
cada Estado como se a referida obra fosse realizada
em sua totalidade em determinado Estado. A Ministra
ficou de conferir – até desconfiando da minha afirmação. Mas tenho aqui os relatórios de todos os Estados
brasileiros, que apontam que, no Nordeste, apenas em
relação a obras regionais, temos 97,8 bilhões. Porém,
pelo menos 50 bilhões estão repetidos.
Então, fiz a referida observação não para contestar, pois esta Casa sabe que defendo os interesses
dos Municípios do Nordeste, mas para pedir apoio à
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Ministra para a aprovação das emendas de minha autoria apresentadas à Medida Provisória nº 457, em cujo
texto peço a mudança do indexador: da Taxa SELIC
para a TJLP, a exemplo do que foi feito no REFIS 1,
no REFIS 2, no REFIS 3 e também no parcelamento
concedido aos Governadores.
Essa providência deve ser estendida às Prefeituras do Brasil, que precisam diminuir essa conta, retirando inclusive do estoque total de suas dívidas tudo
o que está prescrito e decadente, em conformidade
com a Súmula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Antonio
Cruz.
O SR. ANTONIO CRUZ (PP-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do meu
partido, o Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Marcelo
Ortiz.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar a minha ausência na votação anterior e dizer que
votaria de acordo com a orientação do meu partido, se
aqui estivesse presente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta. Depois,
falará a Deputada Fátima Bezerra.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero justificar aqui decisão
que tomei de apresentar um conjunto de propostas
que, do meu ponto de vista, pretendem melhorar de
maneira qualitativa a possibilidade de participação do
cidadão no dia a dia desta Casa, no processo legislativo e também ampliar a capacidade de controle e
fiscalização da sociedade sobre o Parlamento.
Digo isso, Sr. Presidente, num momento em que
assistimos a uma crise internacional gravíssima, a qual,
a meu ver, ainda não foi objeto de debate nesta Casa
com a seriedade necessária. A sociedade recebe pela
imprensa, a cada dia, notícias que nos tornam mais
distantes da realidade do cidadão e tornam mais incompreensível, muitas vezes, para a sociedade a pauta
da Casa, tanto da Câmara quanto do Senado.
Ontem mesmo e hoje, enquanto se discutia a
gravidade da crise mundial, os jornais estamparam
que o Senado havia pago 6 milhões de reais em horas
extras durante o recesso. Hoje, em outra matéria, um
representante da Mesa da Casa discutia a possibilidade
de aumento salarial para os Deputados, ou seja, uma
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pauta totalmente ao avesso daquilo que a sociedade
espera do Parlamento e que deve ser a prioridade em
nossas preocupações com a produção legislativa.
Por isso, Sr. Presidente, o primeiro projeto que
apresentei, entre outros que quero propor, visa criar
a figura do cidadão digital. Do que trata esse projeto?
A Constituição de 1988 criou a possibilidade de apresentação de projetos de lei por iniciativa popular. Já se
vão 20 anos da promulgação da Carta Magna, e, de
lá para cá, nenhum projeto tramitou nesta Casa fruto
da coleta de 1% das assinaturas de eleitores do País.
Houve muitas mobilizações, entretanto, para que pudessem tramitar, esses projetos precisavam ser apadrinhados por algum Parlamentar.
Não se justifica, Sr. Presidente, numa época como
a de hoje, em que fazemos nossa declaração de Imposto de Renda e movimentamos nossa conta bancária via Internet, não termos um mecanismo eletrônico
de participação popular através da rede mundial de
computadores. Por intermédio da Internet, podemos
criar um mecanismo real de participação popular, inclusive para coleta de assinaturas em apoio ao encaminhamento de projetos de iniciativa popular. É isso
que estou propondo.
Ontem, em conversa com o Presidente Michel
Temer, sugeri a S.Exa., como uma das prioridades de
sua gestão, a ampliação dos mecanismos de participação popular.
Estou convencido de que o projeto Cidadão Digital
é o primeiro passo no sentido de se integrar todo esse
conjunto de personalidades, de pessoas públicas que
hoje formulam a ampliação do conceito de democracia.
Assim, faremos com que esse direito que consta da
Constituição de 1988 deixe de ser uma possibilidade
e se torne realidade.
Portanto, Sr. Presidente, estou aqui para apresentar o projeto da cidadania digital e trabalharei para
que ele seja apresentado como prioridade e aprovado,
pois será uma mudança de qualidade na representação popular.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado, já concedi a V.Exa. 2 prorrogações de tempo e,
portanto, peço-lhe que encerre o pronunciamento, por
gentileza.
O SR. PAULO PIMENTA – Na realidade, Sr. Presidente, eu tinha 5 minutos, e me foram concedidos
apenas 3, mas agradeço e concluo dizendo que tenho
certeza de que esse projeto será importante marco do
início de mudança qualitativa da relação de transparência e da efetiva participação da sociedade dentro
do Parlamento.
Durante o discurso do Sr. Paulo Pimenta,
o Sr. Nelson Marquezelli, 4º Secretário, deixa a
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cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Fátima
Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os trabalhadores em educação do meu
Estado, o Rio Grande do Norte, além dos professores
do Município de Natal, estão em greve desde a semana passada. Na última segunda-feira, 9 de março, os
professores realizaram mais uma assembleia e decidiram manter a greve.
Os professores das redes estadual e municipal
de educação decidiram manter a paralisação, por julgar que as propostas apresentadas pelos Secretários
Estadual e Municipal de Educação não contemplam
toda a categoria. Os profissionais cobram a adoção do
piso salarial nacional para professores de R$950,00,
com progressões, de acordo com o estabelecido pelo
plano de carreira da categoria, criado desde 2006.
Só para compreender, Sr. Presidente, o plano
de carreira divide os professores em níveis de qualificações e garante aumento de 40%, em relação ao
salário-base, para os docentes do segundo nível, 70%
para os do terceiro nível e 130% para os do quarto.
Além de cumprir o plano de carreira estabelecido em
2006, os colegas professores querem o pagamento de
valores atrasados relativos às promoções salariais, a
incorporação de gratificações, a realização de concurso
público, o incentivo à formação docente e a implantação de um plano de carreira dos funcionários.
Nobres colegas Parlamentares, as greves dos
trabalhadores na educação que estão sendo desencadeadas em todo o País, e não só no Rio Grande do
Norte e em Sergipe, são lutas justas, que têm o objetivo
de fazer valer a lei do piso salarial nacional, sancionada pelo Presidente Lula em julho do ano passado.
Na verdade, essas lutas são motivadas por pauta que
busca avançar na valorização salarial e profissional dos
trabalhadores e das trabalhadoras em educação.
A justeza da luta do movimento grevista e a forma
como os sindicatos vêm conduzindo as mobilizações
pelo País afora apenas atestam a legitimidade e a credibilidade das entidades sindicais que buscam somente
a efetivação de direitos. A pauta dos trabalhadores em
educação do Estado é mais do que justa. Na verdade,
trata‑se não só de cobrar a implementação do piso
salarial nacional, mas de assim fazê‑lo respeitando
o plano de carreira, conquista muito importante dos
professores do meu Estado no ano de 2006, durante o primeiro mandato da Governadora e Professora
Wilma de Faria.
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Portanto, o que está em discussão agora não é
apenas garantir que nenhum professor ganhe abaixo
dos dois terços do piso de 950 reais, conforme manda
a Lei nº 11.738, de 2008. Trata-se de trazer esse piso
para o plano de carreira. Não podemos, de um lado,
cumprir a lei do piso e, de outro, descumprir outra lei, a
do plano de carreira, que encerra uma série de direitos
e conquistas importantes para os professores.
No Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, SINTE-RN, maior sindicato do
nosso Estado, com 27 mil associados e uma história
de luta reconhecida pelo povo potiguar, deflagrou, com
a aprovação unânime de quase 2 mil trabalhadores,
de forma legítima, a greve para assegurar os direitos
de trabalhadores reconhecidos por lei. Tive a honra de
presidir a entidade por 2 vezes na década de 1990 e
até hoje sou a ela filiada, na condição de professora
da rede estadual.
Destaco também que nós, Deputadas e Deputados da Frente em Defesa do Piso dos Professores
do magistério público, continuaremos firmes, como
sempre estivemos em nossa caminhada iniciada não
aqui no Congresso Nacional, mas nas salas de aula,
no dia a dia com os estudantes e com os nossos colegas trabalhadores em educação.
Quero ainda chamar a atenção para o fato de
que sempre me coloquei numa posição de inequívoco
apoio aos movimentos sociais. De forma responsável,
conquistei a credibilidade necessária para contribuir
como mediadora nas negociações entre governo e trabalhadores em educação. Portanto, a minha posição
sempre foi essa e não vai mudar.
Quero ressaltar aqui que tanto eu quanto o Deputado Estadual Fernando Mineiro acompanhamos várias
reuniões do Secretário Estadual de Educação com a
direção do SINTE-RN no sentido de buscar mediação
para colocar um fim na paralisação dos professores.
E continuamos à disposição. Exatamente para quê?
Para fazer essa mediação.
Sr. Presidente, na condição de Coordenadora
da Frente em Defesa do Piso dos Professores e como
Deputada Federal e Vice‑Presidente da Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, faço
um chamamento aos gestores públicos, sobretudo ao
Governo do Rio Grande do Norte, representado pelo
Secretário de Educação, Ruy Pereira, para que façam
avançar as negociações, reconhecendo a pauta justa
e legítima que os trabalhadores em educação estão
fazendo neste momento, que é nada mais que a garantia de direitos já estabelecidos em leis. O Secretário já
apresentou propostas, as quais não foram suficientes,
porque não contemplam ainda as principais reivindicações apresentadas pela categoria.
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Por isso, aqui ficam o nosso apelo, o nosso chamamento, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição. A luta é justa! A pauta é muito justa, porque,
repito, não é só a questão do piso salarial. São o piso
salarial e o plano de carreira, conquista que precisa,
exatamente, ser preservada. Esse nosso apelo é para
os demais gestores do País afora onde esteja havendo, neste momento, paralisações em defesa do piso
salarial e do plano de carreira.
Todos nós temos consciência do quanto é importante que se avance rumo a uma política pública de
valorização salarial e profissional para o magistério. O
piso salarial é exatamente o primeiro passo que está
sendo dado nessa direção.
Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Uldurico Pinto.
O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, senhores internautas, senhores telespectadores da TV Câmara, começa a tomar corpo
e ganhar as ruas mobilização nacional – de aposentados, pensionistas, trabalhadores, estudantes, enfim, de brasileiros e brasileiras – pela aprovação de 3
proposições, de autoria do Senador Paulo Paim, que
já se encontram nesta Casa e visam garantir melhor
qualidade de vida aos aposentados e pensionistas.
São elas o Projeto de Lei nº 4.434, de 2008, que
dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo
regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária; o Projeto de Lei nº 3.299, de 2008,
que extingue o fator previdenciário; e o Projeto de Lei
nº 1, de 2007, com emenda do Senado Federal, que
concede às aposentadorias e pensões o mesmo percentual de reajuste dado ao salário mínimo.
Em novembro do ano passado, no período do
Grande Expediente, discorri exaustivamente sobre o
tema e conclamei os nobres Parlamentares desta Casa
a engrossarem as fileiras de tão justa causa. Agora,
novamente ocupo esta tribuna para renovar o apelo às
bancadas com representação na Câmara, para que
assumam o compromisso de olhar com carinho para
o pleito de milhões de brasileiros e brasileiras que se
encontram numa situação de quase desespero.
Aproveito este momento ainda para deixar registrado nos Anais da Casa que a agremiação a que
pertenço, o Partido da Mobilização Nacional – PMN,
do qual sou com muita honra Líder, fechou questão
em favor desses projetos que beneficiam aposentados e pensionistas. Comuniquei ao Senador Paulo
Paim a decisão de meu partido, que, em convenção
nacional, no final do ano passado, decidiu apoiar sem
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ressalvas as suas iniciativas. Consideramos que essa
é uma questão de Estado.
Tenho notícia de que outros partidos também
resolveram lutar em favor da causa. Logo, se todos
os partidos fizerem a mesma coisa, em breve o povo
brasileiro assistirá a uma grande vitória: a vitória do
direito, a vitória da justiça, a vitória que ofertará condições dignas de vida àqueles que contribuíram por
décadas para a sua aposentadoria.
Realmente, a luta liderada pelo Senador Paulo
Paim – e que também constitui prioridade do PMN –
é uma das lutas mais relevantes da presente democracia! Portanto, Sr. Presidente, é chegada a hora de
pôr cobro à difícil situação econômica por que passa
esse segmento. É preciso acabar com o desrespeito
à dignidade do ser humano.
A sociedade brasileira, que inclui os aposentados
e pensionistas, não pode mais conviver com a presente situação de achatamento salarial, pois vivencia dia
após dia a difícil situação social e econômica, que se
agrava pelos aumentos abusivos dos remédios, planos
de saúde e gêneros de primeira necessidade. Tudo
isso evidencia clara demonstração da falta de respeito ao cumprimento dos princípios constitucionais e do
Estatuto do Idoso.
Sr. Presidente, antes de finalizar, comunico a este
Plenário que, há pouco mais de 2 semanas, a Frente
Parlamentar em Defesa de Aposentados e Pensionistas, juntamente com entidades representativas, esteve
reunida nesta Casa para definir formas de apressar a
votação dos projetos. Houve unanimidade. É preciso
fazer andar essas proposições na Câmara, pondo de
forma urgente as matérias em votação. Todos temos
a esperança de que o Presidente Michel Temer, com
toda a sensibilidade que lhe é peculiar, viabilizará a
votação.
Srs. Parlamentares, mobilizemo-nos! A aprovação
dessas proposições de autoria do Senador Paulo Paim
é questão de justiça para com aqueles que trabalharam
e contribuíram com denodo e pertinácia para o engrandecimento de uma nação chamada Brasil.
Muito obrigado.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei segundo a orientação do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Jefferson Campos.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PTB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
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e Srs. Deputados, lamentavelmente, a cada ano aumenta o consumo de álcool no mundo, que também
é uma droga perigosa, embora seja legal e de fácil
acesso. O alcoolismo é a terceira doença que mais
mata no planeta.
Pesquisas científicas realizadas em jovens detectaram danos causados em regiões do corpo: sistema
endócrino – baixa os níveis de estrogênio nas meninas e de testosterona nos meninos e taxas menores
de hormônios de crescimento em ambos os sexos;
cérebro – redução de volume do hipocampo; fígado –
altera o nível de enzima que revela prejuízo ao fígado;
e, sistema ósseo – diminui a densidade mineral óssea
em adolescentes do sexo masculino.
O álcool não somente oferece danos ao corpo,
mas seus reflexos são observados no dia a dia na
conduta de indivíduos de diferentes faixas etárias na
sociedade.
Estima-se que cerca de 35 mil pessoas morram
por ano ou provocam mortes no trânsito no Brasil, apesar das penalidades estabelecidas no Código Brasileiro
de Trânsito. De acordo com vários estudos em diversas
capitais, entre 50% e 70% das vítimas estavam alcoolizadas, ou foram vítimas de alguém alcoolizado. Na
Dinamarca são apenas 8%.
Registro que a associação álcool/direção é tão
nefasta no Brasil que a própria indústria de bebida alcoólica está empenhada em participar de campanhas
educativas no sentido da diminuição de danos à saúde e à sociedade.
Os profissionais habilitados das áreas de saúde
e de segurança pública indicam: proibição de venda de bebidas para menores; uso comum de carros
alugados; o rodízio de membros de grupos, quando
um não bebe para poder dirigir; controle nas festas
realizadas em chácaras alugadas nos arredores das
metrópoles e de cidades pólos; multiplicação no uso
dos bafômetros pelas Polícias Militares; aumento de
tributação sobre as bebidas alcoólicas; e endurecimento das medidas de restrição à propaganda dessas
substâncias. Isso evitaria uma série de desconfortos,
conflitos e contendas.
E o pior, o primeiro gole está acontecendo aos
10 anos de idade, em média, e 90% das internações
em hospitais psiquiátricos, por dependência de drogas,
ocorrem devido ao uso excessivo de álcool.
Os latinos bebem, em média, menos do que os
europeus, asiáticos e norte-americanos, mas nem por
isso deve-se descuidar. É preciso que a sociedade e
a Igreja permaneçam vigilantes na identificação de
tendências do uso de bebidas destiladas ou fermentadas.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem alguns comportamentos que auxiliam na
identificação se uma pessoa é dependente de álcool:
demonstra forte desejo ou compulsão para consumir
a substância; não consegue controlar as doses consumidas; precisa do álcool para aliviar ou evitar os
sintomas típicos da abstinência; necessita de doses
cada vez maiores para sentir seus efeitos; abandona
progressivamente os prazeres e os interesses em favor
do consumo; e insiste em beber, mesmo quando fica
claro que o hábito é nocivo para sua saúde.
Sabe-se que a adolescência dos filhos é uma
fase difícil e complicada para os pais, que sentem-se
confusos sobre seu papel como responsáveis. Por isso
precisam dar exemplo de serenidade; conhecer seus
colegas de escola ou de trabalho e convidá-los a vir
a sua casa; procurar manter-se informados dos locais
frequentados; proibi-los do uso do álcool/direção; e,
principalmente, evitar que façam uso de bebidas alcoólicas ou de qualquer outro tipo de droga.
Por fim, deixo com humildade uma mensagem
aos jovens brasileiros: mantenham-se na abstinência
das drogas que viverão mais felizes.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação desta Casa Legislativa e no programa A Voz
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estou aqui para defender uma bandeira
solicitada por alguns maranhenses, por meio do serviço 0800 desta Casa.
Refiro-me à PEC nº 300, de 2008, de autoria do
ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que iguala a remuneração dos servidores policiais, sendo que a das
Polícias Militares dos Estados não poderá ser inferior
à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se
também ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal e aos inativos.
Essa proposta é sem dúvida, de extrema importância para a sociedade, pois se faz necessário remunerar de forma adequada a Polícia brasileira para
que possa prestar serviço mais eficaz e trabalhar com
mais afinco.
A proposta prevê ainda providências como instrução e treinamento dos integrantes das Polícias
Militares das unidades federativas; remuneração dos
oficiais e praças compatível com o elevado risco de
morte a que se subjugam dia e noite; extensão aos
inativos, como decorrência da profissão, e a suas respectivas famílias.
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Dito isso, conto com os nobres colegas Deputados e Senadores para abraçarem esta proposta como
faço agora. Aqui represento alguns policiais que me
procuraram para defender este pleito tão justo, pois
expõem a vida diariamente para nos defender.
Muito obrigado.
O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a falta de moradias tem sido, ao longo
de várias décadas, um dos principais problemas com
que se defronta a sociedade brasileira.
A matemática desse problema é simples: enquanto em 1940 nossa população urbana era de cerca de
um terço do total, chegamos ao século XXI com mais
de 80% dos brasileiros habitando em áreas urbanas.
Esse intenso processo de urbanização, aliado à dificuldade do Poder Público em dar condições de acesso
à moradia adequada para todos, no mesmo ritmo da
demanda, levou à formação de um déficit habitacional
significativo.
A carência de habitações tem atingido números
preocupantes. Estudo da Fundação João Pinheiro para
o Ministério das Cidades, com base nos resultados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD,
2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apontava um déficit habitacional total de
pouco mais de 7,9 milhões de novos domicílios, isto
é, moradias necessárias para resolver o problema de
domicílios rústicos ou improvisados ou, ainda, ocupados por duas ou mais famílias. No meu Estado, Minas
Gerais, o montante do déficit habitacional chegava a
721 mil unidades, sendo que, dessas, pouco mais de
172 mil localizadas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Como as estimativas do déficit habitacional brasileiro vêm sendo calculadas pela Fundação João Pinheiro há mais de uma década, esse mesmo estudo
trouxe uma comparação temporal dos valores encontrados. Para efeito de ilustração, basta informar aqui
que, em 2000, o quantitativo do déficit habitacional
estava situado em cerca de 7,2 milhões de unidades,
montante que passou para 7,8 milhões, em 2004, e
7,9 milhões, em 2005.
E mais, senhoras e senhores, a carência no setor
habitacional não é somente de um teto, mas também de
saneamento básico e outros elementos. É o chamado
déficit qualitativo, que abrange situações em que as
moradias não são adequadas. Segundo o citado estudo
da Fundação João Pinheiro, cerca de 12 milhões de
domicílios não dispunham, em 2000, de um ou mais
dos seguintes elementos de infraestrutura: iluminação
elétrica, rede de abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário, ou fossa séptica, e coleta de lixo.
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Mais de 3 milhões deles sequer possuíam instalação
sanitária apropriada.
Isso nos mostra que, apesar dos inúmeros planos
e programas governamentais que, ao longo dos anos,
tentaram enfrentar e solucionar o problema, os resultados sempre foram pífios. O motivo é um só: as famílias
de baixa renda respondem por mais de 90% do déficit
e esse segmento social dificilmente pode ser atendido
por soluções de mercado. Considerando os altos custos de um financiamento habitacional, o atendimento
a essa faixa de renda passa, necessariamente, pela
alocação de subsídios, o que nem sempre foi feito.
As consequências podem ser vistas em qualquer
grande cidade brasileira: não podendo arcar com o
preço de um terreno urbanizado, a população de baixa renda acaba ocupando as periferias, onde predominam a ilegalidade e a carência de infraestrutura, de
serviços e de equipamentos urbanos.
Mas há uma boa notícia. Estudo da Fundação
Getúlio Vargas elaborado para o SINDUSCON-SP –
Sindicato da Indústria da Construção Civil paulista –
constatou que o déficit no Brasil passou, entre os anos
de 2006 e 2007, de 7,9 milhões para 7,2 milhões de
moradias. Trata-se de um recuo de 9,5% e é a primeira
vez que isso acontece nos últimos 15 anos. Entre as
causas apontadas pelo estudo estão o crescimento
da economia, a melhoria na renda e as facilidades no
crédito imobiliário.
Além disso, segundo o Ministério das Cidades,
houve um aumento expressivo nos recursos para habitação, seja oriundos do FGTS, seja de programas federais
e estaduais. Em 2002, segundo a Secretaria Nacional
de Habitação do Ministério das Cidades, os recursos
do FGTS destinados à habitação foram da ordem de
R$3 bilhões, sendo 53% desse montante direcionado
para famílias com renda de até 5 salários mínimos. No
último ano, somente até novembro, foram R$10,22 bilhões, sendo 79% para essa mesma faixa.
Isso parece indicar que, para 2008, apesar da crise que abateu as economias do mundo no final do ano,
há a previsão de uma redução ainda mais expressiva
do déficit, visto que o crescimento do País até o terceiro
trimestre foi superior ao verificado em igual período de
2007. Ademais, alguns empresários do setor avaliam
que a crise econômica pode até mesmo estimular o
desenvolvimento do mercado voltado para famílias de
renda mais baixa, pois quem compra um imóvel no
segmento econômico não está simplesmente fazendo
um investimento, mas tem uma necessidade.
Para este ano, aguardamos o lançamento do Plano Nacional de Habitação – PlanHab, que está sendo
elaborado pelo Ministério das Cidades e que tem por
meta construir 27 milhões de moradias até 2023, para
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atender a população de baixa renda e zerar o déficit
habitacional.
Com esse objetivo, o PlanHab deverá orientar
o planejamento das ações públicas e privadas com o
objetivo de melhor direcionar os recursos do setor, articulando as instâncias de governo e superando a dispersão das ações e programas habitacionais. Ademais,
espera-se que sejam criadas condições para ampliar
a atuação do setor privado e para mobilizar os movimentos sociais no sentido de contribuir na superação
do déficit habitacional.
Tenho certeza de que não somente eu, mas todos
os membros desta Casa, aguardamos ansiosamente o
lançamento do PlanHab e, a despeito das diferenças
partidárias, torcemos para que ele cumpra seu ambicioso objetivo.
Era o que tínhamos hoje a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, quero
fazer uma justa homenagem a todas as mulheres brasileiras por ocasião do Dia Internacional da Mulher.
O 8 de Março remonta ao ano de 1857, quando
operárias de uma fábrica de tecidos de Nova Iorque
fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, como, por exemplo, a redução na carga diária de
trabalho para 10 horas; elas eram submetidas a 16
horas de trabalho diário.
Elas pediam também, Sras. e Srs. Deputados,
equiparação de salários com os homens. As mulheres
chegavam a receber um terço do salário de um homem,
para executar o mesmo tipo de trabalho. Além disso,
as mulheres queriam tratamento digno e respeito no
ambiente de trabalho.
A manifestação, Sr. Presidente, foi brutalmente reprimida, com total violência. As mulheres foram
trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente, 130 tecelãs morreram carbonizadas,
num ato totalmente desumano.
Porém, Sr. Presidente, somente no ano de 1910,
durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido
que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da
Mulher, em homenagem às mulheres que morreram
na fábrica, em 1857. Mas somente no ano de 1975,
através de um decreto, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas.
Sr. Presidente, ao ser instituída essa data, não
se pretendia apenas comemorar. Hoje acontece muito
mais. Na maioria dos países, realizam-se conferências,
debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da
mulher na sociedade atual.
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O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe,
um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas
ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos,
violência masculina, jornada excessiva de trabalho e
desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado
nessa história.
Quanto às conquistas das mulheres brasileiras,
Sras. e Srs. Parlamentares, podemos dizer que o dia 24
de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nessa data, foi instituído o voto feminino.
As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de
reivindicações e discussões, o direito de votar e serem
eleitas para cargos no Executivo e no Legislativo.
É bem verdade que as mulheres conquistaram
muitas coisas, mas ainda há muito a se percorrer, Sr.
Presidente. Por exemplo, as recentes pesquisas têm
apontado que no Brasil o número de mulheres como
chefes de famílias tem aumentado nas últimas décadas. O aumento da pobreza e as dificuldades de sobrevivência nas cidades têm gerado arranjos familiares
alternativos, nos quais o papel das mulheres tem sido
prioritário no sustento da casa e na criação dos filhos.
Além disso, cada vez mais as mulheres brasileiras
participam do mercado de trabalho e continuam acumulando a maioria das tarefas domésticas.
Sr. Presidente, outro problema diz respeito às
diferenças salariais entre gêneros. Nesse sentido, as
reivindicações do século XIX persistem: as mulheres
inseridas no mercado de trabalho têm salários ainda
muito aquém dos salários dos homens.
Portanto, a discussão está aberta neste Parlamento. Cuidemos de nossas mulheres. Temos que,
urgentemente, nos debruçar sobre a elaboração de
políticas públicas voltadas a essas questões, para que,
entre outras coisas, possamos dirimir esse quadro de
mulheres chefes de famílias que precisam trabalhar
para o sustento familiar e que têm as mesmas tarefas
domésticas de sempre.
Por fim, quero deixar meu abraço, Sr. Presidente,
meu respeito, meu carinho e toda a minha devoção à
mulher brasileira: mãe, esposa, guerreira do cotidiano.
Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher! Estamos
juntos na luta pela igualdade de direitos.
Sr. Presidente, solicito a divulgação deste discurso nos órgãos de comunicação desta Casa e no
programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDGAR MOURY (Bloco/PMDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a 80 quilômetros do Recife fica uma
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das mais bonitas e agradáveis cidades de Pernambuco. Com temperatura amena e eficiente rede de serviços, Gravatá tornou-se um centro turístico, atraindo
milhares de visitantes.
Chalés em estilo europeu dão à cidade um aspecto arquitetônico diferente, pouco comum no Nordeste.
Os visitantes também encontram hotéis, pousadas e
restaurantes com ótimo padrão de atendimento, e essa
infraestrutura vem sendo ampliada nos últimos anos.
A duplicação da principal via de acesso, a BR-232,
executada há cerca de 8 anos, favoreceu ainda mais
o crescimento do turismo, hoje uma atividade consolidada de Gravatá.
O Município teve origem numa fazenda do século
XIX que servia de hospedagem para comerciantes de
açúcar e de carne bovina, produtos levados do Recife
para o interior em embarcações. O Rio Ipojuca, que
passa por Gravatá, costumava ser um dos mais utilizados, já que é um rio extenso, cortando grande parte
do Estado, próximo ao litoral.
O nome Gravatá é de origem tupi e significa “mato
que fura”, em referência a um tipo de planta comum
na região. No local onde existia a fazenda, começaram
a surgir arruados, e depois as terras foram divididas
em lotes, vendidos aos moradores. Assim teve início
o povoado de Gravatá, elevado à condição de vila em
1881 e à de cidade em 15 de março de 1893.
Agora, Gravatá é um Município desenvolvido,
que proporciona muitas atrações aos turistas, como
as Serras da Estrela e do Maroto, banhos de cachoeiras e açudes, mirantes, um parque de pedras que
representam esculturas naturais e lojas de artesanato
de madeira, inclusive móveis, que também são comercializados na Capital. Na economia, além do turismo,
a cidade tem outro referencial, o de maior produtora
estadual de flores.
No próximo domingo, dia 15, Gravatá completa
116 anos. Meus parabéns a toda a população desse
Município, que em pouco mais de um século cresceu
de forma expressiva e se transformou num dos mais
importantes de Pernambuco.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, solicito a inclusão nos Anais da Câmara
do artigo do arquiteto Nestor Nadruz intitulado Uma
Tragédia Urbana.
De forma brilhante, o arquiteto Nadruz explica que
o novo Plano Diretor, em estudo na Câmara Municipal
de Porto Alegre, foi apoiado por grupos econômicos
e produzido sem a participação efetiva da comunidade. O que prepondera hoje no desenho urbanístico de
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Porto Alegre é o domínio do poder econômico, com as
autorizações para execução de grandes projetos imobiliários, saindo em tempo recorde e sem as análises
de impacto ambiental e de vizinhança.
Nadruz ressalta ainda que os chamados projetos especiais, como é o caso do Pontal do Estaleiro,
descaracterizarão totalmente a cidade, como se fossem “planinhos diretores” que moldarão a cidade de
acordo com as conveniências do setor imobiliário. A
orla do nosso Guaíba, em especial, está seriamente
ameaçada por esses projetos.
É urgente que a população de Porto Alegre tome
para si a defesa da qualidade de vida na cidade.
Obrigada.
ARTIGO A QUE SE REFERE A ORADORA:
Uma Tragédia Urbana
A última peça de ordenamento urbano abrangente, em Porto Alegre, foi o Plano Diretor que gerou a L.C.
43/79. Ele tinha parâmetros de “controle real” sobre as
constantes investidas especulativas imobiliárias, que
sempre reivindicaram mudanças de conceitos e aplicabilidade desta ferramenta. Esta lei normatizou com
regras claras o crescimento desta cidade, com suas
consolidadas interações e intervenções. Foi injustamente confundida como um programa da Ditadura Militar,
então no Poder. Mas ela sofreu também agressões.
Tanto é assim que, a partir da década de 80, de
maneira sorrateira, infiltrou-se em uma ação permanente até hoje, no ambiente de discussão das questões
urbanas de Porto Alegre, um forte lobby empresarial,
contra a lei do Plano existente. Ao se permitir, no âmbito municipal, por volta de 1986, a duplicação das alturas dos prédios, alterando o prefixado por aquela lei,
elaborou-se aí a primeira novidade urbanística, porém,
sem nenhuma análise prévia. Com isso, iniciou-se a
destruição da vocação unifamiliar de vários bairros,
como o caso do Bairro Bela Vista, ao se substituir as
casas por grandes edificações verticais e desmontando
as características morfológicas dos espaços, retirando
das ruas, em sua convivência social e ambiental, os
pedestres locais. Ausência de moradores e desconhecidos transeuntes vieram substituir a usual presença
naqueles lugares. Com estas edificações novas, foram
agregados os automóveis: estranhos, indiferentes e
poluentes.
Mas, passados 10 anos, evoluiu-se para novos
conceitos urbanísticos, conhecidos como Estratégias
de Desenvolvimento Urbano. O novo estudo de Plano
Diretor em andamento foi sustentado, nestas estratégias, com a participação de grupos interessados no
desmonte do antigo plano em vigor e sem a presença
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popular. Marcou, no entanto, atuação forte de técnicos
e empresários da construção civil. Isto significou que foi
no assento deste novo agente, chamado Poder Econômico, que nasceu o atual texto da L.C. 434 – PDDUA,
aprovado em 1999.
Na época, este plano notabilizou-se por sua ampla divulgação. A posteriori, deu-se a conhecer o texto
original do seu projeto, entre eles uma negociação previamente acordada em edificações, na parte conhecida
como Projetos Especiais. Esta negociação foi revista
por ações externas, que influíram nas decisões dos
vereadores desta cidade. Desta feita, o documento
final resultou eivado de interpretações dúbias e confusas, até em sua organização textual. A única parte
realmente interessante como proposta é sua justificativa inicial.
Uma avalanche de projetos novos da construção
civil para aprovação na Prefeitura se fizeram sentir neste
decênio. Portanto, a atual Administração Municipal, em
razão do atropelo e do jogo político-empresarial que
se instalou nos corredores municipais, não encontrou
tempo para estudos de outros projetos alertados nesta importante Lei. As diversas regulamentações necessárias previstas deixaram muito a desejar. O que
nos resta dizer é que, hoje, a cidade mostra o que se
exige dela: a retalhação urbana para possibilitar uma
nova fisionomia urbanística. Para atingir este objetivo,
provocou-se uma aceleração sem precedentes, para
aprovar projetos com suas razões não devidamente
esclarecidas à população. Com diretrizes orientadas
por um órgão chamado CAUGE, além da receptividade dócil do CMDUA ao novo Sistema, forçou também
uma agilização. Foram poucos os debates entre os
integrantes deste Conselho, face sua composição deliberativa, com maioria esmagadora de defensores e
aliados do Poder. Este procedimento não é original; ele
foi copiado de muitas cidades brasileiras, principalmente São Paulo. Demonstra-se aqui o domínio do poder
econômico, de maneira universal, levando as cidades
a serem um produto, como uma mercadoria, para lucro e usura. É a tese do Mercado laisser-faire. Assim,
o que mais impressiona é que os encaminhamentos,
as posturas e as exigências para viabilizar empreendimentos de grande porte têm a mesma orientação, em
qualquer lugar do mundo, como um catecismo bíblico.
Um exemplo: até agora aguardamos o cumprimento
do Estatuto da Cidade e a lei complementar do EIV –
Estudo de Impacto de Vizinhança. Os resultados desta
demora, também comuns em outras comarcas, é boa
para quem?
O ingresso incrível de automóveis na malha urbana, onde a circulação viária sofre um descontrole,
supera e despreza os pedestres e traz insegurança
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generalizada. As vias, por não terem novas propostas
para este estado de coisas, transformaram-se em pistas perigosas e barulhentas.
Mesmo assim, este novo Plano Diretor não serve
mais aos interesses dos empreendedores. Eles querem mais... e para isso apresentam projetos à feição
dos seus interesses privados, caso a caso, tudo como
“Projetos Especiais”, tais como o Pontal do Estaleiro
para a Ponta do Melo, o prédio de escritórios do Shopping Praia de Belas, os estádios da dupla Grenal e
áreas circundantes, o aumento do Shopping Iguatemi
e as 4 torres de 95 metros de altura do Barra Shopping, desfigurando, por fim, a cidade de Porto Alegre
como Cidade Sorriso. Mas, atentem, porque virão
mais... São “planinhos diretores” pontuais, com alterações de conveniência para o setor privado. Temos
hoje, então, uma cidade falsa, virtual, socialmente separatista, referendada pela municipalidade e grupos
empresariais. Existem apreensões agora pela expectativa do perigo que ronda a Orla do Guaíba, em novos
empreendimentos. Sua característica formal, cultural
e patrimonial e sua saudável linearidade, onde o pôr
do sol é extraordinário, e é referência turística aos cidadãos de fora, está submetida a um tumultuado jogo
de grupos especulativos, ao estimular e priorizar a Orla
para grandes negócios privados. Assim, querem alterar a LC 470/02 para este desejo. É bom salientar que
se está interpretando diferenças, na mídia, sem uma
análise mais apurada, os objetivos reais desta lei. Os
empreendedores, em suas iniciativas, ainda provocam
a varredura da população de baixa renda, para não
desvalorizar seus propósitos. Cada vez mais, do lugar
urbano onde vivem, estes cidadãos são varridos para
a periferia, muitas vezes a contra gosto, tirando-lhes
a cidadania e, em troca, mesmo com oferta de moradias – indignas, por suposto – devolve-lhes o estigma
de párias ou criminosos sociais.
Ao não se aplicar mais o documento legal em vigor, em sua maneira concebida como tal, ela é submetida a constantes alterações (LC 434/99). Despreza-se
a Sustentabilidade – um termo tão em moda – e cujo
real significado é colocar, em um mesmo plano, os interesses sociais, ambientais e econômicos. O padrão,
para que tenhamos um salutar equilíbrio, não está
acontecendo, pois muitos pareceres interpretativos
estão levando a questionáveis decisões processuais
no Município. Acentuamos aqui, na espécie, a repetida
mudança dos Regimes Urbanísticos, demonstrando
com isso a fragilidade pública oficial e desconsiderando
a sociedade como um todo. Pois a comunidade participativa faz aumentar sua voz, em atitude inconformada
e revoltada. Não se está mais aceitando o açodamento
de retirar a qualidade de vida, das populações e dos
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ecossistemas, devido a esse Poder Econômico, que
intervém com a última palavra em tudo. Deve-se apoiar
e respeitar as Leis deste País, quando elas têm, em
princípio, visão social e ambiental inequívoca.
É dever defender o patrimônio público, conforme sua interpretação legal, e também conforme a Lei
Orgânica do Município. A Câmara Municipal parece
desconhecer sua legislação maior, diante dos recentes
acontecimentos, entre eles, o que envolve a ocupação
da Ponta do Melo, na Orla. Entenda-se que o desejo
popular tem se acentuado para que se dote as margens do Guaíba de um Grande Parque, para integração
social, ambiental e de transição espacial, já existente
em alguns pontos, como prêmio maior a esta Mui Leal
e Valorosa cidade de Porto Alegre.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a recente viagem do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva à Itália revelou, mais uma vez, a posição
de liderança brasileira na produção de etanol e biocombustíveis, a ponto de o Presidente do Conselho de
Ministros, Silvio Berlusconi, demonstrar todo apoio ao
encontro de empresários brasileiros e italianos como
parte da agenda do Presidente brasileiro.
Como sabem os eminentes companheiros desta
Casa, o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, que presido, com muita honra, vem tratando
desse assunto – produção de biodiesel e etanol —,
destacando-se os estudos do Deputado Ariosto Holanda
(PSB/CE), membro do Conselho e cujo livro, Biodiesel
e Inclusão Social, lançamos, ainda, em 2004.
Como sabemos, “biodiesel é uma denominação
genérica para combustíveis e aditivos derivados de
fontes renováveis, como algodão, dendê, babaçu, soja,
palma, mamona.”
Na Europa, outras plantas vêm sendo utilizadas
em suas regiões mais quentes. Existe em andamento,
segundo informações da minha assessoria, todo um
programa governamental de suporte ao plantio da soja
para a produção de biodiesel. O Brasil quer livrar-se
das importações de biodiesel; e isso será possível se
continuarmos com os incentivos aos produtores de
várias regiões brasileiras.
No caso do etanol, a demanda brasileira, segundo pesquisa da EPE – Empresa de Pesquisa Energética, deverá aumentar 150% no Brasil, nos próximos
10 anos, saltando dos 25,6 bilhões de litros estimados
para 2008 para 63,9 bilhões em 2017. Para enfrentar
essa demanda, são esperados investimentos entre
20 e 25 bilhões de dólares para a construção de 246
novas usinas produtoras.
Estudos da OIT – Organização Internacional do
Trabalho e da agência da ONU para o meio ambiente
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indicam que a indústria de biocombustíveis pode gerar
até 12 milhões de empregos até 2030. Hoje, o Brasil e
os Estados Unidos, que produzem 95% do etanol no
mundo, empregam no setor 500 mil e 200 mil pessoas,
respectivamente. Há uma crítica na Europa de que o
etanol brasileiro, derivado da cana-de-açúcar, emprega mão de obra em precárias condições de trabalho,
reproduzindo o clichê dos antigos engenhos e usinas
produtoras de cana-de-açúcar e açúcar do Nordeste
no século XX. Essa crítica parte, principalmente, de
ambientalistas, ecólogos e lideranças sindicais do
meio rural, mas é, em grande parte, injusta, pois se
conhece a vigilância do Ministério Público do Trabalho no setor, quer em São Paulo, quer no Nordeste e
Centro-Oeste do País.
O etanol é mais vantajoso que o barril de petróleo, sendo vendido entre 50 dólares e 65 dólares; e,
mesmo considerando as recentes flutuações, acredita-se que o preço do óleo tende a estabilizar-se entre
esses 2 parâmetros.
Outro receio dos ambientalistas é de que as
novas usinas de etanol possam induzir ao plantio invasivo de áreas agrícolas que poderiam ser melhor
utilizadas no plantio de alimentos, valendo essa observação crítica para os cultivadores de milho e soja
nos Estados Unidos.
O fato é que apenas 1% da área agricultável disponível no Brasil está plantada com cana-de-açúcar
destinada, especificamente, à produção de etanol.
Faço minhas as palavras do ilustre Deputado
Ariosto Holanda: “O Brasil, pela sua imensa extensão
territorial, associada às excelentes condições edafoclimáticas, é considerado um paraíso para a produção
de biomassa para fins alimentares e energéticos”.
Tenho a convicção de que o Governo dos Estados Unidos, liderado pelo Presidente Barack Obama,
e os países da União Europeia, sejam parceiros cada
vez mais solidários do Brasil no campo da produção
de etanol e biocombustíveis.
Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nobres colegas, aproveito esta tarde para comentar uma iniciativa importante e corajosa
tomada na cidade de Montenegro.
Trata-se de uma articulação entre diversas entidades e o Poder Público de Montenegro contra uma
grave epidemia que assola principalmente nossa juventude, a epidemia do crack.
O que torna esta iniciativa inovadora é o espírito
de articulação e integração. O Movimento contra o Crack
prevê ações de prevenção, de informação nas escolas
e também de repressão policial contra o tráfico.
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Uma das entidades que patrocina o Movimento é
a CUFA – a Central Única das Favelas, que, segundo
declarações de seu coordenador na cidade, Rogério
Santos, se envolveu no movimento ao perceber a disseminação da droga.
Segundo ele, foram as mães que começaram a
procurar a CUFA preocupadas com seus filhos.
Esta é uma iniciativa que merece o apoio da Casa
e de todos os partidos.
Passo ao conhecimento desta Casa matéria publicada no jornal Zero Hora desta quarta-feira sobre
essa iniciativa.
“Montenegro declara guerra ao crack
Preocupados com a disseminação do
crack em Montenegro, entidades e órgãos públicos decidiram enfrentar a droga com ações
baseadas na mobilização, na segurança e na
saúde.
Ontem, cerca de cem pessoas acompanharam o lançamento do Movimento contra o Crack, que começou a se delinear em
setembro.
A ideia é atacar o uso da droga em frentes
que vão desde a prevenção em escolas até a
realização de ações policiais contra o tráfico.
Rogério Santos, coordenador de uma das entidades integrantes do movimento, a Central
Única das Favelas (Cufa) em Montenegro, lembra que a mobilização começou com um grupo
que percebeu a disseminação da droga. Em
setembro, quando a Cufa começou a atuar na
periferia, mães procuravam seus integrantes
relatando a preocupação com o crack e solicitando auxílio aos filhos.”
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
comentar um fato grave que atinge a juventude da
minha cidade, e que certamente aflige também outras cidades.
Em Porto Alegre, no ano passado, cerca de 8
mil jovens se afastaram da escola, 40% a mais que
em 2007.
Esses números, Sr. Presidente, foram divulgados
ontem pelo Conselho Tutelar e materializam a preocupação de milhares de mães e pais, que temem ver
seus filhos envolvidos na epidemia de crack, ou vítimas
da violência urbana.
No ano passado, quando tive oportunidade de
ser candidata a Prefeita, fui procurada por pais preocupados com seus filhos.
Pais preocupados pois as creches da cidade não
são suficientes para atender todas as crianças; preocu-
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pados por assistirem a epidemia de crack tomar conta
das cidades; preocupados com a inação da Prefeitura para superar as baixas notas dos alunos da rede
municipal na Provinha Brasil e nos testes promovidos
pelo Ministério da Educação.
Matéria publicada hoje pelo jornal Zero Hora traz
um dado alarmante. A Escola Municipal Grande Oriente,
no bairro Rubem Berta, perdeu quase 10% dos seus
alunos, principalmente na faixa de 11 a 13 anos.
Sra. e Srs. Parlamentares, a educação necessita
de todo nosso esforço.
Faço este alerta, pois acima das disputas políticas deve estar o interesse do nosso povo. Apenas a
crítica não irá superar o quadro de violência e a epidemia do crack.
Mais do que apenas debates, é preciso ação, e
esta é uma responsabilidade do Prefeito, mas também
do Governo do Estado e do MEC.
E esse esforço envolve, necessariamente, a Câmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o ingresso das mulheres no mercado de
trabalho foi consequência de 2 fatores: suas lutas para
conquistar espaço até então reservado exclusivamente
aos homens e a necessidade do próprio capitalismo,
que, em seu processo de desenvolvimento, passou a
exigir quantidade maior de mão de obra.
Na busca de lucros cada vez maiores, o capitalismo partiu para o achatamento de salários, não se
mostrando mais capaz de responder às exigências do
orçamento das famílias, onde, até então, só os homens
eram responsáveis pelas despesas domésticas.
O trabalho feminino representou grande passo
para a conquista da liberdade e para a mudança de
costumes de uma sociedade na qual tudo era permitido
aos homens, enquanto as mulheres não passavam de
apêndices subordinados aos homens e a uma questionável ética de desigualdades.
Mas, por outro lado, a abertura do mercado para
o universo feminino sobrecarregou a mulher, na medida
em que, além da jornada externa, continuou tendo a
obrigação de administrar a casa e cuidar dos filhos, na
maioria das vezes, sem qualquer ajuda do parceiro.
Essa sobrecarga aumentou a partir do momento em que as separações de casais, antes impensáveis, passaram a ser comuns dentro do novo status
quo. São incontáveis os casos em que os homens
abandonam as mulheres e deixam de contribuir para
o sustento dos filhos. Pesquisas mostram que cresce
a cada dia o número de mulheres chefes de família.
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Hoje elas superam a marca dos 35%. Precisam manter um emprego, garantir as necessidades básicas,
educar os filhos e suprir todas as suas necessidades.
Ainda por cima, grande parte delas, dependendo da
profissão que exercem, recebe salários inferiores aos
dos homens.
Diante desse cenário, são preocupante as consequências da crise econômica internacional sobre elas.
A crise, que tem seu epicentro nos Estados Unidos,
mas que lança estilhaços sobre todo o mundo, atinge
também o Brasil. Apesar de o nosso País ter conseguido criar mecanismos de defesa para sua economia,
não sendo tão fortemente abalado pelo desequilíbrio
das empresas, como se vê em outros lugares, não ficamos blindados nem imunes à crise.
Todos os dias temos notícias de demissões de
trabalhadores, especialmente no setor industrial. E,
como um efeito dominó, a crise vai atingindo o setor
de serviços e o comércio, tendo em vista a redução do
poder de compra da população, ou mesmo o medo de
descapitalização, diante de um futuro incerto.
Infelizmente, a corda sempre rompe do lado dos
mais fracos. Ou seja, os primeiros a serem atingidos
pela crise são os pobres, os que possuem menor
qualificação profissional e, por isso mesmo, enfrentam maiores dificuldades para retornar ao mercado
de trabalho. Também constatamos que, entre aqueles
que integram a população carente, são as mulheres as
mais afetadas. Elas estão no topo das listas de demissões das empresas. Dessa forma, mais uma vez, são
as principais vítimas e se deparam com o desespero
de não terem sequer como alimentar os filhos.
Considerando essa situação dramática, fazemos
um apelo para que seja realizado um acordo entre o
Governo e os empresários, no sentido de garantir o
emprego das mulheres que são chefes de famílias,
retirando-as das listas de demissões. Caso isso não
ocorra, agravaremos bastante a situação do País. Teremos número crescente de crianças e adolescentes desamparados, jogados na marginalidade, vendo
como saída apenas o caminho do crime, das drogas,
da prostituição e da miséria.
Estou aqui para pedir o apoio dos Srs. Deputados,
das organizações de mulheres, das entidades de Direitos Humanos e da própria Imprensa para viabilizarmos
esta proposta, que, entendo, poderá minimizar os efeitos
da crise econômica sobre aquelas que representam o
elo mais frágil da nossa sociedade e que, no entendo,
carregam nos ombros tantas responsabilidades.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Em 21 de março de 2007, apresentei-me a esta Casa,
na condição de Parlamentar estreante, como “única
Deputada Federal do meu Estado e a segunda Depu-
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tada da nossa história”. Naquela ocasião, declarei estar
“acompanhada dos ideais que me conduzem, da história
que me forjou, para me integrar àqueles que desejam
o avanço e o alargamento da justiça social em nosso
País, que consolidará a nossa democracia”.
Afirmei estar aqui “acompanhada da presença da
história política de Miguel Arraes, meu pai, que dedicou
60 anos de vida ao povo excluído da minha terra, e
da jovem e combativa presença de meu filho Eduardo
Campos, hoje Governador de Pernambuco”.
Foi assim que cheguei à Câmara, com uma dupla
responsabilidade, mas também referendada pela minha
própria história, reconhecida e lastreada nos 178 mil
votos que recebi do povo pernambucano, o equivalente
a 4,65% do eleitorado do meu Estado. E foi assim que
me apresentei à ação parlamentar: uma Deputada que
sabe respeitar e reconhecer as diferenças, mas que
não abre mão dos seus princípios.
Assim, trabalhei esses 2 anos com o mesmo
objetivo que me forjou e encontrei na Comissão de
Defesa do Consumidor um grande espaço para lutar
pela inclusão social e pela defesa dos direitos de consumidores e usuários de serviços.
Nessa Comissão, fui bem recebida e aqui quero
agradecer aos meus pares, amigos e colegas Deputados e Deputadas e servidores desta Casa, porque,
juntos, realizamos trabalho que certamente honrou a
confiança que recebemos do povo. Em certos momentos, uma batalha desigual, mas que encaramos com
esforços concentrados e alma dedicada, fruto da união
e firmeza de caráter de cada um, na busca e conquista
de cada resultado coletivo.
Quero destacar, ainda, a importância da bela e
fraterna convivência democrática nos 2 últimos anos,
que vão lastrear a nossa atitude sempre pró-ativa, neste
momento de trabalharmos unidos, no sentido de consolidarmos as regras do Código de Defesa do Consumidor, que no dia 11 de setembro completa 19 anos.
É uma legislação ainda jovem, mas essencial para a
democratização das relações de consumo e para fazer
despertar esse novo ator social: o consumidor.
Esperamos contar com o apoio de cada uma das
entidades, associações e institutos de defesa do consumidor para trabalharmos sintonizados com as demandas do cidadão brasileiro. Da mesma forma, essas
entidades encontrarão na Comissão uma real e verdadeira caixa de ressonância para o reclamo e a acolhida
dos direitos de cada brasileiro que se sentir subjugado
ou vilipendiado no seu papel de consumidor.
É com grande emoção e responsabilidade que,
acatada pelos votos dos meus ilustres pares, assumo
a Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor
da Câmara Federal para, juntos, trabalharmos mais um
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ano no avanço da implementação dos direitos contidos
no Código de Defesa do Consumidor, consolidando,
assim, os direitos contidos no art. 5º, inciso XXXII, e
no art. 170, inciso V, da Constituição Federal.
Agradeço à Liderança do meu partido, o PSB,
pela minha escolha, prometendo que farei jus a essa
indicação. Agradeço, da mesma forma, aos 2 Presidentes que me antecederam, o Deputado Cezar Silvestri
e o Deputado Vital do Rego, pela forma democrática
e cordial com que dirigiram os trabalhos daquela Comissão. Agradeço a todos os Deputados e Deputadas
que comigo convivem e trabalham. Fiquem certos que
serei uma aliada fiel aos nossos princípios e uma batalhadora tenaz por nossas conquistas, que também
serão compartilhadas com cada cidadão brasileiro,
com cada consumidor brasileiro.
No ato de minha posse como Parlamentar desta
Casa, eu afirmava que “o Brasil quer mudanças. Mudanças que signifiquem resgatar compromissos históricos
de forças políticas e populares que travam uma luta
de muitos anos para consolidar um projeto de formação da Nação brasileira”. Estamos escrevendo nossos
nomes na formação de uma Nação cidadã brasileira,
que respeita o Estado Democrático de Direito e não
abre mão dos seus direitos.
Muito obrigada.
O SR. BETO FARO (PT-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em que pese a trajetória de forte declínio nos preços
do petróleo, desde os primeiros sinais da crise econômica internacional, de forma correta o Governo vem
adotando duas políticas.
Na primeira, determinou à PETROBRAS a manutenção dos investimentos previstos no pré-sal fixados
quando a matéria-prima estava cotada próximo a 150
dólares o barril. Essa decisão do Governo mostra-se
duplamente virtuosa. Primeiro, porque a manutenção
desses investimentos é de grande valia no conjunto
de iniciativas adotadas e incentivadas pelo Governo
para escaparmos, o mais rápido, da crise econômica.
E, ao mesmo tempo, apesar da aparente perda de
racionalidade ante os preços do petróleo beirando os
35 dólares, como atualmente, a medida é ousada e
inteligente, pois prepara as condições para a retomada do crescimento econômico após a crise, processo
fortemente ameaçado pelos nossos limites no setor
energético.
A segunda política, da mesma forma, com a mesma postura estratégica, tem sido a continuidade do empenho do Governo nas suas ações em torno do projeto
dos biocombustíveis. Particularmente nesse tema, de
novo, em desafio positivo ao cenário de baixo preço do
petróleo, no final do ano passado o Governo promoveu
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um importante evento que constituiu passo importante
para as ações de promoção internacional desses produtos. Refiro-me à 1ª Conferência Internacional sobre
Biocombustíveis, realizada em novembro passado na
cidade de São Paulo, que contou com a presença de
representações de cerca de 80 países.
Os objetivos específicos principais da Conferência
foram a revitalização da parceria Brasil/EUA no protagonismo do processo de transformação do etanol em
uma commodity mundial e o investimento na promoção massiva dos biocombustíveis para as delegações
de empresários e funcionários de governos presentes
no certame.
Sem dúvida, Sr. Presidente, essa evolução para
um mercado padronizado de etanol demandará um
longo percurso, repleto de obstáculos políticos a serem vencidos. Entendo que as dificuldades técnicas
não são poucas, mas são plenamente superáveis. Por
exemplo: a definição de parâmetros para a necessária
homogeneização físico-química do etanol no comércio
internacional, conforme requerido por qualquer commodity, vem sendo obtida com relativa facilidade graças à
cooperação técnica para tal entre o Brasil e os EUA.
Da mesma forma, esta cooperação, renovada na
Conferência de São Paulo, possibilitará a ampliação no
número de países da América Latina e Caribe objeto
dos investimentos de empresas dos 2 países nas cadeias do etanol, tendo em vista a expansão da oferta
global do produto. Deverá acelerar, também, a viabilização do etanol celulósico, ou de segunda geração,
bem mais razoável do ponto de vista ambiental.
Os grandes e efetivos problemas para o projeto
de transformação do etanol em commodity mundial
envolvem uma gama de questões, complexas e de
origens diversas.
Em primeiro lugar, a volatilidade dos preços internacionais do petróleo projeta incertezas aos investimentos primários e nas plantas industriais dos biocombustíveis. Afinal, a elevação não esperada para quase
150 dólares do preço do barril de petróleo no mercado
internacional e, logo em seguida, a queda vertiginosa
dessas cotações, para o patamar atual beirando os 35
dólares, mostram os riscos que encerram as decisões
sobre inversões neste negócio.
Em segundo lugar, conspira contra o empreendimento econômico global de transformação do etanol
em commodity o forte protecionismo americano e europeu, fato que limita, de forma insuperável, os termos
do acesso do produto àqueles mercados. Este, talvez,
seja o grande gargalo político desse projeto, notadamente neste momento de forte recessão econômica
onde os países ricos, com os EUA à frente, intensifica-
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ram a proteção de vários setores das suas economias
para proteger o emprego doméstico.
Em terceiro lugar, constituindo um dos aspectos
que mais mobiliza as reações da sociedade civil contra
o etanol em todo o mundo, destaca-se o potencial de
competição, com a produção de alimentos, a produção
de biomassa para essa finalidade.
Nos EUA, este fato tem sido muito mais evidente
em função do etanol do milho. Todavia, no Brasil, o tema
gera enormes apreensões, principalmente diante do
recente estudo divulgado pela FAO segundo o qual a
produção de alimentos deverá cair 25% até 2030.
Associadamente a este tema de grande sensibilidade política, ganha relevo, entre as dificuldades para
o processo de legitimação desse mercado, o debate
sobre os entornos ambiental e social que envolvem,
em particular, o modo de produção da cana-de-açúcar
no Brasil.
Procurando dialogar sobre esses temas, é importante se ter em conta que nos próximos 5 anos serão
necessários, num cenário otimista, cerca de 54 milhões
de hectares a mais para atender ao consumo mundial
que se projeta para os biocombustíveis. Estima-se que
a América do Sul responderá por até 90% desse incremento de área.
Essa demanda adicional por terras, que também inclui a tensão sobre a apropriação de terras por
estrangeiros e sobre o eventual avanço da cultura na
Amazônia, amplifica as preocupações socioambientais
e, portanto, políticas, sobre o assunto.
No que tange aos problemas sociais, causaram
impacto na Conferência governamental de São Paulo
as palavras do companheiro Manoel de Serra, Presidente da CONTAG. Destacou que, na década de
1980, cada trabalhador cortava 8 toneladas de cana
por dia. Hoje, a média é de 10 a 12 toneladas, mas
muitos cortam de 15 a 20 toneladas porque ganham
por produtividade.
Importante, também, Sr. Presidente, tem sido o
debate sobre o fato de o modelo de agricultura industrial, no qual se inserem os biocombustíveis, ainda
não se apresentar com padrões de sustentabilidade.
Este modelo se viabiliza apenas por meio da expansão das monoculturas, da concentração de terras, do
uso intensivo de agroquímicos e, por conseguinte, com
prejuízos enormes à biodiversidade, aos solos e aos
estoques de água.
Outro ponto de sensibilidade política, no Brasil,
deve-se ao fato de o setor sucroalcooleiro consumir
vultosos incentivos governamentais diretos, como financiamentos públicos do BNDES, em grande parte
oriundos do FAT; e indiretos, como a não penalização
das evasões fiscais e o não pagamento de dívidas.
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Enfim, Sr. Presidente, considero que estes pontos de vulnerabilidade política criam constrangimentos
para o avanço da política de biocombustíveis no Brasil à medida que impactam em termos absolutamente
sensíveis como as questões ambientais, sociais, da
segurança alimentar e agrários.
Modestamente, gostaria de lembrar a esta Casa
que, ainda em 2007, dei entrada em projeto propondo
a instituição do Programa Brasileiro de Certificação
Socioambiental dos Biocombustíveis. Tenho a convicção de que a proposição em referência, que tramita
como o PL nº 1.943, de 2007, apresenta contribuições
de relevância para a superação de alguns dos problemas mencionados.
Por apostar nessa possibilidade, e crer que, sem
o saneamento das mesmas a estratégia brasileira, em
especial para o etanol, terá grandes dificuldades, sugiro que a Câmara paute o tema e promova este debate
e as suas definições no plano legislativo. Seria uma
enorme contribuição do Parlamento para essa estratégia brasileira de alcance mundial.
Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o último 8 de março,
Dia Internacional das Mulheres, a quem, no ensejo,
rendo minhas mais efusivas homenagens, foi marcado por intolerável violência praticada por grupos da
Via Campesina, formados, na sua grande maioria, por
mulheres que agiram em 7 Estados da Federação e
no Distrito Federal.
Quando me refiro à intolerância dessa ações, não
pretendo, com isso, criticar ou me posicionar contrariamente ao MST ou a seus afiliados e simpatizantes,
mas aos métodos utilizados, já que suas ações causaram morte e destruições a propriedade públicas e
privadas.
Em Brasília, por exemplo, cerca de 300 mulheres, segundo a Polícia Militar, invadiram o Ministério da
Agricultura num protesto que durou 4 horas. Na ação,
foram quebrados vidros da porta principal.
A Via Campesina, grupo internacional do qual
o MLST, Movimento de Libertação dos Sem-Terra, e
a CPT, Comissão Pastoral da Terra, fazem parte, tem
sistematicamente promovido invasões que culminam
com atos de vandalismo e depredação, o que não
condiz com os verdadeiros propósitos do movimento
de trabalhadores rurais, em detrimento dos interesses
da reforma agrária, de um lado, e dos pequenos agricultores, de outro.
Em Pernambuco 4 seguranças foram mortos
por sem-terra no carnaval, havendo grande confronto
com forças policiais que tentaram impedir a entrada de
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cerca de cem trabalhadores rurais no pátio da Usina
Cruangi, em Aliança. Um integrante do movimento dos
sem-terra foi conduzido à delegacia após ferir gravemente um policial militar no rosto.
Em São Paulo, cerca de 600 mulheres, sendo
40 crianças, invadiram terras do grupo COSAN, em
Barra Bonita, e acamparam a 800 metros da usina da
Barra, a maior do mundo em capacidade de moagem
de cana, segundo a própria empresa.
Em Candiota, Rio Grande do Sul, cerca de 600
mulheres invadiram uma área de 18 mil hectares que
pertence à Votorantim Papel e Celulose, destruindo
parte da plantação de eucalipto. Bastaram 90 minutos
para que os manifestantes pusessem abaixo, em extremado ato de puro vandalismo, cerca de 1.600 pés
de eucaliptos.
Já em Alagoas, os sem-terra destruíram parte
da área de cana de uma fazenda de propriedade do
ex-Deputado João Lyra, em Branquinha.
Em outra ação, integrantes da Via Campesina
invadiram o PORTOCEL, porto de exportações da
Aracruz Celulose, em Barra do Riacho, no Espírito
Santo. Segundo o próprio movimento, cerca de 1.300
mulheres participaram da invasão, suspendendo as
operações da Aracruz por mais de 5 horas.
No balanço levado a efeito pela empresa, cerca
de 2 mil toneladas de celulose foram danificadas.
Este, Sr. Presidente, o balanço nacional das
ações, que bem retrata a insatisfação dos sem-terra
com que qualificam de “modelo econômico que sustenta as empresas transnacionais, submetendo o nosso
País ao capital internacional”.
De outra parte, as empresas invadidas afirmam
que suas ações são contrárias à lei, pois suas terras
são produtivas e em plena atividade agrícola, e, ainda, que todos os seus funcionários são contratados
regularmente e considerados referência positiva pelo
Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do
Trabalho.
A Votorantim Celulose e Papel, por exemplo, divulgou comunicado no qual lamentou e repudiou a invasão
na fazenda Aroeira, em Candiota, a 400 quilômetros
de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, afirmando que
as manifestantes desrespeitaram decisão judicial, que
expressamente proibia a entrada na propriedade.
A Aracruz Celulose, da mesma forma, informou
que a invasão ao PORTOCEL acarretou a suspensão
da exportação de 3.500 toneladas de celulose, estimando a perda de arrecadação da ordem de 1,7 milhão
de dólares, ou seja, cerca de 4,3 milhões de reais, já
que o porto é responsável por 70% da celulose produzida no Brasil.
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Diante desse quadro, Sr. Presidente, só resta
lamentar que as ações do sovimento estejam sendo
utilizadas para encobrir e justificar atos ilegais e agressões, que buscam atingir principalmente o agronegócio brasileiro, causando sérios e graves prejuízos à
economia do País, justamente no momento em que
o Brasil se debate contra a grave crise financeira internacional.
Obrigado.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, peço vossa atenção para tratar de assunto
latente e urgente. Falo das propostas de reforma política
elaboradas e apresentadas pelo Governo Federal.
Tal assunto é tão importante que agora é objeto de
criação de Comissão Mista, formada por Senadores e
Deputados, com o objetivo principal de uniformização e
consolidação de todas as propostas em tramitação.
Não é à toa que esse tema deva ser tratado prioritariamente por todos nós, representantes do povo. Os
diversos projetos que tratam do assunto versam sobre
criação de listas partidárias fechadas, criminalização
e especificação da compra de votos, modificação de
regras relativas à mudança de partido, restrição do
financiamento de campanhas, inelegibilidade de candidatos condenados, coligações partidárias e cláusula
de barreira.
O primeiro, que trata da adoção do voto em listas
partidárias preordenadas, nas eleições proporcionais,
também conhecido como sistema de listas fechadas,
dispõe que o preenchimento das vagas que o partido ou coligação conquista nas urnas é feito seguindo
uma ordem estabelecida previamente, em convenção
partidária.
O segundo projeto amplia a caracterização da
compra de votos e atualiza os valores das multas aplicáveis aos políticos infratores.
A terceira proposta de reforma política estabelece
que haja uma “janela” de 1 mês para a mudança de partido pelos Parlamentares que estejam exercendo seus
mandatos e pretendam concorrer às próximas eleições.
Prevê, também, que a expulsão do candidato pelo partido tem como resultado a perda do mandato, estabelecendo condições à ampla defesa do excluído.
O quarto projeto trata das regras determinantes
de que as campanhas eleitorais sejam financiadas
exclusivamente por recursos públicos, vedando totalmente aos partidos políticos a possibilidade de receberem de pessoa física ou jurídica doações em dinheiro
ou equivalentes, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie.
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O quinto visa tornar inelegível aquele candidato
que for condenado em decisão colegiada ou em decisão de primeira instância transitada em julgado.
O sexto acaba com as coligações partidárias para
eleições proporcionais – de Vereadores e Deputados
Federais e Estaduais —, permitindo-as apenas para
cargos majoritários, ou seja, Governadores, Prefeitos,
Presidente e Senadores.
O sétimo e último é a Proposta de Emenda à
Constituição nº 322, de 2009, que cria uma cláusula
de barreira para os partidos políticos, de acordo com
seu desempenho eleitoral.
As propostas como um todo visam fortalecer os
frágeis partidos políticos brasileiros, concedendo-lhes
os instrumentos necessários a dar-lhes a capacidade
de serem o alicerce da democracia brasileira.
Mas, em contrapartida, há a necessidade de promover atualizações nos textos dessas proposições. Digo
isso porque o mundo democrático está em constante
reformulação e não é possível que o Brasil fique para
trás. Se vamos promover a dita reforma política, temos
que pautá-la nos moldes do processo democrático moderno e eficaz existente nos países desenvolvidos.
Dessa forma, o País dará um salto de qualidade,
tornando-se um país desenvolvido e titular de um regime democrático contemporâneo, ético e justo.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Peço licença para fazer uma homenagem a um dos
mais competentes homens públicos sergipanos. Falo
do íntegro Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Sergipe Heráclito Guimarães Rollemberg.
Filho de Antônio Valença Rollemberg e de Maria
das Dores Guimarães Rollemberg, o ilustre integrante
do Tribunal de Contas estadual é natural do histórico
Município sergipano de Laranjeiras. É casado com
a Sra. Angélica Maria de Campos Rollemberg, com
quem teve 2 filhos, Antônio Valença Rollemberg Neto
e Francisco Campos Rollemberg.
O íntegro homenageado é advogado e exerceu
funções importantes ao longo da sua vida. Por onde
passou deixou a marca da proficiência e acumulou
conhecimentos técnicos imprescindíveis para alcançar
o êxito em todos os setores em que atuou. Começou
como Fiscal de Contribuição Previdenciária do INSS,
foi Deputado Estadual por 3 mandatos consecutivos,
de 1967 a 1979, tendo exercido as funções de Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário, Vice-Presidente e
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe.
Na condição de Parlamentar, notabilizou-se pela
defesa dos interesses da população, agindo sempre
com independência e abnegação. Foi, indiscutivelmente, um legislador que promoveu inovações no ordena-
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mento jurídico, tornando as normas aprovadas pelos
representantes do povo sergipano instrumentos de
promoção do desenvolvimento socioeconômico.
Em função da sua credibilidade junto à sociedade,
bem como do seu perfil de gestor eficiente, foi alçado
ao cargo de Prefeito de Aracaju, onde exerceu mandato
durante o período de 1979 a 1985. Concomitantemente,
conforme permitia a Carta Magna em vigor na época,
era também suplente de Senador e, posteriormente,
teve a oportunidade de assumir a condição de Senador da República, durante 4 meses, de 15 de junho a
15 de outubro de 1985. Apesar da brevidade do exercício do mandato de Senador, o prestigiado sergipano
tornou-se conhecido como um dedicado representante
do nosso Estado.
Heráclito também exerceu vários outros cargos
em esferas distintas, entre eles os de Presidente da
Associação Brasileira de Municípios e de Presidente
da Organização Ibero-Americana de Cooperação Internacional.
Por onde passou manteve respeitável relação
com os seus conterrâneos que cumpriam atribuições
de relevo na administração pública. Em todas as ocasiões procurou dar condições para que Sergipe pudesse
formar bons dirigentes, conhecedores das regras vigorantes e, portanto, aptos a construírem uma sociedade
mais justa e um Estado moderno.
Atualmente é um dos Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado de Sergipe, cargo que exerce
há mais de 20 anos, com louvor. Durante esse tempo
assumiu a Presidência da Corte por 3 vezes. O primeiro mandato compreendeu o biênio de 1993 a 1995; o
segundo, de 2003 a 2005; e, em 27 de dezembro de
2007, deu iniciou a sua fase mais recente à frente da
Presidência do Tribunal.
O Conselheiro é uma referência para os demais. A
sua notória competência e o digno exercício da função
já fizeram com que os demais componentes do Tribunal
de Contas o elegessem para exercer o honroso cargo
de Vice-Presidente, durante o biênio 2009-2011. Esse
é, incontestavelmente, um reconhecimento que marca
a trajetória de qualquer homem público cumpridor dos
seus afazeres.
O Dr. Heráclito tem sido destinatário das mais
justas homenagens. Além do apreço de todos os que
conhecem a sua história, o estimado conterrâneo fora
condecorado com 4 comendas de Ordem ao mérito.
A primeira, recebida em 30 de dezembro de 1988,
é a Comenda da Ordem do Mérito Serigy, em grau
de Grã Cruz. A segunda, concedida pelo Governo do
Estado de Sergipe, em 13 de dezembro de 1994, é
a Medalha da Ordem do Mérito Aperipê. A terceira,
concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
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Região, no ano de 1995, é a comenda da Ordem do
Mérito Trabalhista. A quarta condecoração foi a Comenda Tobias Barreto, concedida pela Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, nas comemorações
alusivas aos 150 anos da cidade da Aracaju, em 14
de março de 2005.
Diante de tão destacada caminhada, não poderia
deixar de proferir um discurso enaltecendo a biografia
de um concidadão que tem procurado elevar o meu
Estado. As suas atitudes, nos mais diversos momentos,
evidenciam que dispomos em nossa terra de pessoas
que lutam pelo bem-estar da população.
Assim sendo, dignos Parlamentares, este pronunciamento, que exalta as qualidades do Conselheiro
Heráclito Rollemberg e analisa criteriosamente todos
os instantes da sua existência, comprova a tese de
que o trabalho realizado com devotamento resulta em
conquistas permanentes para todos.
Permita-me abordar ainda outro assunto, Sr. Presidente. Mais uma vez quero expressar o meu apoio e
minha união com as vozes que pugnam pela imediata
mobilização do Poder Público em prol das atividades
que protejam o meio ambiente. Não podemos admitir
que o índice de ações predatórias continue crescendo
indiscriminadamente.
Entendo que a atenuação dos efeitos do aquecimento global deve ser consolidada por um conjunto
de ações preventivas a serem desenvolvidas por nossos governantes. Insisto, caros senhores, que isso só
será possível com a melhoria de vários setores da
administração.
Comecemos pela raiz desse problema, que é
a educação de nossas crianças. Ou seja, é preciso
reescrever os currículos escolares, de forma a reorganizar as instituições educacionais, para proporcionar aos nossos pequenos cidadãos formação voltada
cada vez mais ao seu desenvolvimento humano e
socioambiental.
Temos a obrigação de incentivar a evolução intelectual das crianças brasileiras que se iniciam no mundo da alfabetização. E, para aqueles estudantes que
já se encontram matriculados em nossas escolas, é
necessário tratar de urgente melhoria das atuais condições de aprendizagem, de forma a promover maior
conscientização ambiental.
A promoção de atividades culturais e intelectuais
é uma das mais impactantes mudanças pedagógicas
que podemos prezar. O adolescente está no ápice da
fase da vida em que nos aventuramos no desbravamento do desconhecido. Ele não apenas deseja, ele
tem necessidade de questionar e ser questionado.
A infância e a juventude são os momentos da
vida em que lutamos pelo novo conhecimento. Que-
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remos e temos pressa para acumular tudo o que há
de novo no mundo. Desenvolvemos capacidades que
nunca havíamos imaginado, apenas pelo simples fato
de termos ansiedade para viver, para conhecer, para
provar, para apreciar etc.
Nesse diapasão, temos professores plenamente capacitados para desenvolver pedagogicamente o
pensamento crítico de nossos adolescentes. Mas, em
contrapartida, de outro lado, o Governo cumpre com
a obrigação de fornecer-lhes condições dignas para
o exercício da dádiva de ensinar.
Ora, nobres Parlamentares, além da necessidade
de reformulação do ensino, também temos o dever de
pregar pela melhoria das estruturas físicas dos órgãos
que fiscalizam e garantem o respeito ao meio ambiente. E, do lado em que encontramos instituições públicas com um quadro de pessoal defasado, devemos
autorizar a realização de concursos públicos visando
à contratação de novos agentes.
Já às instituições que, como o IBAMA, não dispõem de maquinário suficiente a promover condições
laborais aos seus fiscais, no exercício de suas atribuições, o Governo deve disponibilizar recursos orçamentários para aquisição e ampliação de sua frota.
Portanto, senhoras e senhores, não devemos
fazer vista grossa para esse cenário atual. Com a
prática de medidas simples e eficazes, edificaremos
um novo mundo, com melhores condições de sobrevivência, com um desenvolvimento voltado às políticas
socioambientais.
Muito obrigado.
O SR. GEORGE HILTON (PP-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo o Centro de Estatística e Informações, a
Fundação João Pinheiro, em parceria com o Ministério
das Cidades, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, por meio do Programa Habitar-Brasil/BID, foi elaborado o Déficit Habitacional no
Brasil 2005 com o objetivo de obter informações mais
atualizadas sobre o setor habitacional no Brasil, e ao
mesmo tempo traçar a evolução dos seus indicadores
ao longo dos últimos anos. O documento utiliza como
base de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, de 2005, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
Sr. Presidente, o estudo mostra que o déficit
habitacional brasileiro foi estimado em 7,903 milhões
de novas moradias em 2005, com incidência notadamente urbana, correspondendo a 81,2% do montante
brasileiro (6,414 milhões). A Região Sudeste lidera a
demanda nacional, com necessidades estimadas em
2,899 milhões de unidades, vindo a seguir a Nordeste,
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com 2,743 milhões de unidades. As 2 Regiões representam 71,4% do déficit habitacional brasileiro, com
distinção de que na segunda há parcela expressiva do
problema a ser equacionada em áreas rurais.
A distribuição do déficit no território brasileiro
aponta, desde 2004, a concentração em números
absolutos da maior parcela das carências habitacionais na Região Sudeste. Até essa data, a posição era
ocupada pela Região Nordeste. São 2,9 milhões na
Sudeste, em 2005, representando 36,7% do total do
déficit brasileiro, enquanto no Nordeste 2,7 milhões
correspondem a 34,7%. Em 2000, ao contrário, no
Nordeste, estavam 39,5% das carências do setor, 2,7
milhões, contra 32,4% da Região Sudeste, 1,9 milhão.
Em termos relativos, no entanto, as Regiões Nordeste
e Norte continuam a apresentar a pior situação, com o
déficit representando mais de 20% do estoque de domicílios, apesar da evolução positiva do indicador.
Portanto, Sr. Presidente, no momento em que
o Governo Federal busca diminuir esses lamentáveis
números num esforço com os Governadores, vemos
o interesse público ser sucumbido pelo interesse fisiológico e de caráter eleitoreiro de alguns mandatários
estaduais. É claro que a parceria entre a União e os
Estados é importante até para a boa dinâmica dos resultados pretendidos. No entanto, soa um tanto quanto
estranho que ainda haja lugar para preocupações com
a “paternidade” desse ou daquele programa, quando
o mais importante é sem duvida o alcance social que
o mesmo trará.
Faço um apelo aos Srs. Governadores, no sentido
de que deixem por um momento de lado as questões
político-partidárias e se unam para que possamos de
forma gradativa reduzir e, quem sabe, erradicar este
que é um mal do século, o déficit habitacional.
No meu Estado Minas Gerais, as carências habitacionais correspondem a 8,6% do total brasileiro,
estimadas em 682 mil, das quais 593 mil nas áreas
urbanas. Em números absolutos, é o segundo maior
montante, superado apenas por São Paulo, onde se
estimou a necessidade de construção de 1,510 milhão
de novas moradias em 2005. Na região metropolitana
de Belo Horizonte são 174 mil, ou 13,7% dos domicílios. Em relação à evolução do déficit habitacional,
Minas Gerais evidenciou um crescimento de cerca de
40 mil domicílios entre 2000 e 2005, basicamente nas
suas áreas urbanas.
Parafraseando o ex-Deputado Franco Montoro,
quando disse “mais grave do que a miséria dos famintos
é a inconsciência dos fartos”, digo que tais comportamentos de alguns atores da política contemporânea
levarão para a história e também em suas memórias
a insensatez de quem poderia escrever mais um capí-
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tulo na evolução humana na sua busca constante pela
Justiça e o bem-estar de todos.
Quem sabe num futuro bem próximo seremos
uma Nação governada por homens e mulheres desprovidos de vaidades pessoais e que pensem nos seus
representantes como parte de um todo e não como
vassalos de um reino onde uns poucos se beneficiam?
Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos.
Muito obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a região do Cariri central, no sul do Ceará,
será contemplada com recursos da ordem de 66 milhões de dólares, que serão aplicados na melhoria da
infraestrutura urbana dos Municípios de Juazeiro do
Norte, Crato e Barbalha, no apoio ao setor calçadista
e no estímulo ao turismo religioso, científico e natural.
Desse total, 46 milhões virão de empréstimo contraído
pelo Governo do Estado junto ao Banco Mundial, para
financiamento do Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional – Cidades do Ceará, aprovado no final do
mês passado. O restante será a contrapartida do Erário
estadual. A infraestrutura urbana, no caso, abrange a
construção da sede do Geoparque Araripe, no interior
da Universidade Estadual do Ceará, infraestrutura de
transporte, aterro sanitário regional, drenagem de áreas
degradadas e modernização das cidades beneficiadas.
Considero muito relevante a destinação desse investimento à região do Cariri Central do meu Estado, que
tem cerca de 67% da população, ou quase 600 mil
habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza, mas
com significativo potencial econômico, principalmente
nos setores calçadista e de turismo.
Obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna tratar de um assunto
muito delicado, a falta de creches na Zona Oeste do
Rio de Janeiro.
A Zona Oeste conta hoje com uma população de
cerca de 2 milhões de pessoas e existem pouquíssimas
na região um número muito pequeno para atender as
necessidades da população.
Conseguir matricular uma criança em uma creche
pública é uma realidade cruel com nossas crianças e
com os pais. Com apenas um mês de vida já começam
a passar pelo processo de sorte, colocando-os muito
distante da possibilidade da igualdade social.
A Zona Oeste, de Deodoro a Santa Cruz, possui poucas creches, e a sua grande maioria comporta
aproximadamente 150 crianças. Em cada creche há
uma lista de espera de 250 crianças.
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No dia 8 de março, fizemos um ato em comemoração ao dia Internacional da Mulher, que contou com
cerca de mil mulheres da comunidade, e na oportunidade aproveitamos para lançar o Movimento Pró-Creche
Zona Oeste. Observamos que uma das grandes reivindicações das mulheres que participaram foi a construção
de novas creches para atenderem as inúmeras mães
que precisam trabalhar para ajudar nas despesas do
lar mas não têm com quem deixar as crianças.
Esperamos contar com a prefeitura do Rio de
Janeiro e com o Governo Federal para construir mais
creches na região. Só a educação e o trabalho nos libertará para uma vida sem desigualdade social.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com alegria, registro a iniciativa de um
grupo de Parlamentares na formação do Movimento
pela Transparência e Mudança. Transparência como
instrumento de combate à corrupção e mecanismo para
propiciar o controle dos atos dos agentes públicos, ampliando assim a participação democrática. A mudança
será uma consequência dessa nova postura.
O grupo já se reuniu 2 vezes para consolidar uma
agenda e esteve ontem com o Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputados Michel Temer, para apresentar sua proposta. Nossa pauta inclui itens como:
aprovação do voto aberto; apoio ao projeto que obriga
as administrações públicas a lançarem suas despesas
na Internet, estendendo tal obrigação para todas as
entidades que recebem recursos públicos; disponibilização de declaração de bens de todos os servidores
públicos; aprovação de uma reforma política ampla e
voltada para o fortalecimento dos partidos políticos e
da participação democrática, inclusive com a aprovação do financiamento público de campanhas.
Esses e outros pontos constam do documento
elaborado pelo grupo, o qual peço a divulgação nos
Anais da Casa. Estou certa, Sr. Presidente, de que
será o primeiro passo para resgatar a confiança da
população brasileira no princípio democrático da representatividade, bem como restaurar a imagem do
Poder Legislativo como instrumento a serviço da população brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA:
Transparência e Mudança
Um grupo de parlamentares criou o Movimento
pela Transparência e Mudança com o objetivo de melhorar o nível da prática política no Congresso e nos
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outros poderes. A preocupação é com o próprio futuro
da democracia, uma vez que os constantes escândalos
aprofundam o abismo entre o que esperam os eleitores
e o resultado real do trabalho parlamentar.
A transparência foi escolhido por ser o principal
instrumento de combate à corrupção e também pela
sua contribuição ao controle e participação democrática. Conscientes de que é uma longa luta com pauta
que nos ocupará até final de 2010, quando terminam
os mandatos, optamos por definir os passos iniciais:
luta pelo segundo turno do voto aberto e ao projto de
senador João Capiberibe que obriga as administrações
públicas e lançaram suas despesas na internet.
Conscientes de que a transparência é apenas
um instrumento, pretendemos trabalhar também pela
mudança. A mudança deverá se expressar, principalmente, numa reforma políticia. Os primeiros contatos revelaram que, apesar de complexo e polêmico,
o projetode reforma política conta com unanimidade
no grupo, no que diz respeito a um dos seus tópicos:
financiamento público da campanha.
O Movimento pela Transparência considera sua
tarefa quase impossível, se for limitada aos corredores
do Congresso. Por isso, sua intenção é manter a imprensa bem informada sobre seus passos e fazer com
que os parlamentares viajem pelo País, concedendo
entrevistas a rádios e televisões locais, apresentando
conferências em universidades e, em algumas capitais,
realizando trabalho de rua, que pode ser, como já foi
feito em outras oportunidades, coleta de assinaturas
e pequenos atos públicos.
Nesses encontros, devem ser discutidas com
mais profundidade, os processos que contribuem para
o agravamento da corrupção no Brasil. O alto custo
das eleições e a dependência dos políticos de grandes
empresários é um deles. Mas há também a maneira
como se produz o orçamento no Brasil, sem contar o
constante intercâmbio entre votações no Congresso
e liberação de emendas parlamentares. Outro fator
que fortalece a corrupção e deverá ser discutido é
a ocupação política da máquina administrativa, algo
que no Brasil ganha dimensão muitas vezes superior
a de outros países, principalmente os chamados desenvolvidos.
Conscientes de que não está atuando num vazio,
os parlamentares querem estreitar seus laços com entidades da sociedade civil e cooperar com aquelas ONG
que se dedicam ao tema da transparência. Todos serão
mencionados num site que será criado para divulgar o
nosso trabalho e os contatos estarão num site. O objetivo é o ampliar o trabalho através das redes.
Apesar da limitação numérica, o grupo de parlamentar está confiante no êxito de seu trabalho porque
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conta com dois fatores importantes: o apoio de grande
parte dos eleitores brasileiros e o impulso que os novos meios tecnológicos trouxeram não apenas à luta
política mas à própria realização da transparência.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, eu gostaria de deixar registrado o
meu apoio ao Magnífico Reitor da Universidade de
Pernambuco, Prof. Carlos Calado, e aos profissionais
Prof. Olímpio Moraes e Dr. Sérgio Cabral e direção do
CISAM, pelo compromisso ético, humanista de aplicar
a lei brasileira e garantir o direito da família de uma
criança de 9 anos grávida de gêmeos, resultado de
abuso sexual sofrido.
Nessa ocasião, aproveito para dar conhecimento à Casa de carta publicada na Coluna do Leitor, do
jornal A Tarde, na Bahia, da feminista Lena de Souza,
condenando como nós a atitude do Arcebispo de Olinda, Dom José Sobrinho.
Passo a ler então o texto, publicado no dia 7 de
março de 2009 no Correio da Bahia com o título modificado para Uma Igreja que perdeu a razão. Seria
cômico, se não fosse trágico.
“Em 1969, uma freira, Madre Maurina
Borges, foi presa, torturada e violentada sexualmente. A Igreja Católica excomungou o
torturador e estuprador, um delegado de Ribeirão Preto.
Passados 40 anos, uma criança de 9
anos engravida de um padrasto que dela abusava sexualmente desde quando contava apenas 6 anos de idade, além de abusar também,
não sei há quantos anos, da sua irmã que hoje
tem 14 anos.
Na última quarta-feira, dia 4 de março, a
mesma Igreja Católica, através do Arcebispo
de Olinda e Recife, D. José Cardoso Sobrinho,
diante do caso, excomungou a mãe da menina
estuprada, os médicos, toda a equipe que atendeu a vítima e realizou o aborto (de gêmeos)
previsto no art. 128 do Código Penal Brasileiro desde 1940, além das mulheres feministas
de Pernambuco, que acolheram e ajudaram
a criança e sua mãe, desde o momento em
que tomaram conhecimento do fato. Está excomungada também a Secretária Estadual de
Políticas para as Mulheres e o Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, a quem é
vinculado o hospital que atendeu a menina,
assegurando rigorosamente o seu direito de
interromper a gravidez.
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Detalhe importante: o caso se enquadra
nas 2 únicas possibilidades de aborto legal
neste País, ou seja, quando a mãe corre o
risco de morrer em decorrência da gravidez,
e quando a gestação decorre de estupro. O
assunto está sendo tema de jornais e revistas
em todo o mundo.
Congratulemo-nos com a Universidade
Federal de Pernambuco, com o hospital que
acolheu o caso, o CISAM, Centro Integrado
de Saúde Amaury de Medeiros, em especial
com os médicos e demais profissionais que
não se deixaram intimidar pelas poderosas
pressões da Igreja e não abriram mão do seu
dever profissional e compromisso ético e humano. O caso é um bom exemplo da importância que tem a articulação dos movimentos
sociais com a área de saúde e como são indispensáveis os serviços de atendimento às
vítimas de violência sexual para que direitos
consagrados sejam respeitados.
Nossa Bahia possui apenas um hospital
credenciado para atender mulheres em situação de aborto legal. Há um compromisso do
Governo Estadual de ampliar para 12 o número
desses hospitais até 2010. Como andam as
providências da saúde para que isso aconteça? A sociedade tem urgência.
Finalizando, quem de fato defende a vida?
O Arcebispo e sua Igreja, ou os profissionais
das instituições de saúde e as ativistas feministas?
Eu, particularmente, também optaria pela
excomunhão.
Maria Helena Souza – membro do IMAIS,
Instituto Mulheres pela Atenção à Saúde Integral e aos Direitos Sexuais e Reprodutivos
– Superintendente de Políticas para as Mulheres de Salvador de janeiro de 2005 a julho
de 2008.”
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Solicito a divulgação do meu pronunciamento nos
órgãos de comunicação desta Casa.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, serão mais de 3 mil quilômetros de
trilhos que, quando prontos, cortarão o Maranhão, Pará,
Tocantins e Goiás e se integrarão ao sistema rodoviário brasileiro, com o objetivo de levar riquezas e deixar o desenvolvimento por onde passarem. A Ferrovia
Norte-Sul constitui, não só para aqueles Estados, mas
para o Brasil, uma obra de enorme importância, seja
do ponto de vista econômico, seja social.
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A Norte-Sul, nobres colegas, funcionará como
autêntico dinamizador da integração de todo o território brasileiro. Essa integração não se dará apenas
entre os pontos que se encontram em seu eixo, como
também das Regiões Norte e Nordeste às Regiões
Sul e Sudeste. Quando todo o projeto estiver pronto,
Sr. Presidente, teremos Belém em ligação ferroviária
direta com Senador Canedo, em Goiás, e daí até o Sul,
com a Ferrovia Centro-Atlântica, a partir de Anápolis,
também em Goiás; ao norte, a conexão se dará com
a Estrada de Ferro Carajás, a partir de Açailândia, no
Maranhão.
Concebida e iniciada na década de 1980, na
presidência de José Sarney, não constituiu, nos governos que o sucederam, uma prioridade exatamente.
Em parte, foi por isso que os prazos de implantação
acabaram sendo, em muito, extrapolados. Mas houve,
igualmente, um acréscimo de traçado, a partir dos 1.550
km do projeto original. Em 2008, foram incorporados os
trechos Açailândia-Belém e Anápolis-Panorama, esse
último ponto no Estado de São Paulo. Será uma extensão final de exatos 3.100 quilômetros, num projeto de
engenharia que deve orgulhar os brasileiros.
Segundo a VALEC Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A., empresa vinculada ao Ministério dos
Transportes, que detém a concessão para construção e
operação da Norte-Sul, são atualmente 215 quilômetros
em operação comercial entre as cidades maranhenses
de Estreito e Açailândia, onde a ferrovia se conecta à
Estrada de Ferro Carajás, permitindo o acesso ao Porto
de Itaqui, em São Luís. Esse trecho está pronto desde
1996. No mês de dezembro último, o Presidente Lula
inaugurou um novo segmento até Colinas. O trecho
entre Anápolis e Araguarina, no Estado do Tocantins,
deverá ficar pronto em 2010, e o Governo pretende
iniciar a construção de outra etapa, ligando Anápolis
a Estrela do Oeste, em São Paulo.
É pouco, ainda, nobres colegas, pelo tempo que
se espera ver concluída toda a ferrovia. Ainda assim,
o volume de carga transportada tem aumentado ano a
ano, a partir do início da entrada em operação comercial
do primeiro trecho, já chegando ao patamar de 4,9 milhões de toneladas. No que diz respeito aos custos de
frete, a ferrovia representa para os que hoje a utilizam
nada menos do que 30% de economia em relação ao
modal rodoviário. Ao propiciar o escoamento de longa
distância da produção agropecuária e agroindustrial,
a custos menores de transporte e com logística adequada, a Norte-Sul vai-se consolidando como uma das
obras mais importantes de infraestrutura no País.
Além disso, como projeto-âncora, a Norte-Sul
oferece uma gama enorme de benefícios, ao longo de
toda a sua área de influência, em termos de mais equi-
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líbrio regional; de novas oportunidades de negócios;
de aumento do número de empregos, de renda e de
geração de divisas; de melhoria da qualidade de vida;
de melhor distribuição do crescimento, fora dos eixos
tradicionais, pela condição de atender às vocações regionais; de maior racionalidade na ocupação do cerrado, cuja área aproximada de 1,8 milhão de quilômetros
quadrados, equivalente a 21,84% do território brasileiro,
onde vivem 15,51% da população do País.
É bom lembrar, Sr. Presidente, que a VALEC tem
demonstrado extrema seriedade no trato das questões
do meio ambiente que envolvem a obra, especialmente
no sentido de que o traçado dos trilhos não corte reservas indígenas, parques ecológicos e outras áreas
de conservação ambiental.
Se a crise econômica preocupa, a boa notícia vinda das áreas responsáveis é que as ferrovias deverão
continuar sendo prioridade do PAC este ano. É isso que
esperamos todos, até como forma de tentar superar a
crise. O Brasil deve, precisa e merece crescer.
Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. ����
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não podemos aceitar que a água se
transforme em uma força que conduz à erradicação da
pobreza e da fome, já que é indispensável para a saúde
e o bem-estar do homem. Temos de defender o reconhecimento das águas como um direito fundamental.
Na atual conjuntura, o mais grave é que estamos
diante de uma repetição histórica que pode transformarse em tragédia para o futuro da humanidade, segundo
constatação do Sr. Jorge Werthein, representante da
UNESCO no Brasil. Ele afirma: “Embora muitos eventos e
discussões internacionais tenham acontecido nos últimos
anos sobre gestão relacionada à água, quase nenhum
dos objetivos estabelecidos para melhorar sua gestão
foi atingido”. Infelizmente, tem mais um agravante que
não podemos deixar de lembrar: passados mais de 10
anos da festejada Eco-92, só a Alemanha e os antigos
países socialistas conseguiram cumprir as metas de
redução da emissão de gases poluentes na atmosfera
aos níveis de 1990. O mais frustrante é que se constatou tudo isso exatamente quando se comemorou, em
2003, o Ano Internacional da Água Doce.
Pode parecer exagero, mas está se desenhando uma evidência nefasta: não existe água doce para
todo mundo! Se os 12.872.000 metros cúbicos de água
doce estivessem à disposição da humanidade de forma democrática, talvez o problema não fosse tão sério.
O aumento populacional, o desperdício, o despejo de
esgotos sem tratamento e a contaminação de rios pelos efluentes industriais e pelos defensivos agrícolas
tornam a água um recurso tão precioso e estratégico
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quanto o petróleo. Hoje, cerca de 1,4 bilhão de pessoas
não têm acesso a água limpa; a cada segundo morre
uma criança por doença relacionada ao recurso, como
disenteria e cólera; e 80% das enfermidades do mundo
são contraídas por causa da água poluída.
Ao mesmo tempo, não há dúvida sobre a origem
econômica dos conflitos entre os povos pela apropriação das fontes de energia, o que nos leva a crer que
guerras por consumo de água tendem a acontecer
proximamente, semelhantes às contendas motivadas
pelo predomínio do petróleo. O genocídio do povo
iraquiano por ordem do presidente norte-americano
George Bush é o exemplo mais recente.
O Brasil é alvo da cobiça dos que especulam com
água. Nosso País, dado seu potencial hídrico, é filão
apetitoso para quem deseja drenar lucro explorando o
consumo de água. Afinal, somos um território privilegiado. Possuímos mais da metade da água da América do Sul e 12% do total mundial. Na Amazônia está
a maior bacia fluvial do mundo. Porém, justamente na
Região Norte, onde se encontra nossa maior reserva
de água potável, temos os piores índices de atendimento no abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Foi por essa e outras razões pertinentes que o então
Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, no
decorrer do seminário internacional Problemática do
Uso Local e Global da Água na Amazônia, realizado
em Belém, prometeu liberar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para
implementação de projetos hídricos na região.
Concluo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
reafirmando que devemos empenhar-nos no sentido
de tornar práticas as decisões dos fóruns ambientais
internacionais, de forma compatível com as políticas
sociais, econômicas e ambientais nacionais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero registrar, com muita satisfação,
a visita oficial que o Príncipe Charles e sua esposa farão ao Brasil para cumprirem importante programa de
atividades, com ênfase na defesa do meio ambiente e
na proteção da natureza.
Nessa visitação, em continuidade à viagem que
o herdeiro do trono britânico faz pela América do Sul,
teremos a singular oportunidade de empreender profícuo debate em torno de temas centrais, como o processo de mudanças climáticas, o desmatamento da
Amazônia e, de forma ainda mais abrangente, a proteção do meio ambiente.
Lembremos que o Reino Unido e o Brasil são considerados naturais parceiros em questões vinculadas
ao desenvolvimento sustentável. A razão dessa parceria
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reside no compartilhamento de firmes valores, como a
própria compreensão de que o alcance de um suposto
desenvolvimento torna-se desprovido de real significância
caso o planeta seja incapaz de manter a vida humana
com qualidade. Friso “suposto desenvolvimento”, pois a
opção por uma matriz de progresso econômico centrada
numa dimensão essencialmente predatória, em substituição ao desenvolvimento sustentável, representa verdadeira falácia. A partir desse entendimento comum, Reino
Unido e Brasil acabam por reunir propícias condições em
favor de uma matriz de desenvolvimento que contemple
a harmonia do ser humano com a natureza.
Nobres Parlamentares, permitam-me esta breve
digressão sobre matrizes de desenvolvimento. Faço-a
na certeza de que reflexões sobre a condição climática
mundial ou mesmo sobre o desmatamento da Amazônia inserem-se nesse contexto mais amplo.
Se a globalização foi o tema dominante no fim do
século XX, os riscos ambientais representam, da mesma
forma, essencial temática neste século que se inicia. Um
desses riscos é o processo de mudanças climáticas em
âmbito planetário. Estejamos, assim, cada vez mais conscientes de que necessitamos congregar esforços para solucionar esse grande problema. Pela sua amplitude, com
seus aspectos de interdependência entre as nações, ele
transcende o patamar nacional. Essa inequívoca amplitude
é exatamente um dos fatores que fundamentam a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a
ser realizada no fim deste ano, na Dinamarca.
Somos todos filhos do planeta Terra e não queremos vê-la agonizar!
Quanto à Amazônia, o seu modelo de desenvolvimento revela-se desafiador. O elevado desafio consiste em transformar o capital natural da região, que
hospeda um dos biomas mais importantes do planeta,
em melhorias socioeconômicas de maneira ambientalmente sustentável. De fato, o vasto patrimônio natural
amazônico, com seu extraordinário potencial científico,
econômico e cultural, sobreleva sua relevância geopolítica, a ser contemplada em inovador paradigma de
desenvolvimento que seja refratário a práticas destruidoras de nossos recursos naturais.
O desafio apresentado assume configuração ainda
mais profunda, pois o melhor entendimento da Amazônia
certamente nos conduzirá a um percurso em que, partindo de diálogo intercultural, os saberes daqueles que
lá vivem serão considerados. A tentativa de conhecer
com maior exatidão aquela realidade traduz o legítimo
interesse em um projeto de desenvolvimento alicerçado
numa concepção mais generosa de vida.
Aquelas pessoas que desenvolveram modos de
convivência com a terra, a água, a floresta e os demais bens presentes na natureza muito nos ensinam.
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Em última instância, ensinam-nos a partilhar saberes,
num rico pluriculturalismo.
Diante dessas possíveis abordagens sobre desenvolvimento sustentável e seus reflexos, a visita do Príncipe Charles ao Brasil é merecedora de destaque.
Na condição de membro titular da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e atento à causa ambiental, tenho a convicção de que Brasil
e Reino Unido continuarão a lançar, em fértil terreno,
sementes de esperança na promoção de alternativas
de desenvolvimento.
Sras. e Srs. Deputados, influenciamos o meio
ambiente, mas também somos influenciados por ele.
Existe, em cada agressão à natureza, um movimento intrínseco de ofensa à espécie humana. É preciso
educar para o surgimento urgente de um novo olhar
paradigmático, num mundo verdadeiramente ecológico.
Talvez seja essa a grandiosa missão da qual não nos
devemos afastar, sob pena de incorrermos em erro de
difícil reparação, quiçá impossível.
Ao Príncipe Charles e à sua esposa, nossos votos de boas-vindas ao Brasil.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação desta Casa legislativa e pelo programa A Voz
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para falar novamente do
recém-inaugurado Parque Dona Lindu, em Recife.
Essa obra mostra o descaso e o desrespeito da
Prefeitura de Recife com os cidadãos. Ela foi inaugurada com toda pompa pelo ex-Prefeito João Paulo, na
véspera de terminar seu mandato, exatamente no dia
31 de dezembro, mesmo sem estar concluída. O Presidente Lula estava presente.
O projeto, que estava orçado inicialmente em
R$19 milhões, já consumiu R$29 milhões. E apenas
foi concluída a primeira etapa.
Sras. e Srs. Deputados, nos meses anteriores à
inauguração, qualquer pessoa que passasse pelo local
veria operários trabalhando dia e noite. Agora, depois
do teatro da inauguração, houve uma repentina desaceleração dos trabalhos.
Acredito que Recife precise de um espaço de lazer
ampliado para a população. A questão que levanto é
se a prioridade era realmente a construção do parque.
No meu ponto de vista, o que falta em Boa Viagem é
segurança e não área de lazer.
Tenho certeza de que a população de Recife, mais
especificamente a de Boa Viagem, ficaria satisfeita se
a Prefeitura, em vez de construir o Parque Dona Lindu,
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tivesse investido na urbanização das favelas de Boa
Viagem, construído uma escola ou, quem sabe, um
posto de saúde. Deve haver prioridades e otimização
de gastos com o dinheiro público.
Sr. Presidente, nobres pares, em Recife, a cidade
mais violenta do Brasil e a quinta das Américas, discutese se o Parque Dona Lindu deveria ter mais ou menos
verde. O dinheiro público é um bem comum, não pertence
a quem o administra. Quero que o povo que represento
viva de forma mais justa e igualitária, que todos tenham
direto à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer e à
segurança. O que questiono são as prioridades adotadas
e maior comprometimento com o dinheiro público.
Obrigado.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar um importante
acontecimento político em meu Estado, o Maranhão,
que teve como desfecho o Recurso Contra Expedição
de Diploma (RCED) nº 671, com o qual o TSE cassou
o mandato do Governador Jackson Lago.
Todos tiveram condições de acompanhar o caso.
A grande imprensa deu ampla cobertura a ele. A coligação “Maranhão – A Força do Povo”, de apoio à
candidatura de Roseana Sarney, inconformada com
o uso escancarado da máquina pública na campanha
adversária, buscou na Justiça Eleitoral a devida punição aos transgressores da legislação. Isso foi feito com
base num substancial conjunto probatório.
Na sequência, o que houve foi a quase unanimidade na imprensa, nos meios acadêmicos, na opinião
pública em geral quanto à necessidade de o TSE ser
mais rigoroso e mais célere nos julgamentos, com vistas
a coibir as práticas ilícitas nas campanhas eleitorais.
Há consenso quanto à necessidade de não deixar prevalecer o mandato adquirido de forma ilícita. Cabe à
Justiça Eleitoral a preservação deste importante pilar
da democracia: o sufrágio universal.
Apesar das punições exemplares – e Jackson Lago
é um desses casos –, a Justiça Eleitoral está diante de
uma grave questão. Se, por um lado, é imprescindível
a preservação da ampla defesa, dando ao réu todos os
recursos para se defender das acusações que lhe são
atribuídas, por outro lado, a demora na aplicação da lei
acaba premiando e estimulando a fraude, uma vez que
os autores terminam exercendo o cargo conquistado de
forma ilícita por um tempo muito longo.
No Maranhão, nas eleições de 2006, a candidata
Roseana Sarney detinha larga preferência. A poucos
meses da eleição, as pesquisas revelavam a sua enorme supremacia – algo em torno de 70%, enquanto seus
adversários, juntos, não alcançavam sequer 20%. Nada
parecia ameaçar aquela vitória, tida como irreversível.
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Mas ela foi revertida, sim. Para tanto, entrou em ação o
plano arquitetado pelo então Governador José Reinaldo
Tavares, que teria sido perfeito se não fosse concebido
com base na fraude, no desrespeito às leis eleitorais.
Tudo começou com o próprio Governador dizendo
em palanque que iria fazer uso da estrutura do Estado
para derrotar sua adversária política, a candidata Roseana Sarney. Na sequência, ele organizou uma cooperativa de 3 candidatos – todos combinados entre si,
todos bancados pelo Governador. O grave, porém, foi
o aliciamento com o uso do dinheiro público. A fraude mediante convênios aconteceu às escâncaras. O
Tesouro do Estado foi usado para comprar o apoio de
Prefeitos e lideranças – sem cerimônia, sem segredo.
Está tudo registrado em fotos e em vídeos.
Ocorreu, assim, um verdadeiro golpe. Diferentemente de anos anteriores, em que o Governo Estadual
quase não fez repasses voluntários aos Municípios, naquele ano de eleição (2006) formalizou 1.817 convênios.
Houve um dispêndio de R$806 milhões. Essa montanha
de dinheiro foi o custo da eleição de Jackson Lago.
Para se ter ideia do exagero, Sr. Presidente, o
Maranhão tem 217 Municípios. Isso representa uma
média de 9 convênios por Município, num curto espaço
de tempo. Em alguns casos, comunidades com menos
de 15 mil habitantes receberam até R$20 milhões no
período eleitoral. Por isso, dos cerca de 1 bilhão liberados às véspera da eleição, quase nada foi aplicado
em obras ou serviços à população. Os repasses se
destinaram a compra de votos, conforme comprovou
a Polícia Federal, em inquérito decorrente de prisão
em flagrante no dia da eleição.
Como foi dito, eram 3 candidatos que, embora concorrendo separadamente, funcionavam como uma cooperativa para provocar o segundo turno – tudo funcionando por
conta do Tesouro Estadual. O Governador, em ato público,
mandou que seus correligionários localizassem associações. Segundo ele, onde o grupo não tivesse Prefeitura,
os convênios seriam firmados com associações.
Essa divulgação pública foi feita pelo Governador. Embora isso pudesse gerar problemas com a
Justiça Eleitoral, como efetivamente gerou, ele usou
essa estratégia para garantir a eficácia do plano. Não
bastava praticar o ilícito. Era preciso anunciar a oferta
de dinheiro para atrair os interessados.
Diante de um claro favoritismo da candidata Roseana Sarney, o Governador e seus candidatos deixaram de lado qualquer preocupação com os ditames
legais e buscaram a vitória a qualquer custo. Sabiam
que aquela era a única forma de Jackson Lago vencer
a eleição. Os mentores do esquema sabiam do risco
de perderem o cargo mais adiante, pois o diploma não
resistiria ao exame da Justiça Eleitoral. Mesmo assim
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seguiram em frente. Apostaram no não-julgamento.
Apostaram na impunidade
Na ação ajuizada, a coligação “Maranhão – A Força
do Povo” apresentou fatos concretos de afronta à legislação eleitoral – tudo acompanhado da mais absoluta
comprovação cabal. Há vídeos, fotos, depoimentos, testemunhos, enfim, um conjunto probatório irrefutável.
Diante da impossibilidade de contestação dos
fatos ali apresentados, a comprovação de infringência
e potencialidade de conduta vedada, a captação ilícita
de sufrágio, o abuso de poder político e econômico,
tudo isso restou cabalmente provado nos autos. De
sorte que o TSE ficou diante de uma decisão objetiva:
ou cassava o diploma questionado ou transformava a
lei eleitoral em letra morta.
Quem lida com campanhas eleitorais sabe o quanto é difícil reunir provas dos ilícitos dos adversários no
grau de detalhamento que a Justiça eleitoral exige. É
preciso muita obstinação, muito zelo, muita perseverança. Tudo é muito rápido. Enquanto a própria campanha
segue em frente, é preciso que alguém tenha o cuidado de sair reunindo provas, agrupando informações.
É a única forma de viabilizar um processo na Justiça.
Sr. Presidente, quero fazer justiça a um companheiro de luta, o ex-Senador Francisco Escórcio,
grande timoneiro do processo judicial que permitiu a
reposição da verdade eleitoral de 2006 no Maranhão,
protegendo a eleição quanto ao verdadeiro império da
vontade popular.
Enquanto a campanha seguia em sua feição festiva, lá estava ele liderando a iniciativa de viajar pelo
Maranhão para reunir as provas necessárias à boa
fundamentação do processo. Diante dos absurdos
praticados pelos adversários, ele sacrificou sua própria
candidatura a Deputado para buscar os elementos que
respaldassem uma ação na Justiça.
Esse reconhecimento também se estende aos
advogados Dr. Heli Dourado e Dr. Marcos Lobo, uma
equipe competente, determinada, destemida.
Digo destemida porque o companheiro Francisco
Escórcio, ex-Senador deste Parlamento, sofreu constrangimentos físicos e morais no Maranhão por conta de
sua altiva luta nesse processo. Um delegado truculento
e sua equipe de policiais – todos fortemente armados,
sem mandado, sem flagrante, ou melhor, sem nenhum
fato concreto que pudesse justificar uma ação policial –
foram ao hotel onde o ex‑Senador estava hospedado,
em São Luís, arrastaram-no até uma delegacia, num
camburão, com muita violência, com muito desrespeito.
Tudo isso para quê? Para constrangê-lo. Para intimidálo. Para fazê-lo desistir de sua importante missão.
Mas o processo seguiu em frente, a justiça foi
feita. O Maranhão está em festa.
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Saúdo a Governadora Roseana. Também presto
homenagem ao companheiro Francisco Escórcio. Tratase de uma singela manifestação, é verdade, mas ela
busca o desagravo de que ele é tão merecedor, especialmente como ex-Parlamentar, que muito honrou este
Congresso Nacional. Este meu gesto, Sr. Presidente,
também é compartilhado pelas expressivas forças
políticas que construíram a coligação “Maranhão – A
Força do Povo”.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
solicito registro nos Anais da Casa de entrevista em
que reitero luta contra a violência.
ENTREVISTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
Luiz Couto volta a presidir Comissão de Direitos
Humanos e reitera luta contra violência
Com a disposição de combater todo o tipo de
violência, principalmente as que são praticadas pelo
crime organizado e pelos grupos de extermínio, o deputado Luiz Couto (PT – PB) assumiu pela segunda
vez a presidência da Comissão de Direitos Humanos
(CDH), da Câmara. “É preciso ter um trabalho de inteligência para desbaratar toda essa ação criminosa,
identificando e punindo os mandantes, os protetores
e os financiadores. Se fizermos isso, não vamos ter
mais necessidade de segurança individual”, afirmou
o deputado, que está sob proteção policial devido às
ameaças que sofre por sua atuação no combate ao
crime organizado.
Nesta entrevista ao informes, o deputado afirma
que o combate à tortura, ao racismo, ao crime de extermínio e à impunidade será a marca essencial desta
segunda gestão. Para Luiz Couto o medo é a grande
arma do opressor, do matador “e nós temos que enfrentá-lo. Não com a violência. Mas fazendo com que
eles sejam identificados e punidos”.
Luiz Couto defende ainda a abertura dos arquivos
dos desaparecidos políticos, com a criação da comissão da Verdade e da Memória. “Porque a população
brasileira precisa aprender a lição e nunca mais favorecer e aceitar a ditadura, ou a tortura”.
Por Vânia Rodrigues
Informes – O senhor assume a CDH pela segunda vez. Qual a importância da comissão e quais os
desafios para a sua nova gestão?
Luiz Couto – A comissão é muito importante porque em todas as ações que o governo faz ou deixa de
fazer tem uma dimensão dos direitos humanos, dos
direitos sociais, culturais e ecológicos. É o direito à não
violação desses direitos. Na questão da intolerância,
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da discriminação, e o respeito à diversidade cultural,
à dignidade do ser humano. Vivemos em uma sociedade onde efetivamente a violência é muito grande. A
violência contra a mulher, contra a criança e o adolescente e a violência na forma de trabalho escravo, nas
redes de exploração sexual. Enfim, tudo isso mostra
que a CDH é muito importante para que o governo
possa implantar cada vez mais políticas que tragam
dignidade, justiça social. Que traga o progresso, mas
respeitando os direitos sociais, trabalhistas e, principalmente os direitos humanos.
Informes – Entre a primeira gestão, em 2007 e
esta, o que avançou? E o que não foi possível realizar
que o senhor pretende colocar em prática agora?
Couto – Muita coisa foi feita na nossa gestão,
assim como no ano passado, mas ainda tem muito a
fazer, até porque o Brasil ainda está sendo notificado
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre
a questão dos mortos e desaparecidos políticos no período da ditadura militar, que ainda não foi enfrentada
como devia. Precisamos reafirmar a importância da
abertura dos arquivos, criando a comissão da Verdade
e da Memória, porque a população precisa aprender a
tição de nunca mais favorecer ou aceitar a ditadura, ou
a tortura. Precisamos avançar no combate às redes de
exploração sexual, pedofilia, violência contra a mulher.
Mesmo com a Lei Maria da Penha ainda existe muita
violência contra as mulheres. Achamos que é importante que o Brasil possa ratificar todos os tratados e
convenções internacionais. E vamos lutar por isso. É
preciso que a Câmara possa aprovar a transformação
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, com
uma nova estrutura, com novas competências. Temos
que acabar de vez com a intolerância e a discriminação contra os homossexuais, respeitando a diversidade religiosa e cultural, e fazendo efetivamente com
que possamos promover a implantação do sistema
nacional de medidas socioeducativas como contraponto aqueles que querem fazer a redução da maior
idade penal. Acreditamos que o sistema será um instrumento importante para que os juízes da infância e
da juventude possam ter as condições de fazer com
que os menores e adolescentes infratores possam ter
esta estrutura para se recuperar e se ressocializar. O
combate à tortura, ao racismo, ao crime de extermínio,
à violência e à impunidade são marcas essenciais que
vão estar presentes nesta segunda gestão.
Informes – O presidente Lula já anunciou que
quer transformar a Secretaria Nacional de Política
das Mulheres em ministério e manifestou também
seu desejo de transformar em ministério a Secretaria
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Nacional dos Direitos Humanos . Como o senhor vê
estas iniciativas?
Couto – Hoje estas secretarias já têm status de
ministérios, mas é importante que o Governo Lula tenha
esta percepção e dê mais espaço às mulheres com
uma estrutura maior e com mecanismos efetivos de
combate a violência e políticas públicas para ajudá-las
a ter os seus direitos respeitados. E será um elemento
importante também a transformação da Secretaria de
Direitos Humanos em ministério porque direitos humanos devem estar em todas as ações do governo,
na saúde, na educação, no saneamento, na habitação popular... Se o PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) não tiver associado à luta pelos direitos
humanos, direitos sociais, econômicos, culturais e ecológicos ele não será programa de aceleração. Teremos
crescimento, mas não direitos humanos.
Informes – No Brasil geralmente os defensores
dos Direitos Humanos são perseguidos. Prova disso
é que o senhor precisa de escolta policial. Como está
hoje a situação dos defensores dos diretos humanos
no nosso país?
Couto – O trabalho dos defensores dos direitos
humanos é fundamental. Porém é preciso combater a
violência que hoje é praticada pelo crime organizado,
pelas milícias armadas, pelos grupos de extermínio
que são o braço armado dessas organizações criminosas. É preciso ter um trabalho de inteligência para
desbaratar toda essa ação identificando e punindo os
mandantes, os protetores e os financiadores. Se nós
fizermos isso, não vamos mais precisar de segurança
individual. Hoje a proteção é necessária porque não
há este combate. E não há o combate porque muitas
vezes os estados não querem reconhecer a existência
dessas organizações criminosas. É preciso unir governo, judiciário, legislativo e todas as forças sociais,
econômicas e políticas do nosso País neste combate.
Ou nós combatemos a violência institucionalizada ou
seremos tragados por essas organizações.
Informes – E enquanto isso não acontece os defensores dos direitos humanos continuam firme em suas
lutas ou as ameaças têm inibido essa atuação?
Couto – Os defensores dos direitos humanos têm
tido uma atuação exemplar. É claro que s verificamos
que muitos deles estão sendo executados e muitos
abandonam seus lugares. Daí a importância de nós
discutirmos uma política para esses defensores. Não
no sentido de tirarmos eles do local, ou dar uma segurança que muitas vezes passa a ser uma espécie de
punição, porque enquanto o crime organizado continua
com toda a liberdade, os defensores recebem um tipo de
segurança que parece mais uma prisão. Nós queremos
que eles possam continuar exercendo a sua função de
defensores dos direitos humanos, cobrando do Poder
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Público e denunciando as violações. Mas é preciso dar
condições para que não tenhamos defensores assassinados executados, ameaçados e perseguidos.
Informes – Haverá alguma modificação no funcionamento da comissão, ou das subcomissões do
colegiado?
Couto – Substancialmente não. Nós estamos
conversando e iremos apresentar um plano de trabalho para 2009 com uma série de ações. Vamos verificar também as subcomissões especiais e temáticas
que foram criadas no ano passado. Estamos propondo ainda a realização de alguns seminários, algumas
diligências. Uma delas será a ida na região de fronteira entre a Paraíba e Pernambuco onde existe a ação
dos grupos de extermínio, onde nosso companheiro
Manuel Mattos (vice-presidente do PT de Pernambuco) foi executado recentemente. Vamos lá dizer para a
população que a gente está ali para apoiá-los. O medo
é a grande força do opressor, do matador e nós temos
que enfrentá-lo. Não com a violência. Mas fazendo com
que eles sejam identificados e punidos e possam deixar
de fazer a matança de muita gente. Naquela região, a
promotora de justiça Rosimeire Souto Mayor fez um
levantamento e verificou que existem 86 modos com
autoria desconhecida.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Passase ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
antes de o nobre orador iniciar o brilhante discurso –
espero que seja brilhante, porque brilhantes são sempre
seus pronunciamentos –, quero prestar homenagem
ao grande jurista Prof. Paulo Bonavides.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jurista
Paulo Bonavides há sido alvo, ao longo de profícuas atividades, na condição de emérito jurista, de incontáveis
homenagens de entidades universitárias, num merecido
reconhecimento ao talento fulgurante e à cultura polimorfa
que hão sido comprovados em inúmeras obras publicadas, algumas delas versadas para outros idiomas.
Mesmo aposentado nos quadros da Universidade Federal do Ceará, a atividade exercitada é realmente febricitante, sendo constantes os convites que
lhe chegam do País e do exterior, o que evidencia,
sobejamente, sua qualidade de orador renomeado,
fazendo jus a deferências de importantes entidades
de várias nações.
Agora, a Universidade Garcilaso de la Veja, com
sede em Lima, no Peru, uma das mais conceituadas da
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América Latina, vem de conferir-lhe o título de doutor
honoris causa, o que ampliará o invejável currículo de
consagrado mestre da ciência jurídica.
Na condição de confrade no Instituto do Ceará e
na Academia Cearense de Letras, experimento o prazer
de com ele conviver de perto, brindado com exemplares de todos os livros editados, o que me tornou um
dos seus convictos admiradores.
Recorde-se, por oportuno, que, entre os inúmeros galardões com que foi obsequiado, figura a Medalha Clóvis Beviláqua, do Tribunal de Justiça do Ceará,
entregue pelo então Presidente da Egrégia Corte, Desembargador Fernando Ximenes Rocha.
Ao fazer o presente registro na tribuna desta
Casa, o que objetivo é realçar uma personalidade
paradigmal, que honra e enobrece os foros jurídicos
brasileiros, com relevo internacional.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra ao Deputado Renato Amary. S.Exa. tem a
palavra por 20 minutos.
O SR. RENATO AMARY – Vinte e cinco, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Infelizmente, em razão da Ordem do Dia, Deputado.
O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcelo Ortiz,
grande tribuno de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba e
do Estado de São Paulo, Sras. e Srs. Deputados, antes
de iniciar meu pronunciamento com foco na posição
do Brasil em relação à atual crise econômica mundial,
faço um parêntese para, em tempo, deixar aqui minha
homenagem a todas as mulheres brasileiras, lembrando
o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último
domingo, dia 8 de março.
Hoje venho à tribuna para, com serenidade e
seriedade, buscar contribuir com a discussão da crise
econômica internacional e das medidas que podem
afetar seus efeitos sobre o Brasil.
Primeiramente, há que se reconhecer, lamentavelmente, a expressiva magnitude da desaceleração
que o Brasil hoje observa.
De fato, os dados do Produto Interno Bruto recentemente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) denotam uma expressiva
retração da produção brasileira, da ordem de 3,6%
em relação ao trimestre anterior, quando se efetua o
cálculo que elimina dos dados os efeitos das sazonalidades típicas da série.
Quanto ao emprego, os dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED) apontam
para uma redução importante dos postos de trabalho
formais, em face do saldo de 655 mil empregos formais perdidos no mês de dezembro, que representam
uma redução de 2,1% em relação ao mês anterior no
nível de emprego com carteira assinada. Trata-se do
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pior resultado desde maio de 1999, quando teve início
a série histórica do CAGED.
No que se refere às contas externas, as alterações
ocorridas sobretudo no último trimestre de 2008 são
expressivas, especialmente na conta financeira do balanço de pagamentos, que considera os investimentos
externos líquidos efetuados no País. Naquele trimestre,
o fluxo de investimentos estrangeiros apresentou um
resultado negativo que atingiu 5,4% do PIB. Desde o
terceiro trimestre de 1998, em plena crise da Rússia,
às vésperas da crise cambial de janeiro de 1999, essa
conta não apresentava resultado tão negativo.
Trata-se de dados preocupantes. Contudo, uma
análise isenta deve contemplá-los de forma mais pormenorizada.
Quanto ao Produto Interno Bruto, é evidente que
a velocidade com que fomos atingidos pela crise impressiona, demonstrando uma retração de expressiva
magnitude. Todavia, já há analistas que apontam críticas para um ajuste estatístico utilizado especificamente
para o cálculo do PIB do último trimestre de 2008, que
gerou a retração divulgada de 3,6%. Esses analistas
argumentam que, embora a metodologia preveja a
possibilidade desse ajuste, esse procedimento não é
utilizado desde 1996, já há 12 anos, e que, sem ele,
o número não seria dessa forma ruim, podendo estar
mais próximo de muitas expectativas que apontavam
uma retração menor, entre 2,2% a 2,6%, números sem
dúvida ruins, mas não tanto quanto 3,6%.
Apenas quando forem apurados os próximos resultados das contas nacionais se compreenderá se o
fator de excepcionalidade foi ou não adequado, conforme depreendemos de declarações do Coordenador
de Contas Nacionais do IBGE ao jornal Valor Econômico, em reportagem publicada hoje, 11 de março, por
aquele veículo de comunicação.
O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Renato Amary, V.Exa. me permite um aparte?
O SR. RENATO AMARY – Pois não, Deputado
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Gostaria de cumprimentar V.Exa. pela apreciação que começa a fazer da
crise financeira que atingiu todos os Continentes e que
agora está incidindo significativamente na economia
brasileira. Coincidentemente, a presença de V.Exa. na
tribuna cerca-se não apenas da expectativa nacional,
mas sobretudo do anseio que se tem da redução da
taxa de juros, pois logo mais, às 16h (estamos muito
próximos desse horário), o COPOM deverá anunciar
expressivo decesso na fixação da taxa SELIC – esperamos que realmente haja. Portanto, o discurso de
V.Exa. tem também este signo de rara oportunidade,
porque coincide com a manifestação daquele órgão,
que é superintendido pelo Banco Central. Meus cumprimentos a V.Exa. pelo magnífico discurso.
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O SR. RENATO AMARY – Obrigado, meu querido decano, Deputado Mauro Benevides. Esperamos
que esses juros caiam, pelo menos, 2% a 2,5%, o que
ainda não é bom.
Mas gostaria de tecer outras considerações. No
âmbito específico da indústria automobilística, Sr. Presidente, realmente houve um arrefecimento, mas os
números divulgados pela imprensa no último mês já
indicam que o setor está retomando sua atividade, embora em patamar mais reduzido. Ademais, as vendas
de veículos novos no mercado nacional, em janeiro de
2009, apontaram um crescimento de 1,5%, em comparação com dezembro de 2008.
De forma geral, muito embora a produção industrial como um todo tenha sido reduzida, os dados do
varejo não indicam, ao menos por ora, uma redução
contundente.
Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio do
IBGE mostraram leve retração, da ordem de menos de
1,6%, para o período compreendido entre setembro e
dezembro de 2008 (último dado disponível), que, ainda
assim, ocorreu após período de expressiva expansão
das vendas no varejo, de cerca de 15,1%, observada
nos 12 meses anteriores.
No que se refere às contas do nosso balanço
de pagamentos, a conta corrente – que compreende
os saldos das balanças comerciais e de serviços e os
pagamentos de juros, lucros e dividendos – apresenta
um déficit moderado de 1,4% do Produto Interno Bruto
no último trimestre de 2008. Contudo, há que se ressaltar que a atual crise atinge não apenas os países
que apresentam déficits, mas também aqueles que
apresentam superávites em conta corrente. Assim, a
manutenção de superávites externos não se revela
como garantia contra a crise. Ademais, o fato de contarmos com um câmbio flutuante permitirá que, ao longo
do tempo, as cotações respondam aos desequilíbrios
nas contas externas, de forma que novo patamar de
equilíbrio seja alcançado.
De todo modo, quanto à saída de investimentos
externos do País, é importante destacar que essa perda de capitais esteve concentrada em investimentos
em ativos financeiros, eminentemente de caráter especulativo, e não em investimentos diretos, que, aliás,
vêm mantendo desempenho favorável.
A propósito, o último bimestre de 2008 apresentou
o maior índice de investimentos estrangeiros diretos
daquele ano, atingindo 4% do PIB, valor bem superior
à média observada nos últimos 5 anos.
Ao contrário do que ocorre no exterior, o Sistema Financeiro Nacional está sólido, bem capitalizado
e provisionado. No que se refere ao crédito doméstico,
os dados do Banco Central mostram uma expansão
contínua, apesar da crise. Com efeito, em janeiro de
2007 a concessão de crédito no mercado interno ao
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setor privado atingia 30% do PIB. Em janeiro de 2008,
chegou a 34% do PIB e agora recentemente, em janeiro
de 2009, esse indicador chega à marca de 40,3% do
PIB, com cerca de um terço dessa expansão direcionada ao setor privado industrial.
Por outro lado, houve efetivamente uma retração
em relação ao crédito externo. No período de setembro
de 2007 a agosto de 2008, o volume médio de Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACCs) totalizou
186 milhões de dólares por dia útil, ao passo que a
média diária em janeiro de 2009 foi de apenas 113,9
milhões de dólares por dia útil, denotando uma retração de 39% dessas operações.
Contudo, recentes informações divulgadas pela
imprensa apontam que, de acordo com o Presidente
do Banco Central do Brasil, as concessões de crédito
no País já retornaram aos níveis anteriores à crise financeira. De acordo com suas afirmações, a redução
do crédito externo foi um dos canais por meio do qual
a crise afetou o Brasil, motivando atuações da autoridade monetária para suprir essa carência, inclusive
com oferta de recursos das reservas internacionais
para substituir o crédito externo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o aspecto essencial a destacar é que há de se ter prudência,
ponderação e serenidade na análise dos dados que
se nos apresentam. Essa é a atitude responsável a ser
adotada, de modo a evitar a disseminação de qualquer
sentimento de pânico junto à sociedade brasileira.
É evidente que esta é a mais grave crise experimentada pela economia mundial nos últimos 75 anos,
mas é também importante lembrar que o Brasil ainda
não está em recessão ou em deflação, apresentando, ao contrário, um período de redução de seu crescimento.
Não seria evento inesperado que, em um mundo cada vez mais globalizado, as economias passem
por ciclos econômicos cada vez mais sincronizados,
especialmente quando choques relevantes ocorrem
nos países desenvolvidos, que representam uma expressiva parcela da economia mundial.
Assim, grande parte do crescimento brasileiro
nos próximos anos dependerá de forma significativa,
embora não exclusiva, da recuperação do desenvolvimento econômico mundial. Contudo, essa constatação
evidentemente não diminui a importância das medidas
que podem ser adotadas internamente para atenuação
dos efeitos da crise sobre o Brasil.
A esse respeito, não podemos deixar de destacar
a capacidade de recuperação da economia brasileira.
Algumas vezes nos esquecemos, mas recentemente
vivenciamos diversas crises graves, e em todas elas
nossa economia reagiu de forma exemplar. Passamos
pela crise da Ásia, em 1997; pela da Rússia, em 1998;
pela cambial, ocorrida em janeiro de 1999, da qual o
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País rapidamente se recuperou, a despeito dos cenários mais pessimistas que eram traçados à época; pela
crise do 11 de setembro, em 2001; pela da Argentina e
pela grave crise de confiança atravessada no período
eleitoral, em 2002.
Não foram crises amenas. Ainda assim, o Sistema Financeiro Nacional manteve-se sólido, graças,
em grande medida, ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional – PROER e ao Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária – PROES, implementados no Governo Fernando
Henrique Cardoso.
Também o povo brasileiro, trabalhador e otimista, sempre colaborou com o processo de recuperação
da economia. Atualmente vemos, pelas reportagens
de jornais, que o brasileiro voltou a dar seu “jeitinho”
especial para contornar a crise.
Vivemos num País com um sistema financeiro
robusto. O Brasil contempla diversas oportunidades
à frente em virtude do enorme potencial de nosso
mercado interno, de nosso parque industrial sólido e
competitivo, de nossa diversificada pauta de exportações destinada a uma multiplicidade de parceiros
comerciais.
Após um período de acentuada queda nas cotações internacionais de diversas commodities, já se
vislumbra uma recuperação em seus preços, melhorando, assim, nossas perspectivas. Além disso, é sempre
importante destacar que as descobertas referentes
à área do pré-sal, que apontam para reservas que
podem chegar à ordem de 50 a 80 bilhões de barris,
abrem a perspectiva concreta de o País se tornar um
importante participante no mercado mundial de petróleo nos próximos 10 anos. A exploração de tamanha
riqueza propiciará um enorme estímulo para a reativação de nossa indústria naval e de toda a sua cadeia
de fornecedores.
Ainda no setor de energia, a possibilidade de
manutenção de elevadas metas de utilização de biocombustíveis nos Estados Unidos pode significar a
existência de um promissor mercado para o etanol,
representando um importante espaço para todos os
produtores brasileiros e, consequentemente, para toda
a cadeia que viabiliza essa produção.
O Sr. Lobbe Neto – Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. RENATO AMARY – Pois não, Deputado
Lobbe Neto.
O Sr. Lobbe Neto – Quero cumprimentá-lo, Deputado Renato Amary, Vice‑Líder da nossa bancada, que
desenvolve um grande trabalho no ITV de São Paulo,
no PSDB. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento,
não em tom alarmista, mas com a preocupação daquele que já foi executivo na cidade de Sorocaba, um
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grande Prefeito e que vê com preocupação a arrecadação caindo e os municípios começando a ter mais
dificuldades. Esperamos que, a partir do momento em
que se investiu o Presidente do Banco Central de Ministro... É claro, o Banco Central não é autônomo. Já
houve uma reunião com o Presidente Lula, o Ministro
Presidente do Banco Central e o Ministro da Fazenda,
Guido Mantega. Espero que o Presidente tenha orientado para que o COPOM diminua os juros em mais de
2%. Está na mão do Presidente. Esperamos que isso
aconteça. Obrigado.
O SR. RENATO AMARY – Muito obrigado, Deputado Lobbe Neto.
Ouço o Deputado Cláudio Diaz.
O Sr. Cláudio Diaz – Deputado Amary, quero
parabenizá-lo não só pelas considerações, mas pela
preocupação que demonstra como homem público envolvido com este País e que, acima de tudo, lhe presta
um serviço, dando a todos nós, com o seu exemplo,
motivação no sentido de que o Brasil não pode apenas fazer como foi feito há poucos dias, uma grande
reunião em Brasília, com a presença do Presidente
da República e de alguns Prefeitos, enquanto os municípios morrem à míngua. V.Exa., que foi um extraordinário gestor, que deu uma nova vida à cidade de
Sorocaba, sabe muito bem e tem a receita para tudo
isso. Portanto, Deputado Amary, parabenizo V.Exa. pela
sua luta. Acima de tudo, sou seu súdito e fiel companheiro, porque V.Exa. nos inspira tudo que é de bom
na política, pela sua postura e seus atos.
O SR. RENATO AMARY – Obrigado, Deputado
Cláudio Diaz, um grande combatente pelas coisas do
Rio Grande do Sul e do Brasil nesta Casa de leis.
Concedo o aparte ao Deputado Eduardo Gomes.
O Sr. Eduardo Gomes – Deputado Renato Amary, apenas ressalto o seu pronunciamento nesta tarde,
que é muito importante para este Plenário. Quem tem
costume de acompanhar aqui as sessões sabe que,
fosse outro o resultado do PIB brasileiro ou a avaliação sobre a crise, que antes era apenas uma marola,
este plenário estaria cheio de Líderes do Governo,
defendendo e fazendo propaganda. O pronunciamento de V.Exa. chama todos os Deputados à responsabilidade e a uma avaliação mais séria sobre a crise
que o País atravessa, especialmente os municípios
brasileiros, assunto que vou tecer no meu pronunciamento do Grande Expediente, que será apenas um
modesto acompanhamento do seu pronunciamento.
Quero parabenizar V.Exa., que já foi Prefeito por duas
vezes, que tem competência e sabe o que está falando, chamando a atenção desta Casa para esse tema
tão importante.
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O SR. RENATO AMARY – Obrigado, Deputado
Eduardo Gomes, homem do Tocantins, que enriquece
e enobrece a nossa Casa.
Continuando, adicionalmente, o Brasil reúne condições de estabilidade econômica, institucional e política
que o faz especialmente atrativo para os investidores.
Temos a mais plena confiança de que, tão logo este
momento agudo da crise internacional seja vencido,
os capitais externos se voltarão a países com grandes
possibilidades de investimento. Nesse contexto, o Brasil
se destacará como destino preferencial.
Dessa forma, Sr. Presidente, este período de
crise está de fato se convertendo num momento de
extrema importância para nossa história econômica,
pois revela à comunidade internacional a maturidade
demonstrada por nosso País na manutenção das mais
responsáveis políticas econômicas, mesmo nos períodos mais turbulentos.
Exatamente por esse motivo, é crucial, neste
momento, evitar a adoção de ações que, na ânsia de
melhorar a situação do País, acabem por prejudicálo. Referimo-nos à iniciativa de estabelecer licenças
prévias de importação, que chegou a vigorar por curto
período de tempo e que apenas contribuiu para levar à
comunidade internacional a suspeição de que outras
medidas de questionável eficácia não estejam descartadas nos recônditos do Governo.
Nesse contexto, quero destacar que o Poder Legislativo pode e deve dar a sua importante e necessária contribuição. A propósito, desejo aqui destacar
que considero louvável a recente criação da Comissão
Especial que terá como objetivo principal a formulação
de ações contra os reflexos da crise econômica internacional no Brasil.
Efetivamente, o Parlamento é o foro privilegiado
para a discussão dos grandes temas nacionais, o embate entre ideias, a busca do consenso e a formulação
de propostas. No debate acerca da crise econômica
mundial, o papel do Congresso Nacional não se limita meramente a apreciar e aprimorar as iniciativas do
Poder Executivo. Ao contrário, esta Casa tem todas as
condições de apresentar proposições do mais elevado
nível, para o que pode inclusive contar com a participação do seu corpo técnico, que congrega um grande
número de mestres e doutores, especialistas nas mais
diversas áreas do conhecimento.
Não há como minimizar as dificuldades de avançarmos em extensas reformas em meio a um ambiente
de crise. Este é um momento oportuno para trazermos
à pauta o debate público que permita o entendimento
dos motivos pelos quais as reformas previdenciária,
trabalhista e tributária devem ser efetuadas, ainda que
de forma gradual.
Mas podemos avançar além dos debates. Há
muito o que ser feito, mesmo que não se considere,

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

neste momento, a alteração de nosso ordenamento
constitucional. Com efeito, alterações na legislação
infraconstitucional podem ser responsáveis pelo aprimoramento gradual dessas legislações, enquanto uma
reforma abrangente não for concluída.
No campo tributário, ICMS, IPI, PIS e COFINS
incidem sobre a venda de bens de capital, mas não
permitem ao adquirente o crédito integral e imediato
na apuração de seus respectivos tributos. No caso
do IPI, PIS e COFINS, essa correção pode ser feita
por meio de lei ordinária, e no caso do ICMS, por lei
complementar.
Quanto ao custo da mão de obra, a contratação
formal de empregados sujeita-se ao pagamento de
uma série de contribuições do empregador ao INSS,
ao Sistema S, FGTS, além de outros encargos previdenciários e trabalhistas. A correção dessa distorção
depende, igualmente, de alteração na legislação ordinária, muito embora, nesse caso, a questão transcenda a órbita tributária, pois envolve direitos trabalhistas,
sindicais e previdenciários.
A ameaça de redução do emprego nesse ambiente de crise é, todavia, um estímulo importante
para a apreciação de propostas infraconstitucionais
que confiram, de maneira geral, um aprimoramento à
nossa legislação trabalhista, tema que não pode ser
adiado. Apenas a pesada incidência sobre a folha de
pagamentos, de mais de 20%, é usualmente apontada
como uma das principais causas do emprego informal,
havendo propostas de substituição da sua arrecadação
por tributos sobre o faturamento, por exemplo.
A redução da carga tributária deve ser buscada
a todo custo. Não obstante, de acordo com dados da
Receita Federal divulgados no último mês de dezembro,
a carga tributária bruta bateu novo recorde em 2007,
último ano com dados disponíveis, atingindo 34,79%
do PIB, ante 33,51% em 2006. Trata-se de uma expansão de 1,28% do PIB, que corresponde a um aumento na arrecadação de nada menos que 109,5 bilhões
de reais, com efeitos amplamente negativos sobre a
economia brasileira, atravancando a ampliação dos
investimentos e da produção.
Contudo, é importante apontar que, conforme indicado, é possível a obtenção de ganhos de eficiência
econômica mediante a alteração da legislação tributária, ainda que, lamentavelmente, venha a ser mantida
a carga tributária.
É também oportuno recordar que o próprio fator previdenciário foi originário de uma reforma infraconstitucional. Não se deve deixar de ressaltar que é
necessário cautela na apreciação de projetos que, em
vez de corrigir os desequilíbrios de longo prazo, terminam por agravá-los.
Além desses temas, é crucial aprofundar alterações microeconômicas diversas, de maneira a reduzir
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as barreiras aos investimentos no País, estabelecendo,
inclusive, marcos regulatórios que confiram segurança
jurídica aos investidores.
De toda forma, Sr. Presidente, não queremos
aqui, evidentemente, esgotar as inúmeras propostas
que podem ser adotadas por esta Casa sem que se
inicie um processo tortuoso e, por isso mesmo, demorado de alterações de dispositivos constitucionais,
em um processo que pode não ser compatível com a
urgência das medidas legislativas que se fazem necessárias neste momento.
Esse processo será certamente enfrentado não
apenas no âmbito da Comissão Especial que tratará
da crise, mas também pelas diversas Comissões temáticas e pelos Parlamentares da Casa.
A mensagem primordial a ser transmitida ao País
é a de que estamos engajados em oferecer propostas
efetivas para atenuar os efeitos da crise econômica internacional sobre o Brasil. O PSDB, como Oposição,
estando comprometido com o desenvolvimento do
Brasil, continuará a atuar de forma legítima e responsável, apresentando nesse processo os dados e os
argumentos quanto aos aspectos que podem e devem
ser aprimorados como resultado da ação parlamentar,
que deve ser exercida em todos os momentos da vida
democrática.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Só nos
deu satisfação ouvi-lo, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo a palavra ao último orador do Grande Expediente,
Deputado Eduardo Gomes.
Hoje é dia do PSDB: há pouco, falou o Deputado Renato Amary, e agora falará o Deputado Eduardo
Gomes.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. O
PSDB espera ter mais alguns dias nesta Casa e na
Presidência da República, se Deus quiser.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados e todos os
que acompanham a sessão da Câmara dos Deputados, primeiramente, eu gostaria de fazer um registro
de gratidão e reconhecimento à bancada do PSDB,
ao Líder José Aníbal e aos colegas Líderes dos diversos partidos que compõem a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela
eleição, na semana passada, para mais essa missão
de presidir a Comissão, acompanhado da Deputada
Professora Raquel Teixeira, eleita 1ª Vice‑Presidente,
da Deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, 2ª
Vice-Presidente, e da Deputada Luiza Erundina, 3ª
Vice-Presidente, numa homenagem clara às mulheres desta Casa, nesta tarde aqui representadas pela
Deputada Thelma de Oliveira.
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Para meu Estado do Tocantins é um momento muito
importante, uma missão honrosa, que pretendo cumprir
com determinação, dedicação e o apoio dos pares desta
Casa. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem o desafio muito grande, e de pronto, de manter e recuperar os
recursos do Orçamento da União, cortados no início do
ano, para garantir pesquisa e inovação tecnológica. Percebendo isso, a Comissão já tem como ponto principal, no
Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e nos Ministérios afins,
a missão de recuperar imediatamente esses valores no
Orçamento, já que investimento em pesquisa – ciência,
tecnologia e inovação – é uma das melhores medidas
para combater a crise. Essa medida foi adotada por diversos países, e o Brasil não pode fazer diferente.
Por isso, aqui deixo esse registro, registro de
momento muito mais dedicado a formular uma agenda
da Comissão que nos possibilite voltar a este plenário
para debater com os Parlamentares, num bom ano de
trabalho da Comissão de Ciência e Tecnologia. Aqui
fica minha gratidão.
Ouço o aparte, no começo de meu pronunciamento, do Deputado Lobbe Neto.
O Sr. Lobbe Neto – Antes até de pegar o ritmo de
seu pronunciamento, nobre Deputado Eduardo Gomes, do
PSDB, eu gostaria de cumprimentá-lo pela posse e pela
eleição na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, juntamente com a Deputada Professora Raquel Teixeira, 1ª Vice-Presidente, e as Deputadas
Cida Diogo e Luiza Erundina, que também farão parte da
Mesa da Comissão. Sou representante de São Paulo, da
região central do Estado e de cidade reconhecida não só
nacionalmente, mas também internacionalmente, como
a capital da tecnologia, com a Universidade Federal de
São Carlos, a Universidade de São Paulo, com 2 campi, e 2 EMBRAPAs, a EMBRAPA de instrumentação e a
unidade da EMBRAPA agropecuária – com isso, também
com 2 parques tecnológicos. Essa Comissão é muito
importante para nossa região, para nossa cidade. Estou
na suplência da Comissão, participando, e esperamos
poder participar cada vez mais. Já fazemos o convite a
V.Exa., Deputado Eduardo Gomes, para ir à região central do Estado, à cidade de São Carlos, como Presidente
da Comissão, para verificar in loco os avanços tecnológicos, as empresas de alta tecnologia, como a que hoje
faz a câmera do satélite Brasil-China, empresa nacional
que está avançando muito na área tecnológica, empresa
que saiu e foi incubada a partir da Universidade de São
Paulo. Por isso, convido‑o. Que V.Exa. possa fazer uma
agenda para estar presente na cidade de São Carlos e
visitar algumas empresas de alta tecnologia e alguns
centros tecnológicos. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO GOMES – Agradeço ao Deputado Lobbe Neto, que sempre foi referência naquela Comissão. Atenderei o convite. Estou à sua disposição.
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Quero, Sr. Presidente, iniciar aquilo que me trouxe
a esta tribuna: fazer aqui referência, em nome desses
líderes municipais, aos mais de 5 mil Prefeitos deste
País, mais em nome do Prefeito Silvino, da cidade de
Tocantínia; da Prefeita Neila, da cidade de Peixe; da
Prefeita Miyuki, da cidade de Brejinho de Nazaré; do
Prefeito João Luis, de Jaú do Tocantins; do Prefeito
Clediomar, de Barrolândia; da Prefeita Maria Benta,
de Bernardo Sayão; do Prefeito Valter Ferreira, de Caseara; da Prefeita Waltyr, de Araguaçu; e do Prefeito
Alcides, de Babaçulândia.
Em nome desses Prefeitos, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero iniciar meu pronunciamento com
fato curioso que ocorre em Brasília nesta semana: de
forma lenta e gradual, mas consistente, a Capital Federal receberá Prefeitos de todo o País para, atendendo o
chamamento da Confederação Nacional dos Municípios,
discutir, conforme pauta séria e objetiva, o momento após
toda aquela festa promovida pelo Governo Federal para
debater os problemas dos municípios brasileiros, como
num chamamento silencioso, mas efetivo, dos Prefeitos
e das Prefeitas, de acordo com a realidade de que daquela festa do mês passado apenas as fotografias do
Presidente e da Ministra restam como esperança de
dias melhores para os municípios brasileiros.
A proposta de reescalonamento da dívida do INSS
para os municípios transformou-se em verdadeiro pesadelo. A queda gradativa e vertiginosa das receitas municipais será, preveem os municípios brasileiros, muito
mais do que qualquer indústria ligada a qualquer setor,
o ente que promoverá, se continuada essa realidade, a
maior demissão em massa da história brasileira.
Os municípios brasileiros vêm sofrendo queda de
arrecadação e aumento das responsabilidades, diante
da parceria com os programas federais e estaduais,
e estão diante, Sr. Presidente, da seguinte realidade:
acabou a festa, acabou a movimentação no Centro de
Convenções, e o que se encontra no município é a necessidade, muitas vezes a obrigação, da assinatura de
termo de renegociação da dívida que está equivocado,
mal pensado, mal projetado e é verdadeira sentença
de morte à autonomia municipal.
O Sr. João Oliveira – Nobre Deputado Eduardo
Gomes, quando V.Exa. achar conveniente, gostaria de
fazer um aparte.
O SR. EDUARDO GOMES – Darei um aparte ao
Deputado João Oliveira e, em seguida, aos Deputados
Júlio Cesar e Moises Avelino, para colaborar, porque
sei que S.Exas. têm recebido em seus gabinetes a
visita dos Prefeitos, nessa marcha que tem sentido
mais prático, profissional e menos político, mas é a
verdadeira marcha agonizante dos Prefeitos brasileiros
à Capital Federal.
O Sr. João Oliveira – Meu caro Deputado Eduardo Gomes, peço a V.Exa. este aparte, primeiro, para
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parabenizá-lo pelo grande pronunciamento, do maior
interesse para todos os brasileiros, uma vez que demonstra sua preocupação com o empobrecimento dos
município brasileiros. Quero também cumprimentá‑lo
pela posse como Presidente de uma das Comissões
mais importantes da Câmara dos Deputados, a Comissão de Ciência e Tecnologia. Ela é cobiçada por
muitos, mas V.Exa. teve a habilidade de trabalhar o
seu partido, a fim de ser indicado para tão importante missão. Quero, agora, falar sobre o tema de que
V.Exa. trata em seu pronunciamento e o farei com
conhecimento de causa, pois inclusive fui Prefeito de
pequenos municípios. E os municípios do Estado do
Tocantins, seguramente, são os que recebem menos
recursos constitucionais calculados com base no coeficiente 0.6. Os recursos recebidos a esse título por
qualquer município do Brasil são maiores do que os
destinados aos municípios do Estado do Tocantins
enquadrados no coeficiente 0.6. Sobre eles ainda recaem os encargos sociais, que têm assolado todos
os municípios brasileiros. Minha esposa é Prefeita da
minha pequena cidade, Presidente Kennedy, de onde
também fui Prefeito. Quando ela chegou à Prefeitura,
eu a avisei de que os recursos estavam praticamente
se esgotando com o pagamento de encargos sociais.
Sugeri-lhe que fizesse regulamentação para, dali para
frente, os prestadores de serviços pagarem INSS e, assim, deixar de alimentar um saco sem fundo existente
nos municípios. Ela tentou fazer isso. Mas também é
impossível honrar a folha de pagamentos se se recolherem rigorosamente os encargos sociais.
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado.
O Sr. João Oliveira – Serei breve, Deputado,
para não atrapalhar o raciocínio de V.Exa., mas quero
dizer que os Prefeitos desses pequenos municípios
precisam da atenção do Congresso Nacional e do
Governo Federal, que vem mandando os programas
sociais para os municípios, empobrecendo-os cada
vez mais. O Governo destina ao PETI – vou citá-lo
como exemplo de programa social – a importância,
digamos, de mil reais, e os Prefeitos têm que contratar assistente social e psicólogo. Assim, o custo não
compensa o benefício.
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado, nobre Deputado João Oliveira. Muito obrigado.
O Sr. João Oliveira – Portanto, quero reiterar
nosso agradecimento e parabenizar V.Exa. pelo pronunciamento.
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado, nobre Deputado João Oliveira, colega de meu Estado.
Sr. Presidente, solicito que sejam registrados nos
Anais da Casa os dados e as informações referentes
ao questionamento sobre o parcelamento do INSS e à
nota da CNM, já que vejo que o pronunciamento sobre
o tema é importante.
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Acolherei o aparte dos colegas que querem registrar a opinião sobre o assunto. Por isso, concedo,
agora, aparte ao Deputado Júlio Cesar e, em seguida,
ao Governador Moises Avelino.
O Sr. Júlio Cesar – Sr. Deputado Eduardo Gomes, acompanho com muito interesse o discurso de
V.Exa. Primeiro, quero cumprimentá-lo pela eleição
para a Presidência de uma das Comissões mais importantes desta Casa. Fui membro da Comissão de
Ciência e Tecnologia durante 4 anos e pude avaliar a
importância que ela tem para a ciência e a tecnologia
de nosso País. Cumprimento‑o e toda a Mesa daquela Comissão pela eleição recente. Em segundo lugar,
quero comentar o assunto que V.Exa. aborda no seu
pronunciamento, a Medida Provisória nº 457. Deputado Eduardo Gomes, houve festa em todo o País para
comemorar a aprovação dessa medida, em princípio
muito importante, já que os Prefeitos estavam sem
poder pagar o INSS. De repente, surge uma chance
de parcelar o pagamento em 240 meses e, assim, a
possibilidade de eles pagarem a dívida. No entanto,
foi aplicado indexador impagável. Aplicaram a SELIC!
A SELIC, atualmente, Deputado, é de 12,75%. Pode
ser que seja reduzida hoje. Soube que o COPOM está
reunido para reduzir os juros, em razão da queda do
PIB brasileiro em mais de 3 pontos percentuais. Entretanto, enquanto isso não acontece, minha emenda visa
substituir a SELIC pela TJLP. A SELIC é de 12,75%,
mais um, o que resulta em 13,75%, e a TJLP é de
6,25%. Por que argumentei dessa forma? Porque já
houve renegociação com os Governadores de todos
os Estados da Federação; e com o contribuinte inadimplente – no REFIS I, em 2000; no REFIS II, que é o
PAEX, em 2003; e no PAES, que é o REFIS III, criado
pela Medida Provisória nº 303, de 2006. E já houve
também, em 1998, renegociação com base na TJLP.
Por que não fazem o mesmo para os Prefeitos?
O SR. EDUARDO GOMES – Deputado Júlio Cesar,
um especialista no assunto, agradeço‑lhe o aparte e o
incorporo a meu pronunciamento. Eu já havia falado a
V.Exa. do nosso apoio à sua emenda e sei que Prefeitos
têm recorrido a seu gabinete para tentar sair da agonia
que tem sido administrar municípios neste momento.
Se V.Exa. me permitir, gostaria de conceder o
aparte ao Deputado Moises Avelino.
O Sr. Júlio Cesar – Mas há mais 2 outras emendas: uma para tirar do estoque débitos prescritos e
decadentes e outra para vincular, como aconteceu
no passado, não 9% ou 13% do FPM, mas apenas
3%, para os municípios pobres, que dependem quase 100% do Fundo. Os Prefeitos têm conhecimento
dessas 3 emendas.
O SR. EDUARDO GOMES – Incorporo a meu pronunciamento o aparte de V.Exa., com muito prazer.
Ouço, agora, o Governador Moises Avelino.
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O Sr. Moises Avelino – Deputado Eduardo Gomes, para colaborar com V.Exa., senão seu tempo
acaba, quero apenas cumprimentá-lo pela Presidência
da Comissão de Ciência e Tecnologia e por trazer a
plenário assunto tão relevante. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado,
Deputado Moises Avelino.
Ouço o Deputado Paulo Henrique Lustosa.
O Sr. Paulo Henrique Lustosa – Deputado Eduardo Gomes, cumprimento V.Exa. pela oportunidade do
pronunciamento. Essa questão vem preocupando muito
nossos Prefeitos, e não é de agora. Da forma como tem
sido tratada, a situação agrava‑se. Chamo atenção para
o fato de que o comprometimento da capacidade de financiamento dos municípios afeta a implementação de
todas as políticas básicas do País. Políticas para o ensino
fundamental, a assistência social básica, a atenção básica
à saúde são todas geridas pelo município, e, na medida
em que uma ação dessa inviabiliza o financiamento da
prefeitura e o seu funcionamento, mesmo as políticas federais, no seu nível básico, estão comprometidas e prejudicadas. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Eduardo
Gomes, e parabéns pelo pronunciamento.
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado,
Deputado Paulo Henrique Lustosa.
Concedo aparte ao Deputado Narcio Rodrigues,
meu colega de partido.
O Sr. Narcio Rodrigues – Ilustre Deputado Eduardo Gomes, eu não poderia deixar de, neste momento
em que V.Exa. ocupa a tribuna, desejar êxito na Presidência de Comissão tão estratégica desta Casa, a
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Tenho certeza de que sua passagem pela
Comissão em momento tão estratégico para o mundo,
quando a ciência e a tecnologia têm tantas respostas a
dar às demandas apresentadas pelo País e pelo mundo, será importante para meu partido, o PSDB, que o
indicou para a missão. Quero dizer que estamos entusiasmados com a expectativa que sua presença gera
em toda a Casa e em todo o Brasil. Amanhã, uma parte
de Parlamentares já se deslocará para o V Fórum Mundial da Água, em Istambul, e, na volta, certamente, sob
o seu comando, vamos aprofundar‑nos na discussão
sobre a questão dos recursos hídricos, já que o Brasil,
que detém 13% da água doce do mundo, tem grande
responsabilidade com a implementação de políticas
públicas para preservação e valorização dos recursos
hídricos. Finalmente, quero dizer que o grito que V.Exa.
dá em nome dos municípios também alcança Minas
Gerais. Temos certeza de que as manchetes publicadas hoje em todos os jornais do Brasil escancararam a
gravidade da crise. Espero que o Governo caia na real
e comece a governar, descendo do palanque, abandonando a postura das fotografias e iniciando ações
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que socorram efetivamente os municípios brasileiros.
Boa sorte em sua nova missão!
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado,
Deputado Narcio Rodrigues. V.Exa., que também foi
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, é
uma referência e, como Vice-Presidente desta Casa,
realizou grande trabalho.
Ouço a Deputada Vanessa Grazziotin.
A Sra. Vanessa Grazziotin – O tempo de V.Exa. já
se vai, como ocorre sempre com quem fala no Grande
Expediente da quarta-feira, Deputado Eduardo Gomes.
Fiz questão de também aparteá-lo, primeiro, para registrar deste plenário o belíssimo trabalho que faz em todos
os aspectos, sobretudo na área do meio ambiente. V.Exa.
deverá voltar a ter papel importante não mais numa Comissão Mista temporária, e sim numa Comissão Mista
permanente, que trata de questões ambientais, daquelas
que mobilizam todo o mundo. Cumprimento‑o, portanto.
Quanto ao tema de seu pronunciamento, como já foi dito
por vários Deputados, não se trata de problema apenas
do Tocantins e do Amazonas, mas de grande parte dos
municípios brasileiros. Parabéns pelo pronunciamento
e sobretudo pela forma como desempenha o mandato
na Casa! Muito obrigada.
O SR. EDUARDO GOMES – Muito obrigado,
Deputada Vanessa Grazziotin. É uma honra incorporar
seu aparte a nosso pronunciamento.
Sr. Presidente, finalizando, gostaria de chamar
a atenção justamente para essa marcha silenciosa e
agonizante dos milhares de Prefeitos que estão nesta
semana em Brasília, sem saber como retornar a seus
municípios e dizer à comunidade que a solução – e,
mesmo assim, provisória, capenga – é demitir funcionários do município, sendo obrigados a manter com
os parcos recursos municipais, como disseram alguns
Deputados, os programas essenciais de parceria com
os Governos Estadual e Federal.
Portanto, Sr. Presidente, não sei qual seria a
procura pela concorrida fotografia com a Ministra e o
Presidente, diante da realidade, da decepção com a
diferença entre o que foi anunciado e aquilo que, na
prática, vem acontecendo no dia a dia dos municípios
brasileiros, como a queda da arrecadação, a queda da
receita e o aumento de responsabilidade.
Deixo um grito muito forte ao Congresso Nacional
por providências imediatas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Eu assumo,
neste momento, os cumprimentos feitos a V.Exa., Deputado Eduardo Gomes, pela assunção à Presidência
da Comissão de Ciência e Tecnologia. V.Exa. foi muito
aparteado exatamente por seu valor.
DADOS E INFORMAÇÕES A QUE SE
REFERE O ORADOR:
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Solicito
aos Srs. Deputados que venham ao plenário para que
possamos passar à discussão em turno único e à votação da Medida Provisória nº 449, de 2008, que altera
a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão
nos casos que especifica, institui regime tributário de
transição e dá outras providências. (Pausa.)
Convoco os Srs. Deputados para que venham ao
plenário. Existem 467 Deputados na Casa, mas apenas
239 registraram sua presença no painel.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Filipe Pereira.
O SR. FILIPE PEREIRA (Bloco/PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas justificar que, na votação anterior, votei conforme a orientação da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Chico d’Angelo.
O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última
votação, votei com a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Camilo Cola.
O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por
estar ausente na votação anterior, quero justificar o
meu voto. Votei conforme a orientação do partido.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Aelton Freitas.
O SR. AELTON FREITAS (PR-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar meu
voto na votação anterior, votei com o meu partido, o PR.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Lobbe Neto.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para falar sobre um assunto que é notícia na grande, na média e na pequena
imprensa. Refiro‑me à crise no mundo, que está chegando ao País. Muitos já anunciavam isso. Na verdade,
ela chegou ao Brasil há muito tempo, embora alguns
teimassem em dizer que não. Afirmavam que ela não
chegaria, que isso era apenas uma marola.
A crise é sentida em vários Municípios. Esse
monstro está criando o desemprego, como ocorre na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, conhecida como a capital da tecnologia por possuir várias
indústrias incubadas nos parques de alta tecnologia.
Conta com o apoio da Universidade Federal de São
Carlos, da Universidade de São Paulo e da EMBRAPA
Instrumentação Agropecuária. São Carlos tem uma
base tecnológica, com muitas indústrias – não só de
alta tecnologia, mas também convencionais.
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Por exemplo, uma indústria americana de compressores, uma multinacional, que chegou a ter 7 mil
funcionários, hoje está com cerca de 4 mil. E esse número continua caindo ainda mais. A Electrolux também
demitiu mais de 250 trabalhadores.
Estamos percebendo o consumo diminuir, o emprego desaparecer e aumentarem as dificuldades. Aguardamos, portanto, a programação do Governo Federal
quanto aos investimentos do PAC, cuja execução é pífia
em relação a tudo o que foi propalado nos comícios.
Esperamos que, na reunião de hoje do COPOM, o
Presidente do Banco Central, que tem o status de Ministro,
e o Ministro da Fazenda ouçam o pedido do Presidente
Lula e diminuam os nossos juros de forma brusca.
Como o Banco Central do Brasil não é autônomo,
esperamos que o seu Presidente acate a vontade do
Presidente da República e diminua em 2%, em 2,5% ou
até em 5% os juros e os spreads bancários. Com isso,
nosso setor produtivo poderá aprimorar seu potencial
para contrabalançar essa crise que nos assola.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lobbe Neto, o
Sr. Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve comunicação, concedo a palavra à ilustre Deputada Sandra Rosado. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, farei, rapidamente, alguns registros de muito significado
para a bancada feminina.
Encerramos há pouco um ato de muita importância: a entrega do prêmio Carlota Pereira de Queirós às
5 mulheres que se destacaram no Brasil.
Queremos, de público, agradecer ao Presidente
da Casa, por intermédio de V.Exa, o apoio que tivemos
para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que se
prorrogou por mais de 1 semana.
Avanços foram conquistados. Cito, por exemplo, a
participação da mulher no Colégio de Líderes; o compromisso do Presidente Michel Temer de criar a Procuradoria
da Mulher no âmbito da Câmara dos Deputados; a inclusão na pauta de projetos de interesse das mulheres.
Registro ainda o apoio que todos os órgãos de
divulgação da Casa – Jornal da Câmara, Rádio Câmara
e TV Câmara – deram às comemorações do Dia Internacional da Mulher. Inclusive, hoje à noite será levado
ao ar um programa com 2 horas de duração. O jornal
divulgará a ação das mulheres desta Casa.
Queremos que as comemorações de 8 de março
se repitam em todos os momentos, porque todo dia é
dia da mulher.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Osmar Júnior.
O SR. OSMAR JÚNIOR (Bloco/PCdoB-PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra à ilustre
Deputada Ana Arraes, por 1 minuto.
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nós, pernambucanos, ficamos indignados com o caso da criança de 9 anos que foi estuprada
e engravidou de gêmeos no interior do Estado. Mas, por
outro lado, queremos parabenizar o nosso Governador e
toda a sua equipe pela posição firme de apoio à vítima, à
mãe dessa criança e à irmã dela, que é deficiente mental,
e por determinar a imediata prisão do infrator.
A guarda das crianças está sob a responsabilidade do Ministério Público e da Secretaria Especial da
Mulher, que se que destacou pelo belo trabalho nesse
caso de tamanha gravidade.
Na próxima semana, a bancada feminina vai manifestar-se a respeito, parabenizando o Governador e
alertando a população para a necessidade de defesa
das crianças e das mulheres.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo
a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Gorete Pereira.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje tivemos audiência com o Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, para discutir a Medida Provisória nº 451,
art. 20, § 2º, que estabelece que as despesas decorrentes do atendimento médico em hospitais do SUS
não serão cobertas pelo Seguro DPVAT.
Querendo entender quem vai ganhar com essa medida. O próprio Ministro da Saúde posicionou-se totalmente
contrário a esse § 2º do art. 20 da MP nº 451, mas ainda
estamos tendo dificuldades para fazer com que o Relator
acate nossa emenda de supressão desse parágrafo.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Vieira da Cunha.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão
extraordinária, votei com a bancada do Partido Democrático Trabalhista.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ivan Valente, Líder
do PSOL. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho em mão matéria publicada no site
do Estadão, um dos jornais mais conservadores do
Brasil, segundo a qual, de acordo com o Fundo Mo-
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netário Internacional, “a estatização é uma boa opção
para alguns bancos dos Estados Unidos”.
Fantástico! Quem diria que o FMI proporia estatização
de bancos? Dos 4 maiores bancos dos Estados Unidos,
dois já estão com a língua de fora, praticamente insolventes,
o Citibank e o Bank of America. O JP Morgan e um outro
banco estão à beira da intervenção e da falência.
É incrível! Enquanto a maior seguradora do mundo, a AIG, recebeu aporte financeiro do Tesouro americano de 63 bilhões de dólares e foi estatizada – nos
Estados Unidos da América! –, no Brasil, há 2 anos,
com pompa e circunstância, privatizamos o Instituto
de Resseguros do Brasil, em pleno Governo Lula, logicamente, com total apoio dos tucanos. O fato é que
o mundo está de ponta-cabeça. Os parâmetros do neoliberalismo estão de pernas para o ar.
Hoje, os analistas de economia que dominam a mídia brasileira e pululam nas colunas de opinião não falam
nada sobre isso, como se fosse algo passageiro. Não pode
continuar essa história de salvar os bancos com dinheiro
público, saneá-los e, depois, entregá-los novamente à iniciativa privada. Essa história não pode continuar.
É por isso que o Brasil não pode achar que vai
sair desta crise ileso. O Governo acreditava que ela
não chegaria ao País. O crescimento do PIB no quarto
trimestre caiu 4%, o que significa que a economia parou. A hora é de criar oportunidades para dar um giro
na economia brasileira. Só agora o COPOM despertou:
“Será que nós não deveríamos ter derrubado a taxa de
juros há muito mais tempo, e pela metade?”
Agora, nas manchetes dos jornais, vemos o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Miguel Jorge, declarar que é hora de baixar os juros para
um dígito, ou seja, para a casa dos 9%. E S.Exa. é um
dos Ministros mais conservadores deste Governo.
Só agora se percebe que a economia do País
vive um ciclo vicioso e que medidas ousadas nunca
foram tomadas, como a derrubada da taxa de juros
para acabar com a hegemonia do capital financeiro.
Deve-se fazer uma redução drástica da Taxa SELIC,
eliminar a remessa de lucros, controlar o fluxo de capitais e distribuir renda – este é o projeto que pode
dar condições à retomada do crescimento econômico
e resolver problemas como o desemprego.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dirijo a V.Exa.,
que é um regimentalista, apelo no sentido de efetivamente respeitarmos o art. 82 do Regimento Interno. São
16h38min, e 275 Deputados se encontram presentes.
Vamos, então, por favor, começar a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apresentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA
Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RORAIMA 3
AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB
Dalva Figueiredo PT
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de AMAPÁ 5
PARÁ
Bel Mesquita PMDB PmdbPtbPscPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 7
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Silas Câmara PSC PmdbPtbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 5
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de RONDÔNIA 5
ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Gladson Cameli PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 5
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TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de TOCANTINS 6
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Domingos Dutra PT
Pedro Fernandes PTB PmdbPtbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Zé Vieira PSDB
Total de MARANHÃO 8
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de CEARÁ 16
PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Mainha DEM
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtbPscPtc
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Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7
PARAÍBA
Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARAÍBA 7
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Inocêncio Oliveira PR
José Chaves PTB PmdbPtbPscPtc
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de PERNAMBUCO 16
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Total de SERGIPE 2
BAHIA
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
Jorge Khoury DEM
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José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Marcos Medrado PDT
Nelson Pellegrino PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de BAHIA 20
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtbPscPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Ciro Pedrosa PV
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Total de MINAS GERAIS 30
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtbPscPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Rose de Freitas PMDB PmdbPtbPscPtc
Sueli Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 5
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RIO DE JANEIRO
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Pastor Manoel Ferreira PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Suely PR
Total de RIO DE JANEIRO 23
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB PmdbPtbPscPtc
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Nelson Marquezelli PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
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Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Total de SÃO PAULO 33
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de MATO GROSSO 6
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtbPscPtc
Ricardo Quirino PR
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 4
GOIÁS
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Tatico PTB PmdbPtbPscPtc
Total de GOIÁS 10
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 4
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
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Eduardo Sciarra DEM
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtbPscPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARANÁ 16
SANTA CATARINA
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Coruja PPS
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Vignatti PT
Total de SANTA CATARINA 7
RIO GRANDE DO SUL
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Emília Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Manuela Dávila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de RIO GRANDE DO SUL 18
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista
de presença registra o comparecimento de 276 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Há na Casa,
porém, 470 Senhoras e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passase à apreciação da matéria que está sobre a mesa e
da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 449, de 2008, que altera a
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legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários,
concede remissão nos casos em que especifica, institui regime tributário de transição, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista. As Emendas
de nºs 17, 33, 47, 60, 65, 82, 103, 185, 214 e
308 foram retiradas pelos autores.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-12-08
PRAZO NA CÂMARA: 10-2-09
SOBRESTA A PAUTA EM: 28-2-09 (46º
DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 13-5-09
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU DE
12-12-08
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero
dirigir apelo a V.Exa., nobre Deputado Lobbe Neto, no
sentido de que dispense a leitura completa do relatório.
Se isso for exigido, porém, o Relator o fará.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já houve a
leitura do relatório. Queremos apenas que seja lido o
projeto de lei de conversão, como pedimos na sessão
anterior, e, depois, o requerimento de retirada de pauta
por nós apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
Presidente Michel Temer está atendendo a algumas
obrigações e já vem para cá. Enquanto S.Exa. não
chega, vou dar início à apreciação da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:
“Senhor Presidente, requeremos a V.Exa.,
nos termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada da pauta da Medida Provisória
nº 449/08, constante do Item 1 da presente
Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 11 de março de 2009”.
– Assina o Deputado Ronaldo Caiado, Líder
do Democratas.
O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo com a orientação do partido na votação anterior.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu
partido na votação anterior.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
acompanhei meu partido na votação.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, na última sessão, votei com o partido.
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O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o partido.
A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na sessão
anterior, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Caiado,
autor do requerimento.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o requerimento de retirada de pauta tem tudo a
ver com a exposição feita aqui na sessão da manhã.
Quarenta matérias distintas são tratadas em um projeto
de lei de conversão a uma medida provisória.
Só o PLV, se não me engano, contém 63 laudas.
Sessenta e três laudas!
São centenas os artigos ali revogados, e sobre
matérias as mais diversas.
O que é o nosso pedido? É o pedido do bom senso. Como vamos, lido o projeto de conversão, começar
a discussão e proceder à votação?
Acredito que o nobre Relator, que sabe a dificuldade que enfrentou durante mais de 50 dias para
chegar a um projeto de conversão, terá o gesto não só
de sabedoria, mas também de humildade, de, ao terminar de fazer a sua leitura, pedir que realmente seja
dada aos partidos de Oposição a oportunidade de se
reunirem, discutirem e votarem essa matéria na data
de amanhã. Ainda não tivemos nem a leitura desse
projeto, que foi repassado por e-mail para a nossa Liderança e para os Deputados e, em relação ao qual,
até o momento a Assessoria não chegou a uma conclusão, não sabe como nos orientar.
Por várias vezes, o Relator não conseguiu cumprir o prazo em razão da complexidade do texto. Por
isso, acredito que S.Exa. compreenderá a necessidade de os partidos da Oposição terem um tempo para
analisar a matéria e destacar as melhores emendas
ou elaborar uma emenda aglutinativa.
É o pedido que faço, Sr. Presidente: que o nobre
Relator nos conceda esse prazo.
O SR. SÉRGIO BRITO (PDT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o
meu partido na votação anterior.
O SR. NELSON GOETTEN (PR-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o
partido nas votações anteriores.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o meu partido.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
falar contra o requerimento, concedo a palavra ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, sou contrário à retirada da matéria
pauta, até porque o hercúleo trabalho do Deputado
Tadeu Filippelli tem de ter a sua conclusão. Sabemos
que essa demora se deu porque havia muita objeção
por parte da área econômica à possibilidade de o Deputado Tadeu Filippelli atender a necessidades, num
momento de crise, por que passam várias empresas
brasileiras.
Sem dúvida, esse trabalho merece ser respeitado. Tenho certeza de que, com essa proposta de um
novo REFIS e uma nova forma de parcelamento, com
redução de multas e de juros, vamos permitir que várias
empresas que estão inadimplentes possam tornar-se
adimplentes e, sem dúvida alguma, segurar uma situação avassaladora de desemprego.
Por isso, o trabalho do Deputado Tadeu Filippelli,
que no momento está sendo muito criticado, vilipendiado, ao final, será saudado como positivo. Sem dúvida
alguma, quando se permitir que várias empresas, que
hoje estão numa situação altamente deficitária, sem
nenhuma perspectiva, façam esse parcelamento, elas
poderão ter a perspectiva de crescer e serão obrigadas
a manter a sua regularidade fiscal.
Portanto, não terão prejuízo algum a Receita Federal e a área econômica. Tenho certeza de que esse
é o projeto esperado por muitas empresas neste momento de crise. A crise tolhe oportunidades, impede
a continuidade da sua situação. E a proposta do Deputado Tadeu Filippelli pode criar um novo horizonte
para milhares de empresas. Com certeza, logo depois
que S.Exa. ler o seu projeto de lei de conversão, todos
tomaremos conhecimento de que muitas empresas poderão ser salvas. E, se salvarmos as empresas, salvaremos os empregados também. Não existe capital sem
trabalho ou trabalho sem capital. Quando salvarmos
as empresas, salvaremos empregos.
Sem dúvida, ao final, o trabalho do Deputado
Tadeu Filippelli será saudado por representar a salvação de várias empresas e, consequentemente, de
vários empregos.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira, entendo que esse requerimento deve ser rejeitado. Temos de dar oportunidade ao Relator, Deputado
Tadeu Filippelli, de ler o seu projeto de conversão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
orientação de bancada.
PTB. (Pausa.)
PTdoB. (Pausa.)
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PHS. (Pausa.)
PSOL. (Pausa.)
PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebemos o relatório após a leitura do Deputado Tadeu
Filippelli. S.Exa. fez longa negociação, discutiu a proposta e apresentou emenda substitutiva ao projeto de
lei de conversão. Mas a matéria é de enorme complexidade. Só as disposições gerais transitórias somam
40 páginas; a proposta revoga uma série de normas.
S.Exa. modificou seu projeto substancialmente. Há
modificações de grande porte em relação à proposta
original do Governo.
Queremos analisar essa matéria com atenção,
porque ela envolve muitos brasileiros e bilhões de
reais. Por isso, Sr. Presidente, votamos a favor do requerimento.
O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PDT?
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – A bancada do PDT orienta
o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido
Progressista é a favor do requerimento. Então, vota
“não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota
“não”.
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos aqui
em um dia exaustivo. O parecer foi lido hoje, temos o
projeto, o Relator está presente, a matéria está pronta,
o Plenário reunido; este, portanto, é o momento de dar
prosseguimento a todo esse trabalho.
Entende o Partido da República que o requerimento foi feito fora de hora e que a votação pode ter
início.
Portanto, o nosso encaminhamento é “não”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota
“não”.
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, como vota? (Pausa.)
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Como vota o Democratas?
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas está desejoso de trabalhar. Estamos aqui há 9 dias
praticamente sem fazer nada, ou seja, esperando a
bancada do Governo resolver problemas internos.
Apresentamos este requerimento de retirada de
pauta e pretendemos mantê-lo, pelo fato de a leitura
do parecer ter sido feita de forma incompleta, uma vez
que é preciso que seja lido também o PLV.
Mantemos o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”
ao requerimento.
PSDB, como vota?
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB é
favorável ao requerimento de retirada de pauta pelo
fato de a entrega do relatório ter se dado apenas na
data de hoje. E são 75 artigos!
Portanto, encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB
vota “sim”.
Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não” e
convoca a sua bancada a vir ao plenário votar “não”.
E votamos “não” por achamos que essa matéria,
primeiro, foi amplamente negociada e é do conhecimento público – negociação transparente da qual parte da
Oposição participou até determinado ponto; segundo,
porque a base do Governo tem o direito de se reunir
e apresentar a sua proposta; terceiro, Sr. Presidente,
porque não aceitamos o argumento de que matéria
complexa não se pode votar.
Portanto, não adianta dizer que estamos há 9 dias
sem discutir. Quer dizer que o Parlamento, diante de
matéria complexa, vai obstruir?
A matéria foi lida, o avulso está à disposição, vamos discutir. Há tempo para apresentar as emendas.
Vamos fazer uma disputa civilizada, não uma disputa
irracional, mediante obstrução no plenário.
A Oposição tem todo o direito de questionar e de
apresentar suas divergências quanto ao mérito, mas
continuar obstruindo para a matéria não ser apreciada e dizer que o Congresso está há 9 dias sem votar,
não dá.
Portanto, Sr. Presidente, votamos “não”. Queremos debater a matéria.
O Deputado Tadeu Filippelli fez um excelente
trabalho. Pacientemente, negociou; pacientemente,
acertou com todos os partidos, a matéria está pronta
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para ser votada, e a discussão vai esclarecer os destaques às emendas.
Votamos “não” e convocamos a bancada do PT
a vir ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT vota
“não”.
Como vota o Bloco PMDB/PTB/PSC/PTC?
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Relator, Deputado Tadeu Filippelli, foi um gigante. Com
sabedoria, ouviu entidades e Deputados da base do
Governo e da Oposição. S.Exa. realizou um trabalho
quase sobre-humano.
O relatório está bem-feito, e há necessidade de
votá-lo, porque os números do IBGE publicados hoje
indicam que, no último trimestre, houve uma redução de 3,6% no crescimento. Todos os economistas
apontam para o fato de que, neste primeiro trimestre,
o crescimento será negativo, o que configura uma recessão técnica.
Esta Casa tem de responder a essa situação,
como deve fazer também o Banco Central – e é o que
PMDB quer –, nesta tarde, reduzindo a Taxa SELIC em
3%, com a mesma coragem que teve ao aumentá-la
em 10%, 15%, 20% em outras épocas; precisa o BC
igualmente ter a coragem de baixar os compulsórios
do bancos, negociando para não se investir o dinheiro
nas letras do Tesouro, mas, sim, para baixar o spread
e melhorar o crédito na ponta, para enfrentarmos a
crise que já chegou ao País.
O PMDB vota “não” porque quer votar o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB
vota “não”. Quem mais?
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB acompanhou o trabalho
do Relator, Deputado Tadeu Filippelli, que apresentou
um parecer exaustivo, sob muita discussão, e entende
que ele está pronto para votação.
Portanto, o Bloco vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota
“não”.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente,
para orientar pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos conclamar a base do Governo a vir ao
plenário e votar contra o adiamento. Não fazê-lo não
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é bom para a Câmara nem é bom para o Brasil. Vivemos um momento importante de crise e de apreensão,
e o Congresso não pode se furtar de tomar as suas
decisões.
Há um trabalho já feito, e bem-feito. Há matérias
que jamais encontrarão consenso, e, quando não há
consenso, o melhor para o Parlamento é ir a voto, e
ganha a maioria, nessa ou naquela matéria.
Obstaculizar, impedir que as coisas andem, é
um tiro no pé; não constrói absolutamente nada, não
resolve anseio algum.
Queremos ver esta Casa trabalhando, Sr. Presidente, como V.Exa. tem determinado de forma muito
clara, e deliberando sobre as matérias relevantes e de
alto interesse da sociedade.
Por isso, apelo para o Plenário no sentido de que
rejeite rapidamente o requerimento para que a matéria
seja colocada em pauta, enfrente cada destaque, discuta o seu conteúdo e decida. Não podemos viver de
indecisão, de indefinição. É inaceitável não valorizar o
trabalho já feito ao longo de todas essas semanas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Governo vota “sim”.
Como vota a Minoria?
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas uma
ponderação, invocando o bom senso.
Essa matéria é complexa, todos sabemos. São
mais de 75 artigos, e o Relator sequer fez uma leitura completa de seu parecer – que chegou agora, às
14h.
Essa mesma matéria, Sr. Presidente, infelizmente, obstruiu os nossos trabalhos, devido a razões outras que não têm a ver conosco da Oposição. O fato
é que, durante praticamente semana e meia, a Casa
ficou paralisada por conta dessa MP, e apenas estamos invocando o direito de nos aprofundar mais no seu
estudo, a fim de enfrentarmos o Plenário. O Plenário,
inevitavelmente, é o corolário dessa discussão.
Por que não deixarmos para amanhã? Essa é a
ponderação.
Por isso, a Minoria encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL,
como vota?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há duas
questões: uma de método, outra de mérito. A de método é o problema real de uma só medida provisória
conter 44 matérias e nós termos recebido o relatório
agora, às 14h.
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A questão de mérito, que também queremos invocar, é que a Medida Provisória nº 449, quando foi
editada, visava anular débito de até 10 mil reais, somente, esse era o principal, o central. Neste momento,
ela concede grandes descontos e parcelamentos para
o pagamento de dívidas tributárias, descontos em parcelas de débitos para pessoa jurídica em litígio judicial,
e cada vez mais entram coisas aqui.
Quer dizer, isso virou um novo REFIS, um novo
refinanciamento de dívidas, trazendo um verdadeiro
rombo ao Tesouro Nacional, inclusive com aumento
de prazos, o que o Governo acabou aceitando na negociação, mas com o que não concordamos.
Queremos votar o texto original da MP nº 449.
Por isso, nosso voto é “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota ”sim”
o PSOL.
Vamos votar.
O SR. ROBERTO SANTIAGO – O PV, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV tem
a palavra.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, corroboro o Líder do PSOL, precisamos discutir a matéria
no momento oportuno. O requerimento simplesmente
a retira de pauta, e queremos votar, queremos debater a matéria.
Por isso, o PV orienta o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”
o PV.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)
REJEITADO.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO) – Verificação,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação concedida.
O SR. VICENTINHO (PT-SP) – Verificação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. JOÃO OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Democratas
em obstrução.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSDB em
obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está iniciada a votação.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do Partido
dos Trabalhadores, convoco a bancada para vir votar,
e votar logo, a fim de começarmos a discussão dessa
medida provisória, que está dando um trabalho grande,
mas é importante que a discutamos e a aprovemos,
para darmos um grande salto de qualidade.
Sr. Presidente, aproveito para registrar que, na
votação da manhã, votei de acordo com a orientação
da bancada.
Obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS
muda para obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência informa que, de vez em quando, em caráter
excepcional, durante a votação, chamará os oradores
que não se pronunciaram no Pequeno Expediente, no
entendimento de que o correto é que, durante a votação, as pessoas se concentrem no tema debatido.
Então, muito excepcionalmente, vou autorizar a
palavra aos oradores que haviam se inscrito para o
período destinado ao Pequeno Expediente.
O SR. JERÔNIMO REIS – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, ontem, o jornal Faxaju, de Sergipe, publicou matéria sob o título: Em Lagarto, os idosos são
mal atendidos nos postos de saúde.
Estabelece o Estatuto do Idoso em seu art. 3º:
“Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte,
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade,
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.
Ocorre, nobres colegas, que esse direito, garantido em lei, não está sendo respeitado pela Prefeitura
de Lagarto, Município na região centro-sul de Sergipe.
No posto de saúde localizado no Bairro Alto da Boa
Vista, pessoas idosas esperam no chão, sem qualquer
tipo de conforto, para serem atendidas.
Com medo de falar, mas indignados com a situação, os idosos se sentem humilhados. “Chego aqui 5h
da manhã para pegar uma ficha e, quando entro, tenho
de ficar no chão, pois nem cadeira tem para a gente
sentar. Também faz um calor insuportável” – reclama
uma aposentada, moradora da região.
O neto de um dos velhinhos que esperava pelo
atendimento ficou revoltado com a situação e tirou fotos do local em que eles aguardavam o atendimento.
As imagens foram passadas para o Vereador Wilson
Fraga de Almeida, o Xexéu, do PSDB, que prometeu
levar o caso para o Ministério Público.
“É essa a mudança que o Prefeito Valmir Monteiro diz que colocou em prática no Município de Lagarto. Se for essa a mudança, é uma mudança para
pior. É um desrespeito aos idosos de Lagarto o que
está acontecendo no posto de saúde no Bairro Alto da
Boa Vista. Vamos denunciar essa situação humilhante
ao Ministério Público e pedir que sejam tomadas as
providências cabíveis, em cumprimento ao Estatuto
do Idoso” – avisa Xexéu.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa situação não se registra apenas na comunidade do Alto
da Boa Vista, segundo as reclamações, ela se repete
em diversas localidades do Município. O Prefeito prometeu mudanças, mas, infelizmente, elas estão sendo
para pior.
Era o que tinha a dizer.
O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
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O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para corrigir: Minoria, em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Minoria,
em obstrução.
O SR. OTAVIO LEITE – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEANDRO VILELA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na votação da sessão extraordinária realizada pela
manhã, votei com o PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar a votação.
O SR. ARNALDO VIANNA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ARNALDO VIANNA (PDT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PDT.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
sessão anterior, votei com o partido.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
liderança do PMDB convoca todos os seus Deputados
para comparecer e dar quorum. O trabalho do Deputado
Tadeu Filippelli é brilhante e faz bem à Nação.
Deputados do PMDB, compareçam para dar
quorum.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de registrar que me ausentarei deste plenário
após as 18h, devidamente autorizado por V.Exa., em
razão de viagem marcada para Fortaleza, para participar, de congresso dos auditores fiscais da Receita
Federal, ocasião em que proferirei uma palestra.
Hoje à noite, portanto, devo ir a Fortaleza para,
amanhã de manhã, proferir a referida palestra.
Obrigado a V.Exa. pela deferência, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Liderança do PMDB convoca os Deputados do partido
a virem ao plenário participar desta votação.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Lide-
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rança do PT convoca as Deputadas e os Deputados
do partido a virem ao plenário registrar seu voto.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDBPB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, acompanhei a decisão do
meu partido.
O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas fazer breve registro relativo a matéria
publicada no jornal O Globo.
Em sua edição de hoje, esse matutino traz grave
denúncia sobre o processo de contratação de empresas
terceirizadas no Estado do Rio de Janeiro, corroborando discurso que pronunciei nesta Câmara dos Deputados, quando procurei alertar o Governador Sérgio
Cabral para o fato de que vinham acontecendo várias
irregularidades em seu Governo.
Sr. Presidente, espero que o Governador Sérgio Cabral passe por cima das questões de amizade
pessoal que tem com o Sr. Arthur e apure definitivamente a denúncia muito bem formulada hoje pelo jornal O Globo.
Muito obrigado.
A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB-ES.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero lamentar profundamente episódio ocorrido
hoje e que inclusive foi noticiado no programa Bom
Dia Brasil. Refiro-me ao fato de o Governo ter devolvido significativa parte de empréstimo contraído para
saneamento básico.
O Espírito Santo, assim como os demais Estados
brasileiros, precisa muito desses recursos que foram
devolvidos em razão de uma bendita burocracia que
acomete inclusive a Caixa Econômica Federal. Graças
a essa burocracia, não foi possível aprovar projetos
importantes para todas as regiões do Brasil.
Agora, só tenho a lamentar esse feito e pedir
que, com urgência, o Governo cesse essa burocracia
que acabou por extinguir cerca de 100 mil empregos,
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um número significativo, especialmente numa época
de crise como este.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR-MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Manato tem a palavra por 2 minutos.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar
que ontem a bancada do Estado do Espírito Santo
esteve reunida e, por unanimidade e por aclamação,
escolheu o nobre Deputado Camilo Cola, do PMDB,
para Coordenador.
Essa unanimidade é devida ao serviço que o
nobre Deputado tem prestado ao Estado do Espírito
Santo e ao Brasil. Bom amigo, companheiro e totalmente dedicado às causas do Estado, muito nos orgulha tê-lo como colega de bancada e, agora, como
Coordenador.
Temos certeza de que o Deputado Camilo Cola
fará um grande trabalho na coordenação, em busca de
recursos e obras para o Estado e da união da bancada
capixaba. Receba, então, S.Exa. o nosso abraço.
E, aproveitando o tempo que me resta, Sr. Presidente, registro também que hoje o Vice-Governador do
Estado, o Senador Magno Malta e eu estivemos com
o Ministro dos Transportes na tentativa de viabilizar a
construção de uma estrada, de um rodoanel e de trecho de 5 quilômetros da BR-477, o que vai melhorar
muito o trânsito nos Municípios de Vila Velha, Vitória,
Cariacica e Viana, tirando a movimentação de carga
do centro da cidade.
Sr. Presidente, muito obrigado pela gentileza de
V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus
cumprimentos ao Deputado Camilo Cola e à bancada
do Espírito Santo.
O SR. OSVALDO BIOLCHI – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não estou conseguindo registrar presença no sistema
eletrônico. Então, peço a V.Exa. que a faça constar e
mande analisar por que não estou podendo votar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Qual é o
voto, Deputado Biolchi? É voto “sim” ou “não”? Voto “sim”

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ao requerimento que retira de pauta, ou voto “não” ao
requerimento que retira o item da pauta?
O SR. OSVALDO BIOLCHI – Voto com a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota com
a bancada? É o voto “não”, portanto.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a realização, hoje, da reunião da bancada de Parlamentares
do Nordeste, sob a coordenação do Deputado Zezéu
Ribeiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, com
a Ministra Dilma Rousseff.
Fizemos uma reunião muito proveitosa. A Ministra Dilma Rousseff realçou o compromisso do Governo
Federal com investimentos diferenciados para a Região Nordeste, considerando que a questão é regional
e também nacional.
Existem diferenças em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano das regiões do Brasil. Por
isso, para o Governo Federal, deve haver políticas
diferenciadas.
A Ministra Dilma Rousseff, consciente dessa
necessidade de tratamento diferenciado, mostrou um
grande conhecimento dos projetos que estão em andamento na região, Deputado Zezéu Ribeiro, que coordenou a reunião da bancada do Nordeste com a
Ministra na manhã de hoje. Esse projetos são sobre
investimentos de infraestrutura; duplicação de rodovias; ferrovias; usinas hidrelétricas, como a de Estreito; refinarias, como a Abreu Lima, no meu Estado de
Pernambuco; refinarias que virão para o Ceará, o Rio
Grande do Norte, o Maranhão; andamento mais acelerado da Transnordestina, depois de superados todos
os problemas da burocracia das licitações.
Além disso, os indicadores mostram que os investimentos sociais do Governo Federal estão, sim, priorizando a população sofrida do Nordeste, onde estão
os piores indicadores de analfabetismo, de mortalidade
infantil, diferenciados dos de outras regiões.
Alguns indicadores debatidos nessa reunião
da bancada do Nordeste mostram o compromisso
do Governo Lula com investimentos diferenciados de
infraestrutura e de ação social para a população do
Nordeste.
Hoje, a população do Nordeste tem 52% dos
recursos do Bolsa-Família – 44%, portanto, do Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social; 70%
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da cobertura do programa Saúde da Família, do Ministério da Saúde; 31% do Plano Safra; investimentos em
infraestrutura. Além disso, 3,7 milhões de nordestinos
são beneficiados com o Luz Para Todos.
Ficou clara a necessidade de maior articulação
de todos esses programas, sejam eles de infraestrutura
ou sociais, com projetos estratégicos para o desenvolvimento do Nordeste.
Estão de parabéns o coordenador da bancada
do Nordeste, Deputado Zezéu Ribeiro, todos os seus
integrantes e a Ministra Dilma Rousseff, que enfatizou
nessa reunião o compromisso do Governo Lula com
o desenvolvimento da Região Nordeste, para que tenhamos um projeto nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANGELO VANHONI – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão
anterior, votei com o partido.
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, no período da sessão extraordinária, na votação nominal, acompanhei a
orientação do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado, para uma
Comunicação de Liderança, pelo DEM.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, há pouco ouvimos a notícia de
que a Ministra Dilma Rousseff vai promover o avanço
das obras do PAC.
O PAC empacou há muito tempo. Essa é a verdade nua e crua. As obras no Estado de V.Exa., na
Transnordestina, só existem no papel. No entanto, ela
está lançada com o mesmo valor para o Piauí, Pernambuco e Ceará. Dessa maneira, o montante chega
a 500 bilhões de reais, porque todo valor é multiplicado por 27.
Ora, temos de deixar claro que a crise está aí. E
hoje a população tem conhecimento disso. Não adianta
o Governo não querer ver a realidade.
Quando o cidadão estava comprando carro, comprando a casa própria, fazendo carnê para comprar
eletrodomésticos, o Governo dizia: “Não tem crise.
Isso é uma marolinha”. Durante todo o período de
crescimento do País, ele buscou mostrar que aquilo
era mérito dele e do seu partido. Agora, o que vemos?
Peço-lhes que fiquem atentos. Talvez não tenhamos tido
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nenhuma manchete tão explicativa e didática quanto
esta de hoje, do jornal Correio Braziliense: “As vítimas
do País que encolheu”.
Ao ser entrevistada, D. Maria Judite, que tem 70
anos, dona de um quiosque, diz: “Quem comia um
sanduíche agora pede pão com manteiga”. Quantas
Marias, no Brasil, devem dizer a mesma coisa! Edmilson Machado afirma: “Mandamos 25 embora. A crise
nos pegou de calças curtas”. Orlando, que é autônomo, diz: “Não sei quanto mais vai demorar. Quero que
essa crise acabe logo”. Osmar diz: ”Tive de passar meu
carro para frente, porque me apertei muito”.
Este é o Brasil da Maria Judite, do Edmilson, do
Orlando, do Osmar. Esses depoimentos retratam a vida
como ela é. Não é a vida no gabinete da Ministra, do
Presidente, que não têm coragem de fazer a radiografia verdadeira da situação e tentam iludir a sociedade
brasileira, desenhando um quadro irreal.
Quando ocupamos a tribuna para tratar desse
assunto, eles dizem que estamos torcendo pela crise.
Não! O que dói nessas pessoas não é o fato de alguém
torcer pela crise, porque o Brasil é maior do que todos
nós. O que dói é o fato de terem errado o diagnóstico.
Não têm a humildade de assumir o que houve com o
Governo Lula. Não têm como explicar o colapso da
economia. Sabem por quê? Porque em todos esses
anos não diminuíram as despesas correntes, continuaram na mordomia, continuaram com a estratégia
de patrulhar e montar os órgãos do Governo Federal,
como se fossem sucursais do partido.
Isso é que temos de denunciar! É hora de o Governo explicar a toda a população esse quadro, Sr.
Presidente! Centenas de Prefeitos estão dizendo que
o repasse do FPM caiu mais de 70%. É a total ingovernabilidade! Não há como atuar à frente das Prefeituras.
Prefeitos já estão ameaçando renunciar, porque, quem
recebia 1 milhão de reais de FPM, está recebendo 200
mil reais; quem recebia 200 mil reais e tem dívida com
a Previdência, não está recebendo nada. Essa é a realidade nua e crua. Esse é o diagnóstico que tem de
ser feito. É esse o aparelhamento do Governo.
Pensam que vão conseguir enganar, iludir as pessoas. Não vão! As nossas Marias estão dizendo exatamente isso. Aquele que comia sanduíche hoje está comendo pão com manteiga. Essa é a realidade que retrata
o Governo do PT. O povo verá isso nas eleições.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Há mais alguém para votar? (Pausa.)
O Deputado Marcelo Ortiz vai votar. Em seguida,
encerrarei a votação.
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O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Presidente Lula estará amanhã em Porto Velho para acompanhar uma das maiores obras do PAC, o Complexo
Hidrelétrico do Rio Madeira.
Para desespero da Oposição, essa obra está
gerando, só em Porto Velho, em torno de 30 mil empregos diretos.
Vou perguntar ao Sr. João, ao Sr. Francisco, ao Sr.
Antônio, à D. Maria se em Rondônia não existe emprego.
Tudo isso é fruto das decisões tomadas pelo Governo
Federal, buscando melhorar a infraestrutura energética e
a infraestrutura de transportes. Associada ao Complexo
Hidrelétrico do Rio Madeira, teremos a Hidrovia do Rio
Madeira, que permitirá o escoamento de toda a produção
de grãos do Centro-Oeste para os portos do Pacífico.
Isso é pensar no futuro. Isso é pensar numa ação
integrada do Estado brasileiro, que toma as rédeas do
nosso desenvolvimento, diferentemente do que aconteceu no passado, quando o rei mercado, o dom mercado
ditava as regras. Neste momento, no entanto, quem dá
as cartas é o Governo Federal, é o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
da manhã de hoje, votei de acordo com a orientação
do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência vai anunciar o resultado da votação:
VOTARAM
Sim 19; votos
Não 264. (Pausa.) Com o voto do Deputado Biolchi, 265.
Abstenções 2.
Total 286.
É Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta
da Medida Provisória nº 449, de 2008
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: MPV Nº 449/2008 – REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica
Início da votação: 11/03/2009 17:00
Encerramento da votação: 11/03/2009 17:27
Presidiram a Votação:
Michel Temer

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 12

07455

07456

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2009

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 12

07457

07458

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2009

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 12

07459

07460

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2009

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 12

07461

07462

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Março de 2009
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao Relator, Deputado Tadeu Filippelli, para
ler o projeto de lei de conversão. (Pausa.)
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na votação anterior, na parte da manhã, votei com o
partido.
O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PTB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o meu partido.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falei
com V.Exa. agora há pouco, em off, sobre a questão
da reforma política. Procurei também, em off, o Líder
do Bloco para falar dessa questão, e ele me deu uma
resposta que não compreendi.
V.Exa. me disse que são 12 Parlamentares desta
Casa e 12 do Senado. Ele disse que, dentro dos critérios, o nosso Bloco, que tem 49 Deputados, não tem
direito a nenhuma vaga na reforma política.
Peço a V.Exa. que, por favor, esclareça efetivamente qual foi o critério. A reforma política, na minha
opinião, interessa a todos os partidos. Como o Bloco,
que tem 49 Deputados, não tem o direito de ter voz
na reforma política?
Gostaria de ouvir a explicação de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Na verdade, a explicação se resume ao seguinte, Deputado
Silvio Costa: o Bloco tem 2 representantes, 2 vagas
na Comissão.
O SR. SILVIO COSTA – Então, desculpe-me, Presidente. Meu Líder Márcio França me informou errado.
Peço desculpas. Vou procurar o Líder.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É uma
questão interna do partido.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na
última votação, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a palavra o Deputado Tadeu Filippelli.
Quem não votou, vota na próxima; está justificado.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo à leitura do Projeto de Lei de Conversão,
referente à Medida Provisória nº 449, de 2008.
Altera a legislação tributária federal relativa ao
parcelamento ordinário de débitos tributários, concede
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remissão nos casos em que especifica, institui regime
tributário de transição, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos parcelamentos.
Sessão I: Do Parcelamento ou Pagamento de
Dívidas.
Art. 1º Poderão ser pagos ou parcelados, em até
180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta lei,
os débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e os débitos junto à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente
dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei nº 9.964, de 10
de abril de 2000, no Parcelamento Especial – PAES,
de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003,
no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a
Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, no
parcelamento previsto no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 1992, mesmo que
tenham sido excluídos dos respectivos programas e
parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição
de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, com incidência de alíquota zero ou como
não-tributados.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida
Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, inclusive os que foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI referidos no caput.
§ 2º Para os fins do caput, poderão ser pagas ou
parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro
de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa
ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas
isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento
anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido no caput;
III – os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágra-
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fo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3º Observado o disposto no art. 3º e os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário
da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo
de 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação
desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão
ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos à vista, com redução de 100% (cem
por cento) das multas de mora e de ofício, de 40%
(quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta
e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem
por cento) sobre o valor do encargo legal.
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações
mensais, com redução de 90% (noventa por cento)
das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco
por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações
mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das
multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento)
das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70% (setenta por
cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte
e cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60% (sessenta) das
multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento)
das isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal.
§ 4º O requerimento do parcelamento abrange
os débitos de que trata este artigo, incluídos a critério
do optante, no âmbito de cada um dos órgãos.
§ 5º O parcelamento será atualizado segundo a
Taxa de Juros de Longo Prazo –TJLP.
§ 6º Observado o disposto no art. 3º, a dívida
objeto do parcelamento será consolidada na data do
seu requerimento e será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos
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termos dos §§ 2º e 5º, não podendo cada prestação
mensal ser inferior a:
I – R$50,00 (cinquenta reais), no caso de pessoa física; e
II – R$100,00 (cem reais), no caso de pessoa
jurídica.
§ 7º As empresas que optarem pelo pagamento
ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo
poderão liquidar os valores correspondentes a multa,
de mora ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive as
relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
§ 8º Na hipótese do § 7º, o valor a ser utilizado
será determinado mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa,
das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 9%
(nove por cento), respectivamente.
§ 9º A manutenção em aberto de três parcelas,
consecutivas ou não, ou
������������������������������
de uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará, após comunicação ao
sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e,
conforme o caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 10. As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias
de atraso não configurarão inadimplência para os fins
previstos no § 9º deste artigo.
§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento
previsto neste artigo deverá indicar pormenorizadamente no respectivo requerimento de parcelamento quais
débitos deverão ser nele incluídos.
§ 12. Os contribuintes que tiverem optado pelos
parcelamentos previstos nos arts. 1º a 3º da Medida
Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, poderão
optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento
dos respectivos débitos segundo as regras previstas
neste artigo até o último dia útil do sexto mês subsequente ao da publicação desta lei.
§ 13. Podem ser parcelados nos termos e condições desta lei os débitos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS das
sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada a que se referia o Decreto-lei nº 2.397, de 21
de dezembro de 1987, revogado pela Lei nº 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
§ 14. Na hipótese de rescisão do parcelamento
com o cancelamento dos benefícios concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original do
débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a
data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso I
as parcelas pagas, com acréscimos legais até a data
da rescisão.
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SEÇÃO II
Do Pagamento ou do Parcelamento de Dívidas
Decorrentes de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI, dos Parcelamentos Ordinários e dos
Programas REFIS, PAES e PAEX
Art. 2º No caso dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de
matérias primas, material de embalagem e produtos
intermediários relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, com incidência de alíquota zero ou como
não-tributados:
I – o valor mínimo de cada prestação não poderá
ser inferior a R$2.000,00 (dois mil reais);
II – a pessoa jurídica não está obrigada a consolidar todos os débitos existentes decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição
de matérias primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI
neste parcelamento, devendo indicar, por ocasião do
requerimento, quais débitos deverão ser incluídos no
mesmo.
Art. 3º No caso de débitos que tenham sido objeto do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de
que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, do
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003, do Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória nº
303, de 29 de junho de 2006, do parcelamento previsto
no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e do
parcelamento previsto no art. 10 da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 1992, observar-se-á o seguinte:
I – serão restabelecidos à data da solicitação do
novo parcelamento os valores correspondentes ao
crédito originalmente confessado e seus respectivos
acréscimos legais, de acordo com a legislação aplicável em cada caso, consolidado à época do parcelamento anterior;
II – computadas as parcelas pagas, atualizadas
pelos critérios aplicados aos débitos, até a data da
solicitação do novo parcelamento, o pagamento ou
parcelamento do saldo que houver poderá ser liquidado pelo contribuinte na forma e condições previstas
neste artigo; e
III – a opção pelo pagamento ou parcelamento
de que trata este artigo importará desistência compulsória e definitiva do REFIS, do PAES, do PAEX, e dos
parcelamentos previstos no art. 38 da Lei nº 8.212, de
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24 de julho de 1991, e no art. 10 da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 1992.
§ 1º Relativamente aos débitos previstos neste
artigo:
I – será observada como parcela mínima do parcelamento o equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor da última parcela devida no mês anterior ao
da edição da Medida Provisória nº 449, de 2008;
II – no caso dos débitos do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, será observada como parcela
mínima do parcelamento o equivalente a 85% (oitenta
e cinco por cento) da média das doze últimas parcelas devidas no Programa antes da edição da Medida
Provisória nº 449, de 2008;
III – caso tenha havido a exclusão ou rescisão
do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS em um
período menor que doze meses, será observada como
parcela mínima do parcelamento o equivalente a 85%
(oitenta e cinco por cento) da média das parcelas devidas no Programa antes da edição da Medida Provisória nº 449, de 2008.
IV – no caso de rescisão ou exclusão dos parcelamentos de que trata este artigo, o valor da última
parcela devida ou da média das parcelas de que tratam
os incisos II e III será atualizado pela Taxa de Juros
de Longo Prazo – TJLP para efeito exclusivamente de
determinação da parcela mínima;
V – na hipótese em que os débitos do contribuinte tenham sido objeto de reparcelamento na forma do
REFIS, do PAES ou do PAEX, para a aplicação das
regras previstas nesta lei será levado em conta o primeiro desses parcelamentos em que os débitos tenham sido incluídos.
§ 2º Serão observadas as seguintes reduções
para os débitos previstos neste artigo:
I – os débitos anteriormente incluídos no REFIS
terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas
de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
II – os débitos anteriormente incluídos no PAES
terão redução de 70% (setenta por cento) das multas
de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
III – os débitos anteriormente incluídos no PAEX
terão redução de 80% (oitenta por cento) das multas
de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal; e
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IV – os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10
da Lei 10.522, de 19 de julho...
(O microfone foi desligado em razão de falta de
energia elétrica.)
Durante a leitura do relatório do Sr. Tadeu
Filippelli, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Declaro reaberta a sessão.
Convido o ilustre Relator, Deputado Tadeu Filippelli, para continuar a leitura do projeto de conversão.
A Presidência informa que a pane ocorreu em Furnas. Estamos trabalhando com o gerador da Câmara,
que mantém o plenário funcionando. Neste instante, ele
esquentou e desligou. Não sabemos ainda por quanto
tempo vai aguentar. Mas, até que isso aconteça, vamos
dar continuidade à sessão.
Portanto, a partir deste instante, recomeça a contagem da sessão.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, vou continuar a leitura.
III – os débitos anteriormente incluídos no PAEX
terão redução de 80% (oitenta por cento) das multas
de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal; e
IV – os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 1992, terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
SEÇÃO III
Das Disposições Comuns aos Parcelamentos
Art. 4º Aos parcelamentos de que trata esta lei não
se aplicam o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964,
de 2000, no § 2º do art. 14-A da Lei nº 10.522, de 2002,
e no § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 2003.
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros
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e encargo legal em decorrência do disposto nos arts.
1º, 2º e 3º desta lei.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço
licença ao Relator para tranquilizar os nobres Parlamentares. A energia voltou definitivamente e vai ser
mantida.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Obrigado, Sr. Presidente.
Art. 5º A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável
dos débitos em nome do sujeito passivo na condição
de contribuinte ou responsável e por ele indicados
para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353
e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo
à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta lei.
Art. 6º O sujeito passivo que possuir ação judicial
em curso, na qual requer o restabelecimento de sua
opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos,
deverá, como condição para valer-se das prerrogativas dos arts. 1º, 2º e 3º desta lei, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de
direito sobre o qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 269
do Código de Processo Civil, até 30 (trinta) dias após
a data de ciência do deferimento do requerimento do
parcelamento.
§ 1º Ficam dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação na forma deste
artigo.
§ 2º Para os fins de que trata este artigo, o saldo
remanescente será apurado de acordo com as regras
estabelecidas no art. 3º desta lei, adotando-se valores
confessados e seus respectivos acréscimos devidos
na data da opção do respectivo parcelamento.
Art. 7º A opção pelo pagamento à vista ou pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Lei deverá
ser efetivada até o último dia útil do sexto mês subsequente ao da publicação desta lei.
§ 1º As pessoas que se mantiverem ativas no
parcelamento de que trata o art. 1º poderão amortizar
seu saldo devedor com as reduções de que trata o
inciso I do § 2º do art. 1º, mediante a antecipação no
pagamento de parcelas.
§ 2º O montante de cada amortização de que
trata o § 1º deverá ser equivalente, no mínimo, ao valor de doze parcelas.
§ 3º A amortização de que trata o § 12 implicará redução proporcional da quantidade de parcelas
vincendas.
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Art. 8º A inclusão de débitos nos parcelamentos
de que trata esta Lei não implica novação de dívida.
Art. 9º As reduções previstas nos arts. 1º, 2º e 3º
desta lei não são cumulativas com outras previstas em
lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos
devedores dos débitos.
Parágrafo único. Na hipótese de anterior concessão de redução de multa, de mora e de ofício, de juros
de mora ou de encargos legais em percentuais diversos dos estabelecidos nos arts. 1º, 2º e 3º desta lei,
prevalecerão os percentuais nela referidos, aplicados
sobre os respectivos valores originais.
Art. 10. Os depósitos existentes, vinculados aos
débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta
lei, serão automaticamente convertidos em renda da
União, aplicando-se as reduções para pagamento à
vista ou parcelamento, sobre o saldo remanescente.
Parágrafo único. Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor do débito após a consolidação de que trata esta lei, o saldo remanescente será
levantado pelo sujeito passivo.
Art. 11. Os parcelamentos requeridos na forma e
condições de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º desta lei:
I – não dependem de apresentação de garantia
ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver
penhora em execução fiscal ajuizada; e
II – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa da
União, abrangerão inclusive os encargos legais que
forem devidos, sem prejuízo da dispensa prevista no
§ 1º do art. 6º desta lei.
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
de publicação desta lei, os atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive
quanto à forma e o prazo para confissão dos débitos
a serem parcelados.
Art. 13. Aplicam-se, subsidiariamente, aos parcelamentos previstos nos arts. 1º, 2º e 3º desta lei as
disposições do § 1º do art. 14-A da Lei nº 10.522, de
2002, não se lhes aplicando o disposto no art. 14 da
mesma lei.
CAPÍTULO II
Da Remissão
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com exigibilidade
suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam
vencidos há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total
consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior
a R$10.000,00 (dez mil reais).
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§ 1º O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente, em
relação:
I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei
nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos;
II – aos demais débitos inscritos em Dívida Ativa
da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
III – aos débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil; e
IV – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2º Na hipótese do IPI, o valor de que trata este
artigo será apurado considerando a totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3º O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos débitos
originários de operações de crédito rural e do Programa
Especial de Credito para a Reforma Agrária – PROCERA transferidas ao Tesouro Nacional, renegociadas ou
não com amparo em legislação especifica, inscritas na
divida ativa da União, inclusive aquelas adquiridas ou
desoneradas de risco pela União por força da Medida
Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.
CAPÍTULO III
Do Regime Tributário de Transição
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de
Transição – RTT de apuração do lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei nº
11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37
e 38 desta lei.
§ 1º O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei
que discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade
tributária.
§ 2º Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT
será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008/2009,
vedada a aplicação do regime em um único ano‑calendário;
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II – a opção a que se refere o inciso I deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do ano-calendário
de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto
devido com base na opção pelo RTT e o valor antes
apurado deverá ser compensada ou recolhida até o
último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta lei, conforme o caso;
IV – na hipótese de início de atividades no anocalendário de 2009, a opção deverá ser manifestada,
de forma irretratável, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2010.
§ 3º Observado o prazo estabelecido no § 1º,
o RTT será obrigatório a partir do ano-calendário de
2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
§ 4º – Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2º, a diferença apurada será recolhida sem
acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei nº
11.638, de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta lei, que
modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica
sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput às
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do
art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem alinhar a legislação específica
com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei nº 6.404, de 1976, com as alterações da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
dos arts. 37 e 38 desta lei, e pelas normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários com base na
competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº
6.404, de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte
procedimento:
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I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei
nº 6.404, de 1976, para apurar o resultado do exercício
antes do Imposto sobre a Renda, referido no inciso V do
art. 187 dessa lei, deduzido das participações de que
trata o inciso VI do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei
nº 11.638, de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta lei; e
b) das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com
base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 da
Lei nº 6.404, de 1976, no caso de companhias abertas
e outras que optem pela sua observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido
do período, apurado nos termos do inciso I, no Livro
de Apuração do Lucro Real, inclusive com observância do disposto no § 2º, que revertam o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 16; e
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição, exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária,
para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1º Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e decorrentes de
fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes
em períodos subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões
temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2º A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que
observe as normas constantes deste capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial,
qualquer procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere os saldos das contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei
nº 6.404, de 1976, alterada pela Lei nº 11.638, de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta lei; ou
II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida
pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, e pelos
demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos
arts. 15 a 17, às subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às doações,
feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a
pessoa jurídica deverá:
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I – reconhecer o valor da doação ou subvenção
em conta do resultado pelo regime de competência,
inclusive com observância das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, no caso de
companhias abertas e outras que optem pela sua observância;
II – excluir, no Livro de Apuração do Lucro Real, o
valor decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício,
para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere
o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais,
apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – se no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil, o lucro líquido contábil inferior à parcela
decorrente de doações e subvenções governamentais,
e neste caso não poder ser constituída como parcela
de lucros nos termos do inciso III, esta deverá ocorrer
nos exercícios subsequentes; e
V – adicionar, no Livro de Apuração do Lucro Real,
para fins de apuração do lucro real, o valor referido no
inciso II, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III e IV.
§ 1º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso seja dada destinação diversa
da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição
de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução
do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total
das exclusões decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, nos cinco anos
anteriores à data da doação ou subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou subvenção,
hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais
para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos
obrigatórios.
§ 2º O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que trata o § 2º
do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, não se
lhe aplicando o caráter de transitoriedade prevista no
§ 1º do art. 15 desta lei.
Art. 19. Para fins de aplicação do disposto nos
arts. 15 a 17, em relação ao prêmio na emissão de
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debêntures a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei nº
1.598, de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor do prêmio na emissão
de debêntures em conta do resultado pelo regime
de competência e de acordo com as determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência conferida
pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, no caso
de companhias abertas e outras que optem pela sua
observância;
II – excluir, no Livro de Apuração do Lucro Real,
o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício
decorrente do prêmio na emissão de debêntures, para
fins de apuração do lucro real;
III – manter o valor referente à parcela do lucro
líquido do exercício decorrente do prêmio na emissão
de debêntures em reserva de lucros específica; e
IV – adicionar, no Livro de Apuração do Lucro
Real, para fins de apuração do lucro real, o valor referido no inciso II, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III.
§ 1º A reserva de lucros específica a que se refere o inciso III do caput, para fins do limite de que trata o art. 199 da Lei nº 6.404, de 1976, terá o mesmo
tratamento dado à reserva de lucros prevista no art.
195-A da referida lei.
§ 2º O prêmio na emissão de debêntures de que
trata o caput será tributado caso seja dada destinação
diversa da que está prevista neste artigo, inclusive nas
hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição
de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução
do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total
das exclusões decorrentes de prêmios na emissão de
debêntures;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, nos cinco anos
anteriores à data da emissão das debêntures com o
prêmio, com posterior capitalização do valor do prêmio,
hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de prêmios na emissão de debêntures; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos
obrigatórios.
A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu, Deputada
Cida Diogo, na votação anterior, votei com o partido.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o Partido Progressista.
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A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Prossigo:
Art. 20. Para os anos-calendário de 2008 e de
2009, a opção pelo RTT será aplicável também à apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ com base no lucro presumido.
§ 1º A opção de que trata o caput é aplicável a
todos os trimestres nos anos‑calendário de 2008 e
de 2009.
§ 2º Nos trimestres já transcorridos do ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do
imposto devido com base na opção pelo RTT e o valor
antes apurado deverá ser compensada ou recolhida
até o último dia útil do primeiro mês subsequente ao
de publicação desta lei, conforme o caso.
§ 3º Quando paga até o prazo previsto no § 2º, a
diferença apurada será recolhida sem acréscimos.
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e
20, referentes ao IRPJ, implicam a adoção do RTT
na apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT,
poderão ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, quando registrados em conta de resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo
Poder Público, de que trata o art. 18; e
II – o valor do prêmio na emissão de debêntures,
de que trata o art. 19.
Art. 22. A fim de preservar a neutralidade tributária prevista no § 1º do art. 15, os métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 2007,
não produzirão efeitos para fins de regimes aduaneiros, ficando garantida a suspensão dos tributos nestes regimes.
Art. 23. A fim de preservar a neutralidade tributária prevista no § 1º do art. 15, os métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 2007,
relativos as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do
passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo
ou a valor presente, não produzirão efeitos para fins
de Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 24. Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e
21, o controle dos ajustes extracontábeis decorrentes

Março de 2009

da opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 25. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º A exigência do crédito tributário
e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações
de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
...............................................................
§ 4º O disposto no caput aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário.
§ 5º Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput,
formalizados em decorrência de fiscalização
relacionada a regime especial unificado de
arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os tributos por eles
abrangidos.
§ 6º O disposto no caput não se aplica
às contribuições de que trata o art. 3º da Lei nº
11.457, de 16 de março de 2007”. (NR)
“Art. 23...................................................
...............................................................
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
..................................................... “ (NR)
“Art. 24 ..................................................
Parágrafo único. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, a administração tributária poderá atribuir o preparo do processo
a unidade da administração tributária diversa
da prevista no caput.” (NR)
“Art. 25. .................................................
...............................................................
II – em segunda instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial.

Março de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 1º O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituído por seções e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2º As Seções serão especializadas por
matéria e constituídas por câmaras.
§ 3º A Câmara Superior de Recursos
Fiscais será constituída por turmas, compostas pelos Presidentes e Vice‑Presidentes das
câmaras.
§ 4º As câmaras poderão ser divididas
em turmas.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda
poderá criar, nas seções, turmas especiais,
de caráter temporário, com competência para
julgamento de processos que envolvam valores
reduzidos, que poderão funcionar nas cidades
onde estão localizadas as Superintendências
Regionais da Receita Federal do Brasil.
§ 6º Na composição das câmaras, das
suas turmas e das turmas especiais, será
respeitada a paridade entre representantes
da Fazenda Nacional e representantes dos
contribuintes, detentores de notório conhecimento técnico, indicados por entidades de
classes de suas categorias patronais, em lista tríplice encaminhada ao Ministro de Estado
da Fazenda.
§ 7º As turmas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais serão constituídas pelo Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo Vice-Presidente, pelos Presidentes e pelos Vice-Presidentes das câmaras,
respeitada a paridade.
§ 8º A presidência das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais será exercida
pelo Presidente do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e a Vice‑Presidência, por
conselheiro representante dos contribuintes.
§ 9º Os cargos de Presidente das Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das
câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em
caso de empate, terão o voto de qualidade, e
os cargos de Vice‑Presidente, por representantes dos contribuintes.
§ 10. Os conselheiros serão designados
pelo Ministro de Estado da Fazenda para mandato, limitando‑se as reconduções, na forma e
no prazo estabelecidos no regimento interno.
§ 11. O Ministro de Estado da Fazenda,
observado o devido processo legal, decidirá
sobre a perda do mandato, para os conselhei-
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ros que incorrerem em falta grave, definida no
regimento interno.
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não
se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário
objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de
ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei
nº 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União,
na forma do art. 43 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar nº 73,
de 1993.” (NR)
“Art. 37 O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno.
...............................................................
§ 2º Caberá recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15
dias da ciência do acórdão ao interessado:
I – de decisão não-unânime de câmara,
turma de câmara ou turma especial, quando
for contrária à lei ou à evidência da prova;
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 3º Das decisões de câmara, de turma
de câmara ou de turma especial que der provimento a recurso de ofício, caberá recurso
voluntário, no prazo de trinta dias, à Câmara
Superior de Recursos Fiscais.” (NR)
Art. 26. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 21 ..................................................
...............................................................
§ 3º O segurado que tenha contribuído na
forma do § 2º deste artigo e pretenda contar
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o tempo de contribuição correspondente para
fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do
tempo de contribuição a que se refere o art.
94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
deverá complementar a contribuição mensal
mediante o recolhimento de mais 9% (nove
por cento), acrescido dos juros moratórios de
que trata o § 3º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
..................................................... ” (NR)
“Art. 31...................................................
§ 1º O valor retido de que trata o caput,
que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento
da empresa cedente da mão de obra, quando
do recolhimento das contribuições destinadas
a seguridade social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados.
...............................................................
§ 6º Em se tratando de retenção e recolhimento realizados, na forma do caput, em
nome de consórcio, de que tratam os arts. 278
e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, aplica-se o disposto em todo o artigo,
observada a participação de cada uma das
empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo.” (NR)
“Art. 32...................................................
...............................................................
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ilustre Relator, houve um acordo das Lideranças da base
de sustentação do Governo e dos partidos de oposição nos seguintes termos: o ilustre Relator daria o
restante da matéria como lido e esclareceria algumas
dúvidas existentes até as 19h, para não se prorrogar
a sessão. Amanhã pela manhã, o painel abriria às 8h,
mas não teríamos pauta. Somente às 14h teríamos a
sessão de debates.
Participaram do acordo todas as Lideranças da
base de sustentação do Governo e dos partidos da
Oposição. Então, o Presidente Michel Temer me autorizou a aceitar o acordo proposto pelas Lideranças.
Neste instante, abriríamos espaço para que o
Relator pudesse esclarecer qualquer dúvida.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em virtude do acordo feito entre as
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Lideranças da base e da Oposição, dou como lido o
PLV referente à Medida Provisória nº 449, de 2008.
Faço agora a abordagem preliminar de alguns
aspectos.
Entendo que deverei fazer um breve resumo do
fato que constitui esta MP. Desculpem-me se sou repetitivo.
Todos os Líderes e vários Deputados tiveram a
oportunidade de participar das discussões, e é importante que este Plenário, a partir deste momento, tenha
atenção com relação ao que será discutido.
Primeiro, a MP original chega a esta Casa com
66 artigos, sendo que, do art. 1º ao art. 14, trata efetivamente da parte operacional, no que diz respeito a
parcelamento e remissão de pequenos valores e ao
aproveitamento do crédito do IPI, alíquota zero.
A partir do art. 15 até o art. 66, vemos um tratamento, nesta medida provisória, apenas dos aspectos
administrativo-fiscais. Ora, para trabalhar com uma
medida provisória dessa envergadura, de tamanha
importância, tamanha complexidade, separamos esses 2 aspectos e tratamos a parte administrativo-fiscal.
Pelas próprias implicações e relações internas entre
legislações sobre o assunto, procuramos evitar a interferência na parte administrativo-fiscal. É bem verdade que também não permitimos que qualquer avanço
fosse feito sobre o contribuinte. Diversos são os fatos,
os mecanismos e as adequações implementadas na
parte administrativo-fiscal.
Pois bem. Voltamos, então, à parte do art. 1º ao
art. 14, que trata do aspecto operacional efetivo dessa
medida provisória.
Nessa parte, apesar de, num primeiro momento, ter havido uma grande resistência no entendimento da proposta feita pelo Relator – não uma proposta
de iniciativa do Relator, mas, sobretudo, colhida nos
diálogos com diversos Deputados, Líderes e a sociedade de forma geral –, acentuamos o aspecto de um
programa de recuperação, mais do que necessário no
momento em que passamos a viver.
Vale a pena observar que esta medida provisória
começou a ser pensada há quase 1 ano. Foi apresentada ao Colégio de Líderes, no mínimo, há 120 dias,
150 dias; no dia 3 de dezembro, publicada; e hoje, 11
de março, lida – inclusive, o PLV – como proposta.
É claro que o mundo e este País jamais mudaram
tanto como neste curto espaço de tempo. Não há como
deixar de lado este momento, este compromisso com
a sociedade, e exatamente neste instrumento colocar
o que se traduza como um respeito e um socorro não
só a empresários, mas a todas as pessoas físicas, a
todos os profissionais liberais e aos demais segmentos
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que, neste momento, atravessam uma crise, já grave,
nos aspectos da disponibilidade de crédito.
Dessa forma, tomamos a iniciativa de suprimir do
documento original, da mensagem original, da medida
provisória original, os artigos que falavam da tributação
de leasing, porque se traduz como uma tributação ao
leasing, e, portanto, uma diminuição da disponibilidade
de crédito no mercado, o que é profundamente incompatível com o momento.
Com a ajuda do próprio Executivo, que, diga-se
de passagem, foi sempre presente em todas as discussões, suprimimos o art. 29, que trazia um grave
problema a todo o sistema empresarial brasileiro, impedindo a compensação dos créditos de tributos com
o pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSSLL.
Só para imaginar o que isso representa, o empresário com crédito na mão, com direitos na sua mão,
na hora de pagar o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica mensalmente, ou a CSSLL, era obrigado a usar
novamente o seu dinheiro, mesmo tendo crédito com o
Governo, ou ir a bancos atrás de crédito para o pagamento dessas contribuições. Portanto, suprimimos.
Mais ainda: focamos na parte da recuperação fiscal. É importante relembrar alguns fatos, o que faço com
toda a tranquilidade. Faço isso a partir do sentimento
de toda esta Casa e da sociedade, mas sem perder de
vista alguns aspectos fundamentais num programa de
recuperação de crédito, sem perder de vista a moralidade. Nenhum item, artigo, parágrafo ou inciso dessa
proposta pode ser questionado do ponto de vista da
moralidade, da legalidade, da justiça, haja vista que
ainda nas últimas horas demos conhecimento a toda
a Casa do reestudo dos percentuais de desconto.
Por que foi feito isso? Porque o percentual calculado com base na comparação de índices de correção
com a SELIC estabeleceu um determinado número
para o desconto, que respeita aqueles que pagaram
e vieram pagando os seus tributos. Qualquer um que
fizer adesão a esse programa terá a certeza de que
quem pagou em dia pagou menos.
Então, ao mesmo tempo em que os descontos
propostos, tanto nas multas, nos juros, como nos encargos, representam, sem dúvida alguma, um benefício ao empresariado, respeitam sobretudo aqueles
que pagaram de forma correta.
Ainda mais: o estabelecimento do prazo de 180
meses para parcelamento é fundamental. Fundamental
por quê? Porque, pela primeira vez na história, se inova
nesse aspecto. Atribui-se um prazo para parcelamento
desses débitos fiscais maior do que o último programa
de recuperação fiscal. Invenção? Não. De forma nenhuma. Estudo dos outros planos anteriores indicaram
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que menos de 1% da dívida ativa foi recuperado com
os últimos planos. Portanto, é fundamental que este
plano tenha, sobretudo, esse número de meses, para
poder proporcionar uma realidade para pagamento dos
tributos como mecanismo de atratividade.
Mais ainda: obedecendo a toda legislação original, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mantivemos a
estrutura da SELIC para a consolidação da dívida até
o momento, até a data do parcelamento. Mas a partir
do momento consolidado fica instituída a TJLP.
Há ainda outros aspectos.
Agora suspendo a minha fala para que seja possível atender algumas ponderações em plenário.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
PARECER PROFERIDO EM PLENÁRIO
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008, PELA COMISSÃO
MISTA DO CONGRESSO NACIONAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449, DE 2008
(Mensagem nº 958, de 3 de dezembro de 2008)
Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos
tributários, concede remissão nos casos em
que especifica, institui regime tributário de
transição, e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Tadeu Filippelli
I – Relatório
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Presidente da República editou a Medida Provisória
(MP) nº 449, de em 3 de dezembro de 2008, a qual se
constitui de 66 artigos, agrupados em 5 capítulos.
Ela altera a legislação tributária federal relativa
ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão nos casos em que especifica, institui
regime tributário de transição e dá outras providências.
Como se depreende do relatório sobredito, trata-se de
um texto legal extenso e complexo. Ele não só introduz
inúmeros dispositivos legais no ordenamento jurídico,
mas também ajusta e moderniza vários outros, que
estão a demandar uma revisão legislativa.
Em meio a essa vasta extensão e complexidade,
é certo que podemos destacar, de forma resumida, as
seguintes modificações:
1) instituição de parcelamentos especiais de débitos para com a Fazenda Nacional;
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2) unificação da legislação referente ao parcelamento ordinário de débitos tributários, inclusive os
previdenciários;
3) concessão de remissão de créditos tributários;
4) redução e agilização do contencioso tributário;
5) harmonização das normas relacionadas às
contribuições previdenciárias com a legislação relativa
aos demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB);
6) adequação da legislação à nova estrutura da
Procuradoria-Geral Federal, necessária à centralização da cobrança da dívida ativa das autarquias e fundações públicas;
7) agilização da apuração de responsabilidades
de membros da carreira de Procurador Federal;
8) uniformização da disciplina referente aos acréscimos moratórios, encargos legais e parcelamento dos
créditos das autarquias e fundações públicas federais
inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal e harmonização de tais critérios com aqueles
aplicados à dívida ativa da União;
9) baixa de inscrições no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) de contribuintes com pendências cadastrais antigas e dificilmente solúveis; e
10) instituição do Regime Tributário de Transição
(RTT); e alterar a Lei das Sociedades por Ações, no
intento de harmonizar as normas contábeis brasileiras
às normas contábeis internacionais.
À medida provisória foram apresentadas 371
emendas, conforme quadro as Emendas de nos 17,
de autoria do Deputado Armando Monteiro, e 33, 47,
60, 65, 82, 103, 185, 214 e 308, de autoria do Relator,
foram por eles retiradas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Deve-se registrar que a presente proposição
atende aos pressupostos constitucionais de urgência
e relevância, exigidos pelo caput do art. 62 da Constituição Federal.
Não restam dúvidas de que a matéria é relevante,
pois ela tem impactos econômicos de grande importância. Impactos esses que consistem na melhoria da
eficiência do sistema tributário e no aquecimento da
atividade econômica, visto que a medida provisória reduz o custo de cumprir obrigações tributárias, melhora
os mecanismos de cobrança da Divida Ativa da União,
diminui os passivos de pessoas físicas e jurídicas e
concede moratória para os remanescentes. É bom
lembrar que, no momento atual – em que se vislumbram quedas na produção, demissões em massa de
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trabalhadores, quedas da renda e recessões ao redor
do mundo –, é fundamental que sejam adotas medidas
como as aqui discutidas, porque elas são parte da solução dos graves problemas antes apontados.
Entendemos, também, que a matéria é urgente.
Como bem justificou o Poder Executivo na exposição
de motivos que acompanha a proposição, há fortes
razões pelas quais as medidas em análise não podem
esperar pelo tempo necessário para a conclusão da
tramitação de um projeto de lei. Primeiro, a adoção de
medidas que reduzam a litigância tributária no âmbito
administrativo e judicial é urgente. Segundo, não há
justificativa para que um mesmo órgão não se utilize
de critérios semelhantes no que tange à administração das contribuições previdenciárias e a dos demais
tributos internos, sem o que, muitas vezes, haveria
duplicidade de trabalho por parte da própria administração e dos sujeitos passivos. Terceiro, as medidas
propostas precisam tramitar rapidamente no Congresso
Nacional, visto que traz benefícios para a sociedade e
o Tesouro Nacional.
Além disso, faz-se premente a implementação
de medidas que permitam estabelecer um mecanismo
unificado de controle – o que possibilitará maior eficiência na cobrança de toda a dívida ativa das autarquias
e fundações públicas federais – e urge implementar
um sistema de gerenciamento dessa dívida, por meio
do qual seja possível a criação, operacionalização e
compartilhamento de dados e cujos procedimentos e
critérios necessitam de amparo normativo, consubstanciados na proposição em tela.
Por fim, cumpre lembrar que há necessidade de
conferir imediata segurança jurídica nas relações entre o Fisco e o empresariado nacional, uma vez que a
breve vacatio legis da Lei nº 11.638, de 2007, e a alta
complexidade dos novos métodos e critérios contábeis
instituídos – muitos deles ainda não regulamentados
– têm gerado grande intranqüilidade às empresas
brasileiras, em razão dos possíveis reflexos desses
novos critérios e métodos contábeis sobre as bases
tributáveis e, também, a convergência dos métodos e
critérios contábeis no cenário internacional como fator
de. atração de investimentos.
Impende registrar, além do mais, que a matéria
abrangida pela proposição em exame não incide em
nenhuma das vedações para edição de medidas provisórias contidas no § 1º do art. 62 da Carta Magna.
Observamos, ainda, que a medida provisória em
tela não incorre em inconstitucionalidades e que tanto
ela quanto suas emendas conformam-se com o ordenamento jurídico vigente e com os parâmetros da boa
técnica legislativa.
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No que tange à constitucionalidade das emendas,
contudo, verificamos a existência de violações ao texto
da Constituição Federal.
A Emenda de nº 335 propõe a partilha de parte
da arrecadação da Contribuição para o PIS/Pasep com
os entes federativos subnacionais. As contribuições
sociais têm destinação específica constitucionalmente
estabelecida. Em síntese, elas devem financiar gastos na área de previdência social, assistência social e
saúde atribuídos pela Lei Maior à União. Dessa forma,
a lei – norma hierarquicamente inferior à Constituição
– não pode alterar essa destinação constitucional das
contribuições sociais.
Entre as emendas, há uma série delas que tem
vício de iniciativa. Trata-se das Emendas de nºs 159,
160, 161, 246, 247, 250, 284, 285, 286, 289, 292, 293,
295, 296, 297, 364, 369 e 370, que dispõem sobre
servidores públicos da União e de suas atribuições e
remuneração. Esse tipo de matéria, de acordo com o
art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, é de
iniciativa privativa do Presidente da República.
Analisados esses aspectos, passemos ao exame da compatibilidade e adequação orçamentária e
financeira da medida provisória e das emendas a ela
apresentadas. Tal exame abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
–, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Entendemos que a Medida Provisória nº 449, de
2008, está em consonância com as normas sobreditas.
Embora a medida provisória envolva certo volume de
perda de receita, isso não coloca em risco o equilíbrio
do orçamento. Os valores remitidos ou anistiados, por
serem de dificílima recuperação, geram um enorme
custo administrativo de cobrança. Com a baixa desses
processos, haverá redução desses custos. Além disso, as regras especiais de parcelamentos, contidas no
texto em exame, incentivam o pagamento de débitos
que, sem elas, não seriam recebidos. Vale dizer, há
um incentivo para que contribuintes em atraso com o
Fisco possam regularizar suas situações, o que gera
aumento da arrecadação. Enfim, a medida provisória
em tela é neutra do ponto de vista orçamentário.
Por igual, somos da opinião de que as emendas
não padecem do vício da inadequação financeira e orçamentária. Ainda que algumas delas possam, individualmente, implicar certa perda de arrecadação, a eventual inclusão desse tipo de emenda não traz ameaças
às metas fiscais ou ao equilíbrio macroeconômico do
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País, porque as outras medidas adotadas pelo diploma
legal em análise, somadas ao incremento de arrecadação gerado pelo recebimento de dividas em atraso,
são mais do que suficientes para compensá-la.
Quanto ao mérito da Medida Provisória nº 449,
de 2007, ele nos parece inegável.
Ao tratar da relevância da matéria, dissemos que
ela tem impactos econômicos de grande importância,
que consistem na melhoria da eficiência do sistema
tributário e no aquecimento da atividade econômica.
Mais especificamente, a medida provisória reduz o
custo de cumprir obrigações tributárias, melhora os
mecanismos de cobrança da Divida Ativa da União e
aumenta a diminui as obrigações de pessoas físicas
e jurídicas.
De forma simplificada, um sistema tributário é
mais eficiente do que outro, se arrecada a mesma
quantidade de receita com o menor custo possível. A
par do óbvio custo de transferir dinheiro para os cofres
do Estado, os tributos também implicam encargos administrativos, que são suportados pelos contribuintes
ao cumprirem a legislação tributária. Nesse contexto,
os sistemas tributários bem delineados evitam ou, pelo
menos, reduzem esses encargos administrativos.
A proposição está repleta de medidas que melhoram a eficiência do sistema tributário. Com efeito,
a unificação e hamonização das normas relativas às
contribuições previdenciárias com as normas relativas aos demais tributos federais tornam mais fácil o
cumprimento das obrigações tributárias, permitindo
que recursos humanos e materiais, antes empregados na realização dessas tarefas sejam utilizados de
forma mais eficiente. Ademais, a redução e agilização do contencioso tributário e o aprimoramento da
legislação referente à Procuradoria-Geral Federal e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional facilitarão o
recebimento da Dívida Ativa da União, aumentando a
arrecadação federal.
No que toca ao aquecimento da economia, vale
lembrar que o crescimento econômico é fundamental
para garantir a cada geração o usufruto de mais renda
do que as anteriores, permitindo-lhe consumir maiores
quantidades de bens e serviços. Como demonstra a
teoria econômica, é essa ampliação do consumo que
resulta, ao longo dos anos, em melhoria do padrão de
vida das pessoas.
O texto legal em apreciação implementa várias
medidas que impulsionam a atividade econômica. Inicialmente, registre-se que os parcelamentos ora instituídos alivia pressões sobre o caixa das pessoas jurídicas e as finanças das pessoas físicas. Isso permite
maior liberdade de atuação, assegurando, entre outras
coisas, o aumento do gasto com consumo e a quitação
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em tempo próprio de obrigações vincendas – inclusive
tributárias. Vale dizer, isso tem o condão de contribuir
para a manutenção dos níveis atuais do consumo privado e da receita tributária, gerando efeitos positivos
sobre o produto nacional. Igualmente benéficas são
as remissões e anistias concedidas e a regularização
de pendências fiscais, pois tais medidas permitirão
que milhares pessoas possam retirar seus nomes de
cadastros negativos e tornar a fazer negócios, o que
gera renda e empregos. Isso é fundamental na conjuntura econômica atual, em que se avizinham tempos
ainda mais difíceis.
Nada obstante, entendemos que o texto original
da medida provisória pode ser aprimorado. Não foi por
outro motivo que a ele foram apresentadas mais de
370 emendas. Um número tão elevado de propostas é
reflexo da inquietação da sociedade diante dos temas
tratados na medida provisória. Ademais, a percepção
sobre a necessidade de aprimorar a proposição surgiu depois de muito estudar o assunto, de muito refletir
sobre ele e de muito debatê-lo com Líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com outros
Deputados e Senadores, com os setores envolvidos e
com autoridades do Poder Executivo. Foram por essas
razões que resolvemos apresentar o projeto de lei de
conversão anexo, que é a síntese possível de todo esse
processo de análise, discussão e negociação.
É certo que o PLV introduz várias modificações
na medida provisória. Contudo, as alterações mais relevantes dizem respeito ao formato, à amplitude e ao alcance dos parcelamentos ora propostos. Na formulação
da nossa proposta, fomos guiados pelo sentimento de
que o momento atual da economia mundial exige ações
que permitam a recuperação das empresas brasileiras.
Por outro lado, tais ações devem ser implementadas
sem que a arrecadação tributária advinda de outros
parcelamentos sofra uma redução muito brusca.
Não existem evidências de que a edição de programas de renegociação de crédito afete de alguma
forma a efetivação de recolhimentos de forma espontânea pelos contribuintes. O índice de realização do
crédito tributário espontâneo tem oscilado em torno de
95%, no período de 2000 a 2008, não demonstrando
ter sido influenciado pelos programas de renegociação
de crédito implantados.
A migração dos parcelamentos existentes para
novos programas de renegociação de créditos implantados, fato inquestionável, tem como motivação o
oferecimento de condições mais vantajosas pelo novo
programa, que resultam em redução do valor da parcela
ou do total do débito. A redução no valor arrecadado
com os parcelamentos existentes é compensada pelos recolhimentos do novo parcelamento oriundos de
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contribuintes inadimplentes com parcelamentos anteriores e oriundos de débitos já apurados ou não e que
não eram objeto de parcelamento.
Apesar de este ter sido o comportamento observado nos últimos anos, a proposta de limitar o valor das
parcelas a serem concedidas neste novo programa a
85% do valor da parcela anterior do contribuinte procura
estabelecer um teto para a possível queda de arrecadação dos parcelamentos existentes com a aprovação
desta Lei. Nos últimos anos a maior queda nos valores
arrecadados com os parcelamentos anteriores ocorreu
no ano de 2003, com a implantação do PAES, onde o
valor recolhido oriundo de parcelamentos convencionais
foi cerca de 36% menor do que o recolhido em 2002.
Mesmo assim, verificou-se naquele ano crescimento
de quase 10% do total arrecadado com todos os parcelamentos. Em algumas situações, como em 2006
com a implantação do PAEX, o crescimento do total
arrecadado com parcelamentos apresentou aumento
de mais de 50% em relação ao ano anterior.
A instituição de novos programas de renegociação
de crédito pode resultar na necessidade de maiores
esforços de gerenciamento por parte da administração pública. Mas, se o novo programa for realmente
adequado a condição econômica dos contribuintes,
permitindo a extinção dos créditos existentes, acabará por reduzir os esforços gerenciais. Tome-se como
exemplo que o PAEX que teve 244.526 contribuintes
optantes, em novembro de 2008, apresentava somente 168.892 parcelamentos regulares, menos de 70%
do total inicial.
Estamos certos de que nossa proposta dá aos
contribuintes brasileiros condições excepcionais para
que eles possam sobreviver às circunstancias excepcionais por que estamos passamos, sem, contudo,
prejudicar a arrecadação federal.
Cumpre esclarecer, por fim, que, na elaboração
do projeto de lei de conversão ora apresentado, foi feita uma análise minuciosa do mérito das mais de 370
emendas. A despeito da nobre intenção dos ilustres
Parlamentares que as apresentaram, nosso parecer
é, conforme exposto na conclusão do voto que se segue, pela aprovação parcial de algumas delas e pela
rejeição das demais. Isso porque, entendemos que
a solução dada pelo projeto de lei de conversão é a
mais apropriada.
Antes de concluir, gostaríamos de fazer um
comentário mais detalhado sobre a Emenda de nº
345. Essa proposta condiciona a concessão de crédito para empresas com faturamento anual superior
R$2.400.000,00 à existência, no contrato de financiamento, de cláusula que preveja a garantia de emprego
para os empregados da pessoa financiada. É nítida
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a nobreza da intenção do autor, todavia acreditamos
que a aprovação da emenda pode agravar, ainda mais,
a situação da empresa que necessite de recorrer ao
mercado bancário. Com efeito, isso impediria a redução de custos por parte das firmas para fazer frente a
uma redução da produção, o que poderia inviabilizar
várias empresas brasileiras.
Face ao exposto, o voto é pela admissibilidade,
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 449, de 2008; pela constitucionalidade das
Emendas de nºs 1 a 16, 18 a 32, 34 a 46, 48 a 59, 61
a 64, 66 a 81, 83 a 102, 104 a 158, 162 a 184, 186 a
213, 215 a 245, 248 e 249, 251 a 283, 287, 288, 290,
291, 298 a 307, 309 a 334, 336 a 363, 365 a 368 e
371; pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs
159, 160, 161, 246, 247, 250, 284, 285, 286, 289, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 335, 364, 369 e 370; pela juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira das Emendas de nºs 1 a 16, 18 a 32,
34 a 46, 48 a 59, 61 a 64, 66 a 81, 83 a 102, 104 a
184, 186 a 213, 215 a 307 e 309 a 371; e, quanto ao
mérito, pela aprovação da referida Medida Provisória,
pela aprovação, na forma do projeto de lei de conversão anexo, das Emendas de nºs 1 a 16, 18, 19, 21 a
32, 34, 36 a 42, 45, 46, 48 a 51, 53 a 59, 61 a 64, 66
a 72, 74 a 78, 80, 81, 83 a 86, 90, 98 a 100, 102, 104,
106 a 112, 115 a 117, 122 a 125, 128, 129, 131, 134,
136, 138, 143, 152, 156, 170, 171, 173, 178, 182 a
184, 186 a 195, 197 a 199, 202 a 205, 212, 217, 218,
220, 222, 226, 230, 231, 234 a 238, 241 a 243, 248,
249, 252 a 254, 256, 258, 259, 273, 275, 304, 311,
315, 316, 318, 325, 328, 330, 331, 343 e 366 e pela
rejeição das demais emendas.
Sala das Sessões, de de 2009. – Deputado
Tadeu Filippelli, Relator.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº, DE 2009
Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos
tributários, concede remissão nos casos em
que especifica, institui regime tributário de
transição, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Parcelamentos
SEÇÃO I
Do Parcelamento ou Pagamento de Dívidas
Art. 1º Poderão ser pagos ou parcelados, em até
180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta lei,
os débitos administrados pela Secretaria da Receita
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Federal do Brasil e os débitos junto à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente
dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei nº 9.964, de 10
de abril de 2000, no Parcelamento Especial – PAES,
de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003,
no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a
Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, no
parcelamento previsto no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art.
10 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 1992, mesmo
que tenham sido excluidos dos respectivos programas
e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição
de matérias primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos lndustrializados – TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, com incidência de alíquota zero ou como
não tributados.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da
União, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada,
inclusive os que foram indevidamente aproveitados na
apuração do IPI, referidos no caput.
§ 2º Para os fins do caput, poderão ser pagas ou
parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro
de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa
ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas
isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento
anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento
indevido de crédito de IPI referido no caput;
III – os débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição, e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3º Observado o disposto no art. 39, e os
requisitos e as condições estabelecidos em ato
conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
e do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser

07478

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de publicação desta lei, os débitos que não foram objeto
de parcelamentos anteriores, a que se refere este artigo,
poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos à vista, com redução de 100% (cem
por cento) das multas de mora e de ofício, de 40%
(quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta
e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem
por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações
mensais, com redução de 90% (noventa por cento)
das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco
por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações
mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das
multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento)
das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte)
prestações mensais, com redução de 70% (setenta por
cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e
cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta)
prestações mensais, com redução de 60% (sessenta
por cento) das multas de mora e de ofício, de 20%
(vinte por cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
§ 4º O requerimento do parcelamento abrange
os débitos de que trata este artigo, incluídos a critério
do optante, no âmbito de cada um dos órgãos.
§ 5º O parcelamento será atualizado segundo
a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 6º Observado o disposto no art. 32, a dívida,
objeto do parcelamento, será consolidada na data
do seu requerimento e será dividida pelo número de
prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo,
nos termos dos §§ 2º e 5º, não podendo cada prestação
mensal ser inferior a:
I – R$50,00 (cinquenta reais), no caso de
pessoa física; e
II – R$100,00 (cem reais), no caso de pessoa
jurídica.
§ 7º As empresas que optarem pelo pagamento
ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo
poderão liquidar os valores correspondentes a multa,
de mora ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive
as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com
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a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido
próprios.
§ 8º Na hipótese do § 7º, o valor a ser utilizado
será determinado mediante a aplicação, sobre o
montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa, das alíquotas de 25% (vinte e cinco por
cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
§ 9º A manutenção em aberto de três parcelas,
consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando
pagas todas as demais, implicará, após comunicação
ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento
e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 10. As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias
de atraso não configurarão inadimplência para os fins
previstos no § 9º deste artigo.
§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento
previsto neste artigo deverá indicar pormenorizadamente,
no respectivo requerimento de parcelamento, quais
débitos deverão ser nele incluídos.
§ 12. Os contribuintes que tiverem optado pelos
parcelamentos previstos nos arts. 12 a 39 da Medida
Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, poderão
optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento dos
respectivos débitos segundo as regras previstas neste
artigo até o último dia útil do sexto mês subsequente
ao da publicação desta lei.
§ 13. Podem ser parcelados nos termos e
condições desta lei os débitos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS das
sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão legalmente
regulamentada a que se referia o Decreto-Lei nº 2.397,
de 21 de dezembro de 1987, revogado pela Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 14. Na hipótese de rescisão do parcelamento
com o cancelamento dos benefícios concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original
do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até
a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso
I as parcelas pagas, com acréscimos legais até a data
da rescisão.
SEÇÃO II
Do Pagamento ou do Parcelamento de Dívidas
Decorrentes de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI, dos Parcelamentos Ordinários e dos
Programas Refis, Paes e Paex
Art. 2º No caso dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de
matérias primas, material de embalagem e produtos
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intermediários relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, com incidência de alíquota zero ou como
não tributados:
I – o valor mínimo de cada prestação não poderá
ser inferior a R$2.000,00 (dois mil reais);
II – a pessoa jurídica não está obrigada a consolidar todos os débitos existentes decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição
de matérias primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI
neste parcelamento, devendo indicar, por ocasião do
requerimento, quais débitos deverão ser incluídos no
mesmo.
Art. 3º No caso de débitos que tenham sido objeto do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de
que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, do
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003. do Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória nº
303, de 29 de junho de 2006, do parcelamento previsto
no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e do
parcelamento previsto no art. 10 da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 1992, observar-se-á o seguinte:
I – serão restabelecidos à data da solicitação do
novo parcelamento os valores correspondentes ao
crédito originalmente confessado e seus respectivos
acréscimos legais, de acordo com a legislação aplicável em cada caso, consolidado à época do parcelamento anterior;
II – computadas as parcelas pagas, atualizadas
pelos critérios aplicados aos débitos, até a data da
solicitação do novo parcelamento, o pagamento ou
parcelamento do saldo que houver poderá ser liquidado pelo contribuinte na forma e condições previstas
neste artigo; e
III – a opção pelo pagamento ou parcelamento
de que trata este artigo importará desistência compulsória e definitiva do Refis, do Paes, do Paex, e dos
parcelamentos previstos no art. 38 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e no art. 10 da Lei nº 10.522, de
19 de julho de 1992.
§ 1º Relativamente aos débitos previstos neste
artigo:
I – será observada como parcela mínima do parcelamento o equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor da última parcela devida no mês anterior ao
da edição da Medida Provisória nº 449, de 2008;
II – no caso dos débitos do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, será observada como parcela
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mínima do parcelamento o equivalente a 85% (oitenta
e cinco por cento) da média das doze últimas parcelas devidas no Programa antes da edição da Medida
Provisória nº 449, de 2008:
III – caso tenha havido a exclusão ou rescisão
do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS em um
período menor que doze meses, será observada como
parcela mínima do parcelamento o equivalente a 85%
(oitenta e cinco por cento) da média das parcelas devidas no Programa antes da edição da Medida Provisória nº 449, de 2008;
IV – no caso de rescisão ou exclusão dos parcelamentos de que trata este artigo, o valor da última
parcela devida ou da média das parcelas de que tratam
os incisos II e III será atualizado pela Taxa de Juros
de Longo Prazo – TJLP para efeito exclusivamente de
determinação da parcela mínima;
V – na hipótese em que os débitos do contribuinte tenham sido objeto de reparcelamento na forma do Refis, do Paes ou do Paex, para a aplicação
das regras previstas nesta lei será levado em conta
o primeiro desses parcelamentos em que os débitos
tenham sido incluídos.
§ 2º Serão observadas as seguintes reduções
para os débitos previstos neste artigo:
I – os débitos anteriormente incluídos no REFIS
terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas
de mora e de oficio, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
II – os débitos anteriormente incluídos no Paes
terão redução de 70% (setenta por cento) das multas
de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
III – os débitos anteriormente incluídos no Paex
terão redução de 80% (oitenta por cento) das multas
de mora e de oficio, de 40% (quarenta por cento) das
isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal; e
IV – os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 1992, terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
oficio, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
SEÇÃO III
Das Disposições Comuns aos Parcelamentos
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Art. 4º Aos parcelamentos de que trata esta Lei
não se aplicam o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº
9.964, de 2000, no § 2º do art. 14-A da Lei nº 10.522, de
2002, e no § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 2003.
Parágrafo único. Não será computada na apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente
à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência do disposto nos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei.
Art. 5º A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável
dos débitos em nome do sujeito passivo na condição
de contribuinte ou responsável e por ele indicados
para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353
e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo
à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei.
Art. 62 O sujeito passivo que possuir ação judicial
em curso, na qual requer o restabelecimento de sua
opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos,
deverá, como condição para valer-se das prerrogativas dos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de
direito sobre o qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 269
do Código de Processo Civil, até 30 (trinta) dias após
a data de ciência do deferimento do requerimento do
parcelamento.
§ 1º Ficam dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação na forma deste
artigo.
§ 2º Para os fins de que trata este artigo, o saldo
remanescente será apurado de acordo com as regras
estabelecidas no art. 3º desta Lei, adotando-se valores
confessados e seus respectivos acréscimos devidos
na data da opção do respectivo parcelamento.
Art. 7º A opção pelo pagamento à vista ou pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Lei deverá
ser efetivada até o último dia útil do sexto mês subsequente ao da publicação desta Lei.
§ 1º As pessoas que se mantiverem ativas no
parcelamento de que trata o art. 1º poderão amortizar
seu saldo devedor com as reduções de que trata o
inciso I do § 2º do art. 1º, mediante a antecipação no
pagamento de parcelas.
§ 2º O montante de cada amortização de que
trata o § 1º deverá ser equivalente, no mínimo, ao valor de doze parcelas.
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§ 3º A amortização de que trata o § 1º implicará redução proporcional da quantidade de parcelas
vincendas.
Art. 8º A inclusão de débitos nos parcelamentos
de que trata esta Lei não implica novação de dívida.
Art. 9º As reduções previstas nos arts. 1º, 2º e 3º
desta Lei não são cumulativas com outras previstas em
lei e serão aplicadas somente em relação aos saldos
devedores dos débitos.
Parágrafo único. Na hipótese de anterior concessão de redução de multa, de mora e de ofício, de juros
de mora ou de encargos legais em percentuais diversos dos estabelecidos nos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei,
prevalecerão os percentuais nela referidos, aplicados
sobre os respectivos valores originais.
Art. 10. Os depósitos existentes, vinculados aos
débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta
Lei, serão automaticamente convertidos em renda da
União, aplicando-se as reduções para pagamento à
vista ou parcelamento, sobre o saldo remanescente.
Parágrafo único. Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor do débito após a consolidação de que trata esta Lei, o saldo remanescente será
levantado pelo sujeito passivo.
Art. 11. Os parcelamentos requeridos na forma
e condições de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º desta
Lei:
I – não dependem de apresentação de garantia
ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver
penhora em execução fiscal ajuizada; e
II – no caso de débito inscrito em Dívida Ativa da
União, abrangerão inclusive os encargos legais que
forem devidos, sem prejuízo da dispensa prevista no
§ 1º do art. 6º desta Lei.
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
de publicação desta Lei, os atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive
quanto à forma e o prazo para confissão dos débitos
a serem parcelados.
Art. 13. Aplicam-se, subsidiariamente, aos parcelamentos previstos nos arts. 1º, 2º e 3º desta Lei as
disposições do § 1º do art. 14-A da Lei nº 10.522, de
2002, não se lhes aplicando o disposto no art. 14 da
mesma lei.
CAPÍTULO II
Da Remissão
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com exigibilidade
suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam
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vencidos há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total
consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior
a R$10.000,00 (dez mil reais).
§ 1º O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente, em
relação:
I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos;
II – aos demais débitos inscritos em Dívida Ativa
da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
III – aos débitos decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades
e fundos, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil; e
IV – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2º Na hipótese do IPI, o valor de que trata este
artigo será apurado considerando a totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3º O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos débitos
originários de operações de crédito rural e do Programa
Especial de Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA transferidas ao Tesouro Nacional, renegociadas ou
não com amparo em legislação específica, inscritas na
dívida ativa da União, inclusive aquelas adquiridas ou
desoneradas de risco pela União por força da Medida
Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.
CAPÍTULO III
Do Regime Tributário de Transição
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de
Transição – RTT de apuração do lucro real, que
trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos
métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei
nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts.
37 e 38 desta lei.
§1º O RTT vigerá até a entrada em vigor de
lei que discipline os efeitos tributários dos novos
métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2º Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o
RTT será optativo, observado o seguinte:
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I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009,
vedada a aplicação do regime em um único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deverá ser manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral
dos trimestres já transcorridos do ano-calendário de
2008, a eventual diferença entre o valor do imposto
devido com base na opção pelo RTT e o valor antes
apurado deverá ser compensada ou recolhida até
o último dia útil do primeiro mês subseqüente ao de
publicação desta Lei, conforme o caso;
IV – na hipótese de início de atividades no anocalendário de 2009, a opção deverá ser manifestada,
de forma irretratável, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2010.
§ 3º Observado o prazo estabelecido no § 1º,
o RTT será obrigatório a partir do ano-calendário de
2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
§ 4º Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2º, a diferença apurada será recolhida sem
acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei nº
11.638, de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que
modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica
sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput às
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do
art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem alinhar a legislação específica
com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles
determinados pela Lei nº 6.404, de 1976, com as
alterações da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários com
base na competência conferida pelo § 3º do art. 177
da Lei nº 6.404, de 1976, e demais órgãos regulado-
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res, a pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá realizar
o seguinte procedimento:
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei
nº 6.404, de 1976, para apurar o resultado do exercício
antes do Imposto sobre a Renda, referido no inciso V do
art. 187 dessa lei, deduzido das participações de que
trata o inciso VI do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei
nº 11.638, de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta lei; e
b) das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com
base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 da
Lei nº 6.404, de 1976, no caso de companhias abertas
e outras que optem pela sua observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido
do período, apurado nos termos do inciso I, no Livro
de Apuração do Lucro Real, inclusive com observância do disposto no § 2º, que revertam o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 16; e
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição, exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária,
para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 1º Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RU e decorrentes de
fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes
em períodos subseqüentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões
temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2º A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que
observe as normas constantes deste Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial,
qualquer procedimento contábil determinado pela legislação tributaria que altere os saldos das contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei
nº 6.404, de 1976, alterada pela Lei nº 11.638, de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; ou
II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida
pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, e pelos
demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos
arts. 15 a 17, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do
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Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a
pessoa jurídica devera:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção
em conta do resultado pelo regime de competência,
inclusive com observância das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida
pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976 no caso
de companhias abertas e outras que optem pela sua
observância;
II – excluir, no Livro de Apuração do Lucro Real, o
valor decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício,
para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere
o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais,
apurada ate o limite do lucro liquido do exercício;
IV – se no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II, à pessoa jurídica apurar prejuízo contábil, o lucro líquido contábil inferior a parcela
decorrente de doações e subvenções governamentais,
e neste caso não poder ser constituída como parcela
de lucros nos termos do inciso III, esta devera ocorrer
nos exercícios subseqüentes; e
V – adicionar, no Livro de Apuração do Lucro Real,
para fins de apuração do lucro real, o valor referido no
inciso II, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III e IV.
§ 1º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso seja dada destinação diversa
da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição
de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução
do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total
das exclusões decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, nos cinco anos
anteriores a data da doação ou subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou subvenção,
hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações cu subvenções governamentais
para investimentos; ou
III – integração a base de cálculo dos dividendos
obrigatórios.
§ 2º O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que trata o § 2º
do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, não se
lhe aplicando o caráter de transitoriedade prevista no
§ 1º do art. 15 desta Lei.
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Art. 19. Para fins de aplicação do disposto nos
arts. 15 a 17, em relação ao prêmio na emissão de
debêntures a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei nº
1.598, de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor do prêmio na emissão
de debêntures em conta do resultado pelo regime
de competência e de acordo com as determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência conferida
pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, no caso
de companhias abertas e outras que optem pela sua
observância;
II – excluir, no Livro de Apuração do Lucro Real,
o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício
decorrente do prêmio na emissão de debêntures, para
fins de apuração do lucro real;
III – manter o valor referente à parcela do lucro
líquido do exercício decorrente do prêmio na emissão
de debêntures em reserva de lucros especifica; e
IV – adicionar, no Livro de Apuração do Lucro
Real, para fins de apuração do lucro real, o valor referido no inciso II, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III.
§ 1º A reserva de lucros especifica a que se refere o inciso III do caput, para fins do limite de que
trata o art. 199 da Lei nº 6.404, de 1976, terá o mesmo
tratamento dado a reserva de lucros prevista no art.
195-A da referida Lei.
§ 2º O prêmio na emissão de debêntures de que
trata o caput será tributado caso seja dada destinação
diversa da que está prevista neste artigo, inclusive nas
hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição
de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução
do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total
das exclusões decorrentes de prêmios na emissão de
debêntures;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, nos cinco anos
anteriores a data da emissão das debêntures com o
prêmio, com posterior capitalização do valor do prêmio,
hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de prêmios na emissão de debêntures; ou
III – integração a base de cálculo dos dividendos
obrigatórios.
Art. 20. Para os anos-calendário de 2008 e de
2009, a opção pelo RTT será aplicável também a apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ com base no lucro presumido.
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§ 1º A opção de que trata o caput e aplicável a
todos os trimestres nos anos-calendário de 2008 e
de 2009.
§ 2º Nos trimestres já transcorridos do ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do
imposto devido com base na opção pelo RTT e o valor
antes apurado deverá ser compensada ou recolhida
ate o último dia útil do primeiro mês subseqüente ao
de publicação desta Lei, conforme o caso.
§ 3º Quando paga até o prazo previsto no § 2º, a
diferença apurada será recolhida sem acréscimos.
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e
20, referentes ao IRPJ, implicam a adoção do RTT
na apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT,
poderão ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados
em conta de resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo
Poder Público, de que trata o art. 18; e
II – o valor do prêmio na emissão de debêntures,
de que trata o art. 19.
Art. 22. A fim de preservar a neutralidade tributária prevista no § 1º do art. 15, os métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 2007,
não produzirão efeitos para fins de regimes aduaneiros, ficando garantida a suspensão dos tributos nestes regimes.
Art. 23. A fim de preservar a neutralidade tributária prevista no § 1º do art. 15, os métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 2007,
relativos as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do
passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo
ou a valor presente, não produzirão efeitos para fins
de imposto de renda, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Art. 24. Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e
21, o controle dos ajustes extracontábeis decorrentes
da opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
Art. 25. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º A exigência do crédito tributário
e a aplicação de penalidade isolada serão for-
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malizados em autos de infração ou notificações
de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
...............................................................
§ 4º O disposto no caput aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário.
§ 5º Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput,
formalizados em decorrência de fiscalização
relacionada a regime especial unificado de
arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os tributos por eles
abrangidos.
§ 6º O disposto no caput não se aplica
às contribuições de que trata o art. 3º da Lei nº
11.457, de 16 de março de 2007”. (NR)
Art. 23. ..................................................
...............................................................
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
......................................................” (NR)
“Art. 24...................................................
Parágrafo único. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, a administração tributária poderá atribuir o preparo do processo
a unidade da administração tributária diversa
da prevista no caput”. (NR)
“Art. 25. .................................................
...............................................................
II – em segunda instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial.
§ 1º O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituído por seções e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2º As seções serão especializadas por
matéria e constituídas por câmaras.
§ 3º A Câmara Superior de Recursos
Fiscais será constituída por turmas, compostas pelos Presidentes e Vice-Presidentes das
câmaras.
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§ 4º As câmaras poderão ser divididas
em turmas.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda
poderá criar, nas seções, turmas especiais,
de caráter temporário, com competência para
julgamento de processos que envolvam valores
reduzidos, que poderão funcionar nas cidades
onde estão localizadas as Superintendências
Regionais da Receita Federal do Brasil.
§ 6º Na composição das câmaras, das
suas turmas e das turmas especiais, será
respeitada a paridade entre representantes
da Fazenda Nacional e representantes dos
contribuintes, detentores de notório conhecimento técnico, indicados por entidades de
classes de suas categorias patronais, em lista tríplice encaminhada ao Ministro de Estado
da Fazenda.
§ 7º As turmas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais serão constituídas pelo Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo Vice-Presidente, pelos Presidentes e pelos Vice-Presidentes das câmaras,
respeitada a paridade.
§ 8º A presidência das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais será exercida
pelo Presidente do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e a vice-presidência, por
conselheiro representante dos contribuintes.
§ 9º Os cargos de Presidente das Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das
câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em
caso de empate, terão o voto de qualidade, e
os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.
§ 10. Os conselheiros serão designados
pelo Ministro de Estado da Fazenda para mandato, limitando-se as reconduções, na forma e
no prazo estabelecidos no regimento interno.
§ 11. O Ministro de Estado da Fazenda,
observado o devido processo legal, decidirá
sobre a perda do mandato, para os conselheiros que incorrerem em falta grave, definida no
regimento interno.
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
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Parágrafo único. O disposto no caput
não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário
objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de
ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei
n2 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União,
na forma do art. 43 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da
União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar
nº 73, de 1993”. (NR)
“Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno.
...............................................................
§ 2º Caberá recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no prazo de
quinze dias da ciência do acórdão ao interessado:
I – de decisão não-unânime de Câmara,
turma de Câmara ou turma especial, quando
for contrária à lei ou à evidência da prova;
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 3º Das decisões de Câmara, de turma
de Câmara ou de turma especial que der provimento a recurso de ofício, caberá recurso
voluntário, no prazo de trinta dias, à Câmara
Superior de Recursos Fiscais.” (NR)
Art. 26. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 21...................................................
§ 3º O segurado que tenha contribuído na
forma do § 2º deste artigo e pretenda contar
o tempo de contribuição correspondente para
fins de obtenção da aposentadoria por tempo
de contribuição ou da contagem recíproca do
tempo de contribuição a que se refere o art.
94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
deverá complementar a contribuição mensal
mediante o recolhimento de mais 9% (nove
por cento), acrescido dos juros moratórios de
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que trata o § 3º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
.......................................................”(NR)
“Art.31. ..................................................
§ 1º O valor retido de que trata o caput,
que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento
da empresa cedente da mão de obra, quando
do recolhimento das contribuições destinadas
a Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados.
...............................................................
§ 6º Em se tratando de retenção e recolhimento realizados, na forma do caput, em
nome de consórcio, de que tratam os arts. 278
e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, aplica-se o disposto em todo o artigo,
observada a participação de cada uma das
empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo.” (NR)
“Art.32. ..................................................
...............................................................
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
...............................................................
§ 2º A declaração de que trata o inciso IV constitui instrumento hábil e suficiente
para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.
...............................................................
§ 9º A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que
não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber,
a penalidade prevista no art. 32-A.
§ 10. O descumprimento do disposto no
inciso IV impede a expedição da certidão de
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prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
§ 11. Em relação aos créditos tributários,
os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes
das operações a que se refiram.” (NR)
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar
com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$20,00 (vinte reais) para cada
grupo de dez informações incorretas ou omitidas; e
II – de dois por cento ao mês-calendário
ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3º.
§ 1º Para efeito de aplicação da multa
prevista no inciso II do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término
do prazo fixado para entrega da declaração
e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação
de lançamento.
§ 2º Observado o disposto no § 3º, as
multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for
apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a setenta e cinco por cento, se houver
apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será
de:
I – R$200,00 (duzentos reais), tratandose de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos.” (NR)
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal
do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11, as contribuições
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incidentes a título de substituição e as devidas
a outras entidades e fundos.
§ 1º É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados, o segurado
e os terceiros responsáveis pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2º A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e
o liquidante de empresa em liquidação judicial
ou extrajudicial são obrigados a exibir todos
os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3º Ocorrendo recusa ou sonegação
de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4º Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão
de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa coresponsável o ônus da prova em contrário.
...............................................................
§ 7º O crédito da seguridade social é
constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de
valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
§ 8º Aplicam-se às contribuições sociais
mencionadas neste artigo, as presunções legais de omissão de receita previstas nos §§
2º e 3º do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de
26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41
e 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996.” (NR)
“Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11,
das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos,
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não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de
mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430,
de 1996.” (NR)
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
nº 9.430, de 1996”. (NR)
“Art. 37. Constatado o não-recolhimento
total ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32, a
falta de pagamento de benefício reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória,
será lavrado auto de infração ou notificação de
lançamento”. (NR)
“Art. 43. .................................................
§ 1º Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às
contribuições sociais, estas incidirão sobre o
valor total apurado em liquidação de sentença
ou sobre o valor do acordo homologado.
§ 2º Considera-se ocorrido o fato gerador
das contribuições sociais na data da prestação do serviço.
§ 3º As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação
de alíquotas, limites máximos do salário-decontribuição e acréscimos legais moratórios
vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento
ser efetuado no mesmo prazo em que devam
ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado,
sendo que nesse último caso o recolhimento
será feito em tantas parcelas quanto as previstas no acordo, nas mesmas datas em que
sejam exigíveis e proporcionalmente a cada
uma delas.
§ 4º No caso de reconhecimento judicial
da prestação de serviços em condições que
permitam a aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
serão devidos os acréscimos de contribuição
de que trata o § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213,
de 1991.
§ 5º Na hipótese de acordo celebrado
após ter sido proferida decisão de mérito, a
contribuição será calculada com base no valor do acordo.
§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo aos
valores devidos ou pagos nas Comissões de
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Conciliação Prévia de que trata a Lei nº 9.958,
de 12 de janeiro de 2000”. (NR)
“Art. 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1º No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante
comunicação obrigatória do responsável por
sua execução, no prazo de trinta dias contados do início de suas atividades, quando
obterá número cadastral básico, de caráter
permanente.
§ 2º O não-cumprimento do disposto no
§ 1º sujeita o responsável a multa na forma
estabelecida no art. 92.
§ 3º O Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, por intermédio das
Juntas Comerciais, bem como os Cartórios
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, prestarão, obrigatoriamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
referentes aos atos constitutivos e alterações
posteriores relativos a empresas e entidades
neles registradas.
......................................................” (NR)
“Art. 50. O Município ou o Distrito Federal,
por intermédio do órgão competente, poderá
fornecer, na forma e condições estabelecidas
em convênio, à Secretaria da Receita Federal
do Brasil relação de alvarás para construção
civil e documentos de ‘habite-se’ concedidos”.
(NR)
“Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei nº 4.357,
de 16 de julho de 1964.” (NR)
“Art. 60. O pagamento dos benefícios da
Seguridade Social serão realizados por intermédio da rede bancária ou por outras formas
definidas pelo Ministério da Previdência Social”. (NR)
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
...............................................................
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§ 4º O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, a
partir do mês subseqüente ao do pagamento
indevido ou a maior que o devido até o mês
anterior ao da compensação ou restituição e
de um por cento relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.
...............................................................
§ 9º Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10 Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
§ 11 Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo
e de reembolso de salário-família e saláriomaternidade o rito do Decreto nº 70.235, de 6
de março de 1972”. (NR)
“Art. 102. ...........................................
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica
às penalidades previstas no art. 32-A.
§ 2º O reajuste dos valores dos saláriosde-contribuição em decorrência da alteração
do salário mínimo será descontado quando da
aplicação dos índices a que se refere o caputArt. 27. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 125-A. Compete ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS realizar, por meio dos
seus próprios agentes, quando designados,
todos os atos e procedimentos necessários
à verificação do atendimento das obrigações
não-tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu
eventual descumprimento.
§ 1º A empresa disponibilizará a servidor
designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo
empregatício, de prestação de serviços e de
remuneração relativos a trabalhador previamente identificado.
§ 2º Aplica-se ao disposto neste artigo,
no que couber, o art. 126.
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§ 3º O disposto neste artigo não abrange
as competências atribuídas em caráter privativo
aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil previstas no inciso I
do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro
de 2002”. (NR)
Art. 28. O art. 6º da Lei nº 8.218, de 29
de agosto de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição
e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será
concedida redução da multa de lançamento
de ofício nos seguintes percentuais:
I – cinquenta por cento se for efetuado
o pagamento ou a compensação no prazo de
trinta dias, contados da data em que o sujeito
passivo foi notificado do lançamento;
II – quarenta por cento se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta
dias, contados da data em que foi notificado
do lançamento;
III – trinta por cento, se for efetuado o
pagamento ou a compensação no prazo de
trinta dias, contados da data em que o sujeito
passivo foi notificado da decisão administrativa
de primeira instância; e
IV – vinte por cento, se o sujeito passivo
requerer o parcelamento no prazo de trinta dias,
contados da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância.
§ 1º No caso de provimento a recurso de
ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III, para o caso de pagamento ou
compensação, e no inciso IV, para o caso de
parcelamento.
§ 2º A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da
receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada.” (NR)
Art. 29. O art. 24 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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“Art. 24. .................................................
...............................................................
§ 2º O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP
e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
...............................................................
§ 4º Para a determinação do valor da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição
para o PIS/PASEP, na hipótese de a pessoa
jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas
diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á
a esta a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 5º Na hipótese de a pessoa jurídica
sujeitar-se ao recolhimento da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, calculadas
por unidade de medida de produto, não sendo
possível identificar qual o produto vendido ou
a quantidade que se refere à receita omitida,
a contribuição será determinada com base
na alíquota ad valorem mais elevada entre
aquelas previstas para as receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
§ 6º Na determinação da alíquota mais
elevada, considerar-se-ão:
I – para efeito do disposto nos §§ 4º e 5º,
as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas
pela pessoa jurídica no ano-calendário em que
ocorreu a omissão;
II – para efeito do disposto no § 5º, as
alíquotas ad valorem correspondentes àquelas fixadas por unidade de medida do produto,
bem como as alíquotas aplicáveis às demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.” (NR)
Art. 30. A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 24-A. . ............................................
Parágrafo único. Para os efeitos deste
artigo, considera-se regime fiscal privilegiado aquele que apresentar uma ou mais
das seguintes características:
......................................................” (NR)
“Art. 68-A. O Poder Executivo poderá
elevar para até R$100,00 (cem reais) os
limites e valores de que tratam os arts. 67
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e 68, inclusive de forma diferenciada por
tributo, regime de tributação ou de incidência, relativos a utilização do Documento
de Arrecadação de Receitas Federais, podendo reduzir ou restabelecer os limites e
valores que vier a fixar.” (NR)
“Art. 74...................................................
...............................................................
§ 12. ......................................................
...............................................................
II – .........................................................
...............................................................
f) tiver como fundamento a alegação de
inconstitucionalidade de lei que não tenha sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, nem tenha tido sua execução
suspensa pelo Senado Federal.
......................................................” (NR)
“Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar declarações e demonstrativos por cinco ou mais exercícios poderão ter sua inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada,
nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas
por edital, não regularizarem sua situação no
prazo de sessenta dias, contados da data da
publicação da intimação.
§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no
CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos
do art. 81, não tenham regularizado sua situação nos cinco exercícios subsequentes.
§ 2º No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas pelos respectivos
números de inscrição no CNPJ.
§ 3º Decorridos noventa dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de CNPJ das
pessoas jurídicas que houverem regularizado
sua situação, tornando-se automaticamente
baixadas, nesta data, as inscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenciado
a regularização.
§ 4º A Secretaria da Receita Federal
do Brasil manterá, para consulta, em seu sí-
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tio na Internet, informação sobre a situação
cadastral das pessoas jurídicas inscritas no
CNPJ.” (NR)
“Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no
CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as pessoas jurídicas que:
I – durante cinco exercícios consecutivos
entregarem declaração que caracterize a nãomovimentação econômica ou financeira; ou
II – estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.”
(NR)
“Art. 80-B. O ato de baixa da inscrição no
CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados os débitos de natureza
tributária da pessoa jurídica.” (NR)
“Art. 80-C. Mediante solicitação da pessoa
jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.” (NR)
“Art. 81. Poderá ser declarada inapta,
nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando
obrigada, deixar de apresentar declarações
e demonstrativos em dois exercícios consecutivos.
...............................................................
§ 5º Poderá também ser declarada inapta
a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que não
for localizada no endereço informado ao CNPJ,
nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (NR)
Art. 31. A Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais
poderão autorizar a realização de acordos ou
transações, em juízo, para terminar o litígio,
nas causas de valor até R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
§ 1º Quando a causa envolver valores
superiores ao limite fixado neste artigo, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do
Advogado-Geral da União e do Ministro de
Estado ou do titular da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência
estiver afeto o assunto, ou ainda do Presi-
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dente da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, do Tribunal de Contas da União, de
Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral
da República, no caso de interesse dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, ou
do Ministério Público da União, excluídas as
empresas públicas federais não dependentes,
que necessitarão apenas de prévia e expressa
autorização de seu dirigente máximo.
...............................................................
§ 3º As competências previstas neste
artigo podem ser delegadas.” (NR)
“Art. 1º-A. O Advogado-Geral da União
poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não-ajuizamento de ações e a nãointerposicão de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso
ou de desistência dos respectivos recursos
judiciais, para cobrança de créditos da União e
das autarquias e fundações públicas federais,
observados os critérios de custos de administração e cobrança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica à Dívida Ativa da União e aos
processos em que a União seja autora, ré,
assistente ou opoente cuja representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.” (NR)
“Art. 1º-B. Os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar a
não-propositura de ações e a não-interposicão
de recursos, assim como o requerimento de
extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos, atualizados, de valor igual
ou inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), em
que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes,
nas condições aqui estabelecidas.
Parágrafo único. Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado neste
artigo, o disposto no caput, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou do titular
da Secretaria da Presidência da República a
cuja área de competência estiver afeto o assunto, excluído o caso das empresas públicas
não dependentes que necessitarão apenas de
prévia e expressa autorização de seu dirigente
máximo “ (NR)
“Art. 1º-C. Verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efe-
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tivará a inscrição em dívida ativa dos créditos,
não procederá ao ajuizamento, não recorrerá e
desistirá dos recursos já interpostos.” (NR)
“Art. 2º O Procurador-Geral da União,
o Procurador-Geral Federal e os dirigentes
máximos das empresas públicas federais e
do Banco Central do Brasil poderão autorizar
a realização de acordos, homologáveis pelo
Juízo, nos autos do processo judicial, para
o pagamento de débitos de valores não superiores a R$100.000,00 (cem mil reais), em
parcelas mensais e sucessivas até o máximo
de trinta.
§ 1º O valor de cada prestação mensal,
por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado.
......................................................” (NR)
“Art. 3º ...................................................
Parágrafo único. Quando a desistência
de que trata este artigo decorrer de prévio requerimento do autor dirigido à Administração
Pública Federal para apreciação de pedido
administrativo com o mesmo objeto da ação
esta não poderá negar o seu deferimento exclusivamente em razão da renúncia prevista
no caput.” (NR)
“Art. 7º-A. As competências previstas
nesta lei aplicam-se concorrentemente àquelas específicas existentes na legislação em
vigor em relação às autarquias, às fundações
e às empresas públicas federais não dependentes.” (NR)
“Art. 30-A. Ficam convalidados os acordos
ou transações, em juízo, para terminar o litígio, realizados pela União ou pelas autarquias,
fundações ou empresas públicas federais não
dependentes durante o período de vigência da
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro
de 2008, que estejam de acordo com o disposto nesta lei..” (NR)
Art. 32. Os arts. 62 e 64 da Lei nº 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 62.
Parágrafo único. O equipamento em uso,
sem a autorização a que se refere o caput
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ou que não satisfaça os requisitos deste artigo, poderá ser apreendido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou pela Secretaria
de Fazenda da Unidade Federada e utilizado
como prova de qualquer infração à legislação
tributária, decorrente de seu uso.” (NR)
“Art. 64. .................................................
§ 10. Fica o Poder Executivo autorizado
a aumentar ou restabelecer o limite de que
trata o § 7º.” (NR)
Art. 33. O art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril
de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“§ 6º No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput será calculada com base
nos valores da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da
Contribuição para o PIS/PASEP, informados
nos demonstrativos mensais entregues após
o prazo.” (NR)
Art. 34. O art. 11 da Lei nº 10.480, de 2
de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. .................................................
§ 1º O Procurador-Geral Federal é nomeado pelo Presidente da República, mediante
indicação do Advogado-Geral da União.
§ 2º Compete ao Procurador-Geral Federal:
I – dirigir a Procuradoria-Geral Federal,
coordenar suas atividades e orientar-lhe a
atuação;
II – exercer a representação das autarquias e fundações federais junto ao Supremo
Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores;
III – sugerir ao Advogado-Geral da União
medidas de caráter jurídico de interesse das
autarquias e fundações federais, reclamadas
pelo interesse público;
IV – distribuir os cargos e lotar os membros da Carreira nas Procuradorias-Gerais
ou Departamentos Jurídicos de autarquias e
fundações federais;
V – disciplinar e efetivar as promoções e
remoções dos membros da Carreira de Procurador Federal;
VI – instaurar sindicâncias e processos
administrativos disciplinares contra membros
da Carreira de Procurador Federal, julgar os
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respectivos processos e aplicar as correspondentes penalidades;
VII – ceder, ou apresentar quando requisitados, na forma da lei, Procuradores Federais; e
VIII – editar e praticar os atos normativos
ou não, inerentes a suas atribuições.
§ 3º No desempenho de suas atribuições,
o Procurador-Geral Federal pode atuar junto
a qualquer juízo ou Tribunal.
§ 4º É permitida a delegação da atribuição
prevista no inciso II aos Procuradores-Gerais
ou Chefes de Procuradorias, Departamentos,
Consultorias ou Assessorias Jurídicas de autarquias e fundações federais, e aos procuradores federais na Adjuntoria de Contencioso,
bem como as dos incisos IV a VII ao Subprocurador-Geral Federal.” (NR)
Art. 35. A Lei nº 10.522, de 2002, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ...................................................
...............................................................
II – .........................................................
a) cancelada no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF;
...............................................................
§ 4º A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou pela
Procuradoria-Geral Federal, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou
da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao
disposto no § 2º.
..................................................... ” (NR)
“Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da
primeira prestação, conforme o montante do
débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1º do art. 13.” (NR)
“Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação.
§ 1º Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11, o parcelamento será:
I – consolidado na data do pedido; e
II – considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de noventa
dias contados da data do pedido de parcelamento sem que a Fazenda Nacional tenha se
pronunciado.
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§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o
devedor fica obrigado a recolher, a cada mês,
como antecipação, valor correspondente a uma
parcela.” (NR)
“Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subseqüente ao da consolidação até o mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento
relativamente ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado.
§ 1º O valor mínimo de cada prestação
será fixado em ato conjunto do Secretário da
Receita Federal do Brasil e do ProcuradorGeral da Fazenda Nacional.
§ 2º No caso de parcelamento de débito
inscrito em Dívida Ativa da União, o devedor
pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.” (NR)
“Art. 13-A. O parcelamento dos débitos
decorrentes das contribuições sociais instituídas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº
110, de 29 de junho de 2001, será requerido
perante a Caixa Econômica Federal, aplicando-se-lhe o disposto no caput do art. 10, nos
arts. 11 e 12, no § 2º do art. 13 e nos arts. 14
e 14-B desta Lei.
§ 5º É vedado o reparcelamento de débitos a que se refere o caput, exceto quando
inscritos em Dívida Ativa da União.” (NR)
“Art. 14. .................................................
I – tributos passíveis de retenção na fonte,
de desconto de terceiros ou de sub-rogação;
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação;
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo
de Investimento do Nordeste – FINOR, Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e
Fundo de Recuperação do Estado do Espírito
Santo – FUNRES;
VI – pagamento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido – CSLL, na forma do art. 2º da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
VII – recolhimento mensal obrigatório
da pessoa física relativo a rendimentos de
que trata o art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988;
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VIII – tributo ou outra exação qualquer,
enquanto não integralmente pago parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou
exação, salvo nas hipóteses previstas no art.
14-A desta Lei;
IX – tributos devidos por pessoa jurídica
com falência ou pessoa física com insolvência
civil decretadas; e
X – créditos tributários devidos na forma
do art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de
2004, pela incorporadora optante do Regime
Especial Tributário do Patrimônio de Afetação.” (NR)
“Art. 14-A. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento
em andamento ou que tenha sido rescindido.
§ 1º No reparcelamento de que trata o
caput poderão ser incluídos novos débitos.
§ 2º A formalização do pedido de reparcelamento previsto neste artigo fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em
valor correspondente a:
I – dez por cento do total dos débitos
consolidados; ou
II – vinte por cento do total dos débitos
consolidados, caso haja débito com histórico
de reparcelamento anterior
§ 3º Aplicam-se subsidiariamente aos
pedidos de que trata este artigo as demais
disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Lei.” (NR)
“Art. 14-B. Implicará imediata rescisão
do parcelamento e remessa do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a
falta de pagamento:
I – de três parcelas, consecutivas ou
não; ou
II – de uma parcela, estando pagas todas
as demais.” (NR)
“Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício
ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Parágrafo único. Ao parcelamento de que
trata o caput não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14.” (NR)
“Art. 14-D. Os parcelamentos concedidos a Estados, Distrito Federal ou Municípios
conterão cláusulas em que estes autorizem a
retenção do Fundo de Participação dos Esta-
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dos – FPE ou do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM.
Parágrafo único. O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste artigo, será apurado com base na
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP ou, no
caso de sua não-apresentação no prazo legal,
estimado, utilizando-se a média das últimas
doze competências recolhidas anteriores ao
mês da retenção prevista no inciso II do caput deste artigo, sem prejuízo da cobrança
ou restituição ou compensação de eventuais
diferenças.” (NR)
“Art. 14-E. Mensalmente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional divulgarão, em
seus sítios na Internet, demonstrativos dos
parcelamentos concedidos no âmbito de suas
competências.” (NR)
“Art. 14-F. A Secretaria da Receita Federal
do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no âmbito de suas competências,
editarão atos necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei.” (NR)
“Art. 25. O termo de inscrição em Dívida
Ativa da União, bem como o das autarquias
e fundações públicas federais, a Certidão de
Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial
em processo de execução fiscal poderão ser
subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais.
......................................................” (NR)
“Art. 37-A. Os créditos das autarquias
e fundações públicas federais, de qualquer
natureza, não pagos nos prazos previstos na
legislação, serão acrescidos de juros e multa
de mora, calculados nos termos e na forma da
legislação aplicável aos tributos federais.
§ 1º Os créditos inscritos em Dívida Ativa
serão acrescidos de encargo legal, substitutivo
da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da
legislação aplicável à Divida Ativa da União.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos créditos do Banco Central do Brasil.”
(NR)
“Art. 37-B. Os créditos das autarquias e
fundações públicas federais, de qualquer natureza, poderão ser parcelados em até sessenta
prestações mensais.
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§ 1º O disposto neste artigo somente se
aplica aos créditos inscritos em Divida Ativa
e centralizados nas Procuradorias Regionais
Federais, Procuradorias Federais nos Estados
e Procuradorias Seccionais Federais, nos termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002, e do art. 22 da Lei nº
11.457, de 2007.
§ 2º O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da
primeira prestação, conforme o montante do
débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 9º.
§ 3º Enquanto não deferido o pedido, o
devedor fica obrigado a recolher, a cada mês,
o valor correspondente a uma prestação.
§ 4º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento do pedido.
§ 5º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não
manifestação da autoridade competente no
prazo de noventa dias, contado da data da
protocolização do pedido.
§ 6º O pedido de parcelamento deferido
constitui confissão de divida e instrumento
hábil e suficiente para exigência do crédito,
podendo a exatidão dos valores parcelados
ser objeto de verificação.
§ 7º O débito objeto de parcelamento
será consolidado na data do pedido.
§ 8º O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 9º O valor mínimo de cada prestação
mensal será definido por ato do ProcuradorGeral Federal.
§ 10. O valor de cada prestação mensal,
por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente
ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado.
§ 11. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela,
estando pagas todas as demais, implicará a
imediata rescisão do parcelamento e, conforme
o caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 12. Atendendo ao princípio da economicidade, observados os termos, os limites e
as condições estabelecidos em ato do Procu-
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rador-Geral Federal, poderá ser concedido, de
ofício ou a pedido, parcelamento simplificado,
importando o pagamento da primeira prestação
em confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito.
§ 13. Observadas as condições previstas
neste artigo, será admitido reparcelamento dos
débitos, inscritos em Dívida Ativa das autarquias e fundações públicas federais, constantes
de parcelamento em andamento ou que tenha
sido rescindido.
§ 14. A formalização do pedido de reparcelamento fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a:
I – dez por cento do total dos débitos
consolidados; ou;
II – vinte por cento do total dos débitos
consolidados, caso haja débito com histórico
de reparcelamento anterior.
§ 15. Aplicam-se subsidiariamente aos
pedidos de reparcelamento, naquilo que não
os contrariar, as demais disposições relativas
ao parcelamento previstas neste artigo.
§ 16. O parcelamento de que trata este
artigo será requerido exclusivamente perante
as Procuradorias Regionais Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais.
§ 17. A concessão do parcelamento dos
débitos a que se refere este artigo compete
privativamente às Procuradorias Regionais Federais, às Procuradorias Federais nos Estados
e às Procuradorias Seccionais Federais.
§ 18. A Procuradoria-Geral Federal editará atos necessários à execução do parcelamento de que trata este artigo.
§ 19. Mensalmente, a Procuradoria-Geral
Federal divulgará, no sítio da Advocacia-Geral
da União, demonstrativos dos parcelamentos
concedidos no âmbito de sua competência.
§ 20. Ao disposto neste artigo aplicamse
subsidiariamente as regras previstas nesta lei para o parcelamento dos créditos da Fazenda Nacional.” (NR)
“Art. 37-O. A Advocacia Geral da União
poderá celebrar os convênios de que trata o
art. 46 da Lei nº 11.457, de 2007, em relação
às informações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham débito inscrito em divida
ativa das autarquias e fundações públicas
federais.” (NR)
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Art. 36. A Lei nº 10.887, de 18 de junho
de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16-A:
Art. 16-A. A contribuição do Plano de
Seguridade do Servidor Público – PSS, decorrente de valores pagos em cumprimento
de decisão judicial, ainda que decorrente de
homologação de acordo, será retida na fonte,
no momento do pagamento ao beneficiário
ou seu representante legal, pela instituição
financeira responsável pelo pagamento, por
intermédio da quitação da guia de recolhimento, remetida pelo setor de precatórios do
Tribunal respectivo.
Parágrafo único. O Tribunal respectivo,
quando da remessa dos valores do precatório
ou requisição de pequeno valor, emitirá guia
de recolhimento devidamente preenchida, que
será remetida à instituição financeira juntamente com o comprovante da transferência do numerário objeto da condenação.” (NR)
Art. 37. A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art 142. ................................................
...............................................................
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do
ativo não-circulante, a constituição de ônus
reais e a prestação de garantias a obrigações
de terceiros;
...................................................... (NR)
“Art. 176. ...............................................
...............................................................
§ 5º As notas explicativas devem:
I – apresentar informações sobre a base
de preparação das demonstrações financeiras
e das práticas contábeis especificas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos
significativos;
II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que
não estejam apresentadas em nenhuma outra
parte das demonstrações financeiras;
III – fornecer informações adicionais não
indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma
apresentação adequada; e
IV – indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos
elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões
para encargos ou riscos, e dos ajustes para
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atender a perdas prováveis na realização de
elementos do ativo;
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo
único);
c) o aumento de valor de elementos do
ativo resultante de novas avaliações (art. 182,
§ 3º);
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais
ou contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento
e as garantias das obrigações a longo prazo;
f) o número, espécies e classes das
ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
h) os ajustes de exercícios anteriores
(art. 186, § 1º); e
i) os eventos subsequentes à data de
encerramento do exercício que tenham, ou
possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da
companhia.
...............................................................
§ 7º A Comissão de Valores Mobiliários
poderá, a seu critério, disciplinar de forma
diversa o registro de que trata o § 3º deste
artigo.” (NR)
“Art. 177. ...............................................
...............................................................
§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem
qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei,
as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui
seu objeto, que prescrevam, conduzam ou
incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros,
lançamentos ou ajustes ou a elaboração de
outras demonstrações financeiras.
§ 3º As demonstrações financeiras das
companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes
nela registrados.
......................................................” (NR)
“Art. 178. ...............................................
§ 1º .......................................................
I – ativo circulante; e
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II – ativo não-circulante, composto por
ativo realizável a longo prazo, investimentos,
imobilizado e intangível.
§ 2º ...
I – passivo circulante;
II – passivo não-circulante; e
III – patrimônio líquido, dividido em capital
social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em
tesouraria e prejuízos acumulados.
......................................................” (NR)
“Art. 180. As obrigações da companhia,
inclusive financiamentos para aquisição de
direitos do ativo não-circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se
vencerem no exercício seguinte, e no passivo
não-circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo
único do art, 179.” (NR)
“Art. 182. ...............................................
...............................................................
§ 3º Serão classificadas como ajustes de
avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência
ao regime de competência, as contrapartidas
de aumentos ou diminuições de valor atribuidos a elementos do ativo e do passivo, em
decorrência da sua avaliação a valor justo,
nos casos previstos nesta lei ou, em normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo
§ 3º do art. 177.
......................................................” (NR)
“Art. 183. ...............................................
I – ..........................................................
a) pelo seu valor justo, quando se tratar
de aplicações destinadas à negociação ou
disponíveis para venda; e
...............................................................
§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo,
considera-se valor justo:
...............................................................
§ 2º A diminuição do valor dos elementos
dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de:
...............................................................
§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos
valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:
......................................................” (NR)
“Art. 184. ...............................................
...............................................................
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III – as obrigações, encargos e riscos
classificados no passivo não-circulante serão
ajustados ao seu valor presente, sendo os
demais ajustados quando houver efeito relevante.” (NR)
“Art. 187. ...............................................
...............................................................
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as
outras receitas e as outras despesas;
...............................................................
VI – as participações de debêntures,
empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos
financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que
não se caracterizem como despesa;
......................................................” (NR)
“Art. 226. ...............................................
...............................................................
§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários
estabelecerá normas especiais de avaliação
e contabilização aplicáveis às operações de
fusão, incorporação e cisão que envolvam
companhia aberta.” (NR)
“Art. 243. ...............................................
§ 1º São coligadas as sociedades nas
quais a investidora tenha influência significativa.
...............................................................
§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce
o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida,
sem controlá-la.
§ 5º É presumida influência significativa
quando a investidora for titular de vinte por
cento ou mais do capital votante da investida,
sem controlá-la.” (NR)
“Art. 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 248 devem
conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações
com a companhia, indicando:
......................................................” (NR)
“Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em
controladas e em outras sociedades que façam
parte de um mesmo grupo ou estejam sob
controle comum serão avaliados pelo método
da equivalência patrimonial, de acordo com
as seguintes normas:
......................................................” (NR)
“Art. 250. ...............................................
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...............................................................
III – as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do
custo de estoques ou do ativo não-circulante
que corresponderem a resultados, ainda não
realizados, de negócios entre as sociedades.
...............................................................
§ 2º A parcela do custo de aquisição do
investimento em controlada, que não for absorvida na consolidação, deverá ser mantida
no ativo não-circulante, com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas,
e será objeto de nota explicativa.
......................................................” (NR)
“Art. 252. ...............................................
...............................................................
§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários
estabelecerá normas especiais de avaliação
e contabilização aplicáveis às operações de
incorporação de ações que envolvam companhia aberta.” (NR)
“Art. 279. O consórcio será constituído
mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não-circulante, do qual
constarão:
......................................................” (NR)
Art. 38. A Lei nº 6.404, de 1976, passa
a vigorar acrescida dos arts. 184-A, 299-A e
299-B:
“Critérios de Avaliação em Operações
Societárias
Art. 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177, normas
especiais de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações
societárias ou negócios.” (NR)
“Art. 299-A. O saldo existente em 31 de
dezembro de 2008 no ativo diferido que, pela
sua natureza, não puder ser alocado a outro
grupo de contas, poderá permanecer no ativo
sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre a recuperação
de que trata o § 3º do art. 183.” (NR)
“Art. 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de
2008 deverá ser reclassificado para o passivo não-circulante em conta representativa de
receita diferida.
Parágrafo único. O registro do saldo de
que trata o caput deverá evidenciar a receita
diferida e o respectivo custo diferido.” (NR)
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Art. 39. Os arts. 8º e 19 do Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ...................................................
...............................................................
§ 2º Para fins da escrituração contábil,
inclusive da aplicação do disposto no § 2º do
art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, os registros contábeis que forem necessários para a observância das disposições
tributárias relativos à determinação da base
de cálculo do imposto de renda e, também,
dos demais tributos, quando não devam, por
sua natureza fiscal, constar da escrituração
contábil, ou forem diferentes dos lançamentos
dessa escrituração, serão efetuados exclusivamente em:
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II – livros fiscais, inclusive no livro de que
trata o inciso I do caput.
§ 3º O disposto no § 2º será disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.”(NR)
“Art. 19. .................................................
...............................................................
III – outras receitas ou outras despesas
de que trata o inciso IV do art. 187 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
.......................................................”(NR)
Art. 40. O art. 47 da Lei nº 8.981, de 20
de janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso:
“VIII – o contribuinte não escriturar ou
deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2º
do art. 177 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro
de 1976, e § 2º do art. 8º do Decreto-Lei nº
1.598, de 1977.”(NR)
Art. 41. O art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho 2004,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capitulo e 4, 8 a 12,15,16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90,07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00 1701.99.00,1702.90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
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2101.11.10, 2209.00.00 e 3824.9029-EX 01
todos da NCM, destinadas à alimentação humana, animal ou à fabricação de Biodiesel,
poderão deduzir da Contribuição para PIS/
Pasep e da Cofins devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3º das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
...............................................................
§ 3º .......................................................
...............................................................
IV – 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para as matérias-primas
de origem vegetal destinadas à fabricação do
Biodiesel.
.......................................................”(NR)
Art. 42. O § 2º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º ...................................................
...............................................................
§ 2º A pessoa jurídica que, até o final
de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no § 1º, poderá transferi-lo para as
pessoas jurídicas controladoras, controladas
e coligadas, ou solicitar o seu ressarcimento
em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.”(NR)
Art. 43. O § 2º do art. 6º da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 6º ...................................................
...............................................................
§ 2º A pessoa jurídica que, até o final
de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no § 1º, poderá transferi-lo para as
pessoas jurídicas controladoras, controladas
e coligadas, ou solicitar o seu ressarcimento
em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.”(NR)
Art. 44. O inciso II do art. 16 da Lei nº 11.116, de 18
de maio de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. .................................................
...............................................................
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II – de transferência para as pessoas jurídicas controladoras, controladas e coligadas,
ou solicitar o seu ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação específica aplicável à
matéria.”(NR)
Art. 45. A Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008,
passa a vigorar com as seguintes modificações:
“Art. 15. .................................................
...............................................................
§ 6º O produtor rural que renegociar sua
dívida relativa a operação de investimento,
nas condições estabelecidas neste artigo, ficará impedido, até que liquide integralmente
essa dívida, de contratar novo financiamento
de investimento, com recursos controlados
do crédito rural ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em todo o SNCR, exceto quando esse financiamento se destinar
a fruticultura, obras de irrigação, drenagem,
proteção ou recuperação do solo ou de áreas
degradadas, florestamento ou reflorestamento,
cabendo-lhe, nos demais casos, apresentar
declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas
para com o SNCR.
.......................................................”(NR)
“Art. 29. .................................................
...............................................................
Parágrafo único. O produtor rural que
renegociar sua dívida relativa a operação de
investimento, nas condições estabelecidas
neste artigo, ficará impedido, até que liquide
integralmente essa divida, de contratar novo
financiamento de investimento, com recursos
controlados do crédito rural ou dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, em todo o
SNCR, exceto quando esse financiamento se
destinar a fruticultura, carcinicultura obras de
irrigação, drenagem, proteção ou recuperação
do solo ou de áreas degradadas, florestamento
ou reflorestamento, cabendo-lhe, nos demais
casos, apresentar declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições
impeditivas para com o SNCR.”
.......................................................”(NR)
“Art. 30. .................................................
...............................................................
§ 3º O produtor rural que renegociar sua
dívida relativa a operação de investimento,
nas condições estabelecidas neste artigo, ficará impedido, até que liquide integralmente
essa dívida, de contratar novo financiamento
de investimento, com recursos controlados
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do crédito rural ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em todo o SNCR, exceto quando esse financiamento se destinar
a fruticultura, obras de irrigação, drenagem,
proteção ou recuperação do solo ou de áreas
degradadas, florestamento ou reflorestamento,
cabendo-lhe, nos demais casos, apresentar
declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas
para com o SNCR.
.......................................................”(NR)
“Art. 31. .................................................
...............................................................
§ 3º Admite-se a reclassificação para o
âmbito exclusivo do FNE e do FNO das operações de crédito rural contratadas até 30 de
junho de 2006 com recursos do FAT pelos
agentes financeiros gestores destes Fundos
Constitucionais, observadas as seguintes condições:
I – o saldo devedor da operação reclassificada para o Fundos deverão ser consideradas
como novas operações de crédito rural;
II – a nova operação de que trata o inciso
I ficará sob risco exclusivo e integral do agente
financeiro gestor do respectivo Fundo;
III – o saldo devedor da nova operação
será atualizado nas condições definidas entre
o agente financeiro e o respectivo mutuário;
IV – as operações reclassificadas terão
os encargos financeiros vigentes para as operações de crédito rural dos Fundos Constitucionais definidos em função da classificação
e localização do produtor, a padir da data da
reclassificação;
V – os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional definirão em podaria conjunta quais as operações e programas efetuados com recursos do FAT que poderão ser
reclassificados;
VI – a reclassificação de que trata este parágrafo fica limitada a R$200.000,00 (duzentos
mil reais) por mutuário e a R$150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais) para o
FNE e R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) para o FNO;
VII – aplicam-se ás operações reclassificadas as condições estabelecidas nos arts.
29 e 30 desta Lei para a renegociação de
dívidas.
§ 4º Sobre o saldo devedor das operações de que trata este artigo, a partir da data
da reclassificação, o agente financeiro fará jus
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ao del credere a ser definido em portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional, em função da especificidade da
operação renegociada, sem perder de vista o
limite previsto no inciso II do art. 9º-A da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.”(NR)
Art. 46. O conceito de sociedade coligada previsto no art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, com a redação dada por esta Lei, somente será
utilizado para os propósitos previstos naquela Lei.
Parágrafo único. Para os propósitos previstos em
leis especiais, considera-se coligada a sociedade referida no art. 1.099 do Código Civil.
Art. 47. A Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º ...................................................
...............................................................
IV – carência: de 18 (dezoito meses)
contados a partir do mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso, mantido
o pagamento dos juros nos termos do § 1º
deste artigo;
V – amortização: terá início no décimo
nono mês ao da conclusão do curso, ou antecipadamente, por iniciativa do estudante
financiado, calculando-se as prestações, em
qualquer caso:
.......................................................”(NR)
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 48. O Primeiro, o Segundo e o Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, bem
como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ficam
unificados em um órgão, denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
competência para julgar recursos de ofício e voluntários
de decisão de primeira instância, bem como recursos
especiais, sobre a aplicação da legislação referente
a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 49. Ficam transferidas para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as atribuições e competências do Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos
de Contribuintes do Ministério da Fazenda e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e suas respectivas
câmaras e turmas.
§ 1º Compete ao Ministro de Estado da Fazenda
instalar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nomear seu presidente, entre os representantes da
Fazenda Nacional e dispor quanto as competências
para julgamento em razão da matéria.
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§ 2º O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais elaborará seu regimento interno, o qual deverá ser aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços
de seus membros, no prazo de 180 dias contados da
publicação desta Lei.
§ 3º Fica prorrogada a competência dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais enquanto não instalado o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4º Enquanto não aprovado o regimento interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais serão
aplicados, no que couber, os Regimentos Internos dos
Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Art. 50. Ficam removidos, na forma do disposto
no art. 36, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, para o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, os servidores que, na data da publicação desta
Lei, se encontravam lotados e em efetivo exercício no
Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e na Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Art. 51. Ficam transferidos os cargos em comissão e funções gratificadas da estrutura do Primeiro,
Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e da Câmara Superior de Recursos Fiscais para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Art. 52. As disposições da legislação tributária em
vigor, que se refiram aos Conselhos de Contribuintes
e à Câmara Superior de Recursos Fiscais devem ser
entendidas como pertinentes ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Art. 53. A prescrição dos créditos tributários pode
ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. O reconhecimento de ofício a
que se refere o caput aplica-se inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, às
contribuições instituidas a título de substituição e às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos.
Art. 54. Terão sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inaptas até a data de publicação desta Lei.
Art. 55. As pessoas jurídicas que tiverem sua inscrição no CNPJ baixada até 31 de dezembro de 2008,
nos termos do art. 54 desta Lei e dos arts. 80 e 80-A
da Lei nº 9.430, de 1996, ficam dispensadas:
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I – da apresentação de declarações e demonstrativos relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
II – da comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil da baixa, extinção ou cancelamento nos
órgãos de registro; e
III – das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias de que tratam
os incisos I e II.
Art. 56. A partir de 1º de janeiro de 2008, o imposto de renda sobre prémios obtidos em loterias
incidirá apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro
que exceder ao valor da primeira faixa da tabela de
incidência mensal do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF.
Parágrafo único. As isenção referida no caput
abrange os prêmios em dinheiro obtidos em loterias,
inclusive as instantâneas, mesmo as de finalidade assistencial, ainda que exploradoras diretamente pelo Estado, nos concursos desportivos em geral, compreendidos
os de turfe, e nos sorteios de qualquer espécie.
Art. 57. A aplicação dos arts. 35 e 35-A da Lei
nº 8.212, de 1991, às prestações ainda não pagas de
parcelamento e aos demais débitos, inscritos ou não
em Dívida Ativa, cobrado por meio de processo ainda
não definitivamente julgado, ocorrerá:
I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa competente, informando e comprovando que se
subsume à mencionada hipótese; ou
II – de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação.
Parágrafo único. O procedimento de revisão de multas previsto neste artigo será regulamentado em portaria conjunta da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Art. 58. Os órgãos responsáveis pela cobrança
da Dívida Ativa da União poderão utilizar serviços de
instituições financeiras públicas para a realização de
atos que viabilizem a satisfação amigável de créditos
inscritos.
§ 1º Nos termos convencionados com as instituições financeiras, os órgãos responsáveis pela cobrança da Divida Ativa:
I – orientarão a instituição financeira sobre a legislação tributária aplicável ao tributo objeto de satisfação amigável;
II – delimitarão os atos de cobrança amigável a
serem realizados pela instituição financeira;
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III – indicarão as remissões e anistias, expressamente previstas em lei, aplicáveis ao tributo objeto
de satisfação amigável;
IV – fixarão prazo que a instituição financeira terá
para obter êxito na satisfação amigável do crédito inscrito, antes do ajuizamento da ação e execução fiscal,
quando for o caso; e
V – fixarão os mecanismos e parâmetros de remuneração por resultado.
§ 2º Para os fins deste artigo, é dispensável a licitação, desde que a instituição financeira pública possua notória competência na atividade de recuperação
de créditos não pagos.
§ 3º Ato conjunto do Advogado-Geral da União
e do Ministro de Estado da Fazenda:
I – fixará a remuneração por resultado devida á
instituição financeira; e
II – determinará os créditos que podem ser objeto
do disposto no caput deste artigo, inclusive estabelecendo alçadas de valor.
Art. 59. Para fins de cálculo dos juros sobre o capital a que se refere o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, não se incluem entre as contas do
patrimônio liquido sobre as quais os juros devem ser
calculados os valores relativos a ajustes de avaliação
patrimonial a que se refere o § 3º do art. 182 da Lei
nº 6.404, de 1976, com a redação dada pela Lei nº
11.638, de 2007.
Art. 60. O disposto no inciso IV do art. 187 da Lei
nº 6.404, de 1976, com a redação dada por esta lei,
não altera o tratamento dos resultados operacionais
e não-operacionais para fins de apuração e compensação de prejuízos fiscais.
Art. 61. A escrituração de que trata o art. 177 da
Lei nº 6.404, de 1976, quando realizada por instituições
financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, inclusive as constituídas
na forma de companhia aberta, deve observar as disposições da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e os atos normativos dela decorrentes.
Art. 62. O texto consolidado da Lei nº 6.404, de
1976, com todas as alterações nela introduzida pela legislação posterior, inclusive por esta lei, será publicado
no Diário Oficial da União pelo Poder Executivo.
Art. 63. Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, vinte e oito cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
e dezesseis Funções Gratificadas – FG, sendo dezesseis
DAS-101.2, doze DAS-101.1, quatro FG-1, dois
FG-2 e dez FG-3, e criados quinze cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
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– DAS, sendo dois DAS-biS, um DAS-101.4 e doze
DAS-101.3.
Art. 64. O disposto nos arts. 1º a 7º da Medida
Provisória nº 447, de 14 de novembro de 2008, aplicase também aos fatos geradores ocorridos entre 1º e
31 de outubro de 2008.
Art. 65. Fica a União autorizada a conceder subvenção extraordinária para os produtores independentes de cana-de-açúcar da região Nordeste e do Estado
do Rio de Janeiro na safra 2008/2009.
§ 1º Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Fazenda estabelecerão em ato
conjunto as condições operacionais para a implementação, execução, pagamento, controle e fiscalização da
subvenção prevista no caput, devendo observar que
a subvenção será:
I – concedida diretamente aos produtores ou por
meio de suas cooperativas, em função da quantidade
de cana-de-açúcar efetivamente vendida às usinas de
açúcar e álcool da região;
II – definida pela diferença entre o custo variável
de produção do Nordeste para a safra 2008/2009, calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento –
CONAB em R$40,92 (quarenta reais e noventa e dois
centavos) por tonelada de cana-de-açúcar e o preço
médio liquido mensal da tonelada de cana padrão calculado a partir do preço apurado pelo Conselho dos
produtores de cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool – CONSECANA, de Alagoas e de Pernambuco, ponderado
pela produção desses estados estimada no levantamento de safra da Conab de dezembro de 2008:
III – limitada a R$5,00 (cinco reais) por tonelada
de cana-de-açúcar e a dez mil toneladas por produtor
em toda a safra;
IV – paga em 2008 e 2009, referente à produção
da safra 2008/2009 efetivamente entregue a partir de
lº de maio de 2008 na hipótese do Estado do Rio de
Janeiro e nos períodos de 1º de agosto de 2008 a 31
dezembro de 2008 nos demais casos e 1º de janeiro
de 2009 ao final da safra, considerando a média dos
valores mensais da subvenção de cada período.
§ 2º Os custos decorrentes desta subvenção serão suportados pela ação correspondente à Garantia
e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários, do Orçamento das Operações
Oficiais de Crédito, sob a coordenação do Ministério
da Fazenda.
Art. 66. Fica a União autorizada, em caráter excepcional, a proceder à aquisição de açúcar produzido
pelas usinas circunscritas à região Nordeste, da safra 2008/2009, por preço não superior ao preço médio praticado na região, com base em parâmetros de
preços definidos conjuntamente pelos Ministérios da
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Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
observada a legislação vigente.
Parágrafo único. Os custos decorrentes das aquisições de que trata este artigo serão suportados pela
dotação consignada no Programa Abastecimento Agroalimentar, na ação correspondente à Formação de Estoques, sob a coordenação da CONAB.
Art. 67. Na hipótese de parcelamento do crédito
tributário antes do oferecimento da denúncia, esta somente poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia.
Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º
da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos
arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão
de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os
parcelamentos de que tratam os arts. 1º a 3º desta lei,
observado o disposto no art. 69 desta lei.
Parágrafo único. A prescrição criminal não corre
durante o período de suspensão da pretensão punitiva.
Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes
referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais,
inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento.
Art. 70. Sendo executadas micros, pequenas ou
médias empresas, a realização de bloqueio on-line
fica condicionada ao exaurimento de todos os demais
meios executivos.
Art. 71. A adjudicação de ações pela União, para
pagamento de débitos inscritos na Dívida Ativa, que
acarrete a participação em sociedades empresariais,
deverá ter a anuência prévia, por meio de resolução,
da Comissão lnterministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias
da União – CGPAR, vedada a assunção pela União
do controle societário.
§ 1º A adjudicação de que trata o caput limitarse-á às ações de sociedades empresariais com atividade econômica no setor de defesa nacional.
§ 2º O disposto no caput aplica-se também à
dação em pagamento, para quitação de débitos de
natureza não-tributária inscritos em Dívida Ativa.
§ 3º Ato do Poder Executivo regulamentará o
disposto neste artigo.
Art. 72. A Lei nº 9.873, de 23 de novembro de
1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º-A. Constituído definitivamente o
crédito não tributário, após o término regular

Março de 2009

do processo administrativo, prescreve em cinco anos a ação de execução da Administração
Pública Federal relativa a crédito decorrente
da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.”(NR)
“Art. 2º Interrompe-se a prescrição da
ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado
ou acusado, inclusive por meio de edital;
...............................................................
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa
de solução conciliatória no âmbito interno da
Administração Pública Federal.”(NR)
“Art. 2º-A Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a
citação em execução fiscal;
II – pelo protesto judicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco, ainda
que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;
V – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa
de solução conciliatória no âmbito interno da
Administração Pública Federal.”(NR)
Art. 73. O art. 32 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 32. .................................................
...............................................................
§ 11. Somente se inicia o procedimento
que visa a suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado
de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que
julgar irregulares ou não prestadas, nos termos
da lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral.
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar
os fatos que determinam a suspensão do
benefício.”(NR)
Art. 74. Ficam revogados:
I – os §§ 1º e 3º a 8º do art. 32, o art. 34,
os §§ 1º a 4º do art. 35, os §§ 1º e 2º do art.
37, os arts. 38, 41, o § 8º do art. 47, o § 4º do
art. 49, o parágrafo único do art. 52, o inciso
II do art. 80, o art. 81, os §§ 1º, 2º 3º, 5º, 6º e
7º do art. 89, e o parágrafo único do art. 93 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
II – o art. 60 da Lei nº 8.383, de 30 de
dezembro de 1991;
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III – o parágrafo único do art. 133 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
IV – o art. 7º da Lei nº 9.469, de 10 de
julho de 1997;
V – o parágrafo único do art. 10, os §§ 4º
ao 9º do art. 11 e o parágrafo único do art. 14
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;
VI – o parágrafo único do art. 15 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972;
VII – o art. 13 da Lei nº 8.620, de 5 de
janeiro de 1993;
VIII – os §§ 1º, 2º e 3º do art. 84 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;
IX – o art. 1º da Lei nº 10.190, de 14 de
fevereiro de 2001, na parte em que altera o
art. 84 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;
X – o § 7º do art. 177, o inciso V do art.
179, o art. 181, o inciso VI do art. 183 e os incisos III e IV do art. 188 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976;
XI – a partir da instalação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
a) o Decreto nº 83.304, de 28 de março
de 1979;
b) o Decreto nº 89.892, de 2 de julho de
1984; e
c) o art. 112 da Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005;
XII – o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718, de
27 de novembro de 1998; e
XIII – os incisos III e IV do art. 8º da Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 75. Esta lei entra em vigor na data
de publicação.
Sala das Sessões, de
Tadeu Filippelli, Relator.

de 2009. –Deputado

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o
Governo, na última votação.
O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PTB.
O SR. GIACOBO (PR-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu
partido, na votação anterior.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com
o partido.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o
meu partido.
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O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
votei conforme orientação do meu partido, na votação
anterior.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o PDT na votação da sessão extraordinária, na
parte da manhã.
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do meu partido.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido.
O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.
A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com
o partido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Alguém mais?
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, votei com o PMDB.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência vai falar com o Presidente Michel para
dar a frequência pelo painel eletrônico, considerando
que houve interrupção da sessão, que haveria outras
votações, e não houve.
Portanto, ficam registradas todas as falas dos
que se justificaram e dos que registraram presença
no painel eletrônico.
Lembro que às 8h será aberto o painel eletrônico.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de RORAIMA 3
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtbPscPtc
Beto Faro PT
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Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de PARÁ 6
AMAZONAS
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PmdbPtbPscPtc
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
Ernandes Amorim PTB PmdbPtbPscPtc
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de RONDÔNIA 3
ACRE
Ilderlei Cordeiro PPS
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 2
TOCANTINS
Vicentinho Alves PR
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
Davi Alves Silva Júnior PDT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Julião Amin PDT
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Sarney Filho PV
Waldir Maranhão PP
Total de MARANHÃO 7
CEARÁ
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtbPscPtc
Leo Alcântara PR
Total de CEARÁ 4
PIAUÍ
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Total de PIAUÍ 4
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
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Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARAÍBA 5
PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB PmdbPtbPscPtc
Bruno Araújo PSDB
Maurício Rands PT
Raul Henry PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 6
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB PmdbPtbPscPtc
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Jackson Barreto PMDB PmdbPtbPscPtc
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Edson Duarte PV
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
José Carlos Aleluia DEM
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Márcio Marinho PR
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 16
MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Willian PTC PmdbPtbPscPtc
Edmar Moreira DEM
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Humberto Souto PPS
João Bittar DEM
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Total de MINAS GERAIS 13
ESPÍRITO SANTO
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ESPÍRITO SANTO 4
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Solange Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Vinicius Carvalho PTdoB
Total de RIO DE JANEIRO 19
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPtbPscPtc
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Clodovil Hernandes PR
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Edson Aparecido PSDB
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Herrmann PDT
João Paulo Cunha PT
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
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José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtbPscPtc
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paulo Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
Total de SÃO PAULO 30
MATO GROSSO
Pedro Henry PP
Wellington Fagundes PR
Total de MATO GROSSO 2
DISTRITO FEDERAL
José Edmar PR
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de DISTRITO FEDERAL 3
GOIÁS
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Total de GOIÁS 5
MATO GROSSO DO SUL
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 4
PARANÁ
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB PmdbPtbPscPtc
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
Angelo Vanhoni PT
Cezar Silvestri PPS
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Total de PARANÁ 12
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SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Paulo Bornhausen DEM
Zonta PP
Total de SANTA CATARINA 8
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MARANHÃO
Nice Lobão DEM
Pinto Itamaraty PSDB
Roberto Rocha PSDB
Total de MARANHÃO 3
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicente Arruda PR
Total de CEARÁ 2
PIAUÍ

RIO GRANDE DO SUL
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPtbPscPtc
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtbPscPtc
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB PmdbPtbPscPtc
Total de RIO GRANDE DO SUL 11
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS SRS.:
RORAIMA
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de AMAPÁ 3

Alberto Silva PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PIAUÍ 1
RIO GRANDE DO NORTE
João Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1
PERNAMBUCO
Carlos Wilson PT
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de PERNAMBUCO 3
ALAGOAS
Augusto Farias PTB PmdbPtbPscPtc
Benedito de Lira PP
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPtbPscPtc
Iran Barbosa PT
Total de SERGIPE 3
BAHIA

PARÁ
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rocha PT
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de PARÁ 4
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Total de AMAZONAS 1
ACRE
Henrique Afonso PT
Total de ACRE 1
TOCANTINS
NIlmar Ruiz DEM
Total de TOCANTINS 1

Félix Mendonça DEM
Tonha Magalhães PR
Walter Pinheiro PT
Total de BAHIA 3
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV
Carlos Melles DEM
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Juvenil PRTB
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Rafael Guerra PSDB
Total de MINAS GERAIS 10
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ESPÍRITO SANTO
Jurandy Loureiro PSC PmdbPtbPscPtc
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Neilton Mulim PR
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Solange Amaral DEM
Total de RIO DE JANEIRO 4
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Celso Russomanno PP
João Dado PDT
Paulo Renato Souza PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Total de SÃO PAULO 7
DISTRITO FEDERAL
Magela PT
Total de DISTRITO FEDERAL 1
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Sandro Mabel PR
Total de GOIÁS 2
PARANÁ
Barbosa Neto PDT
Luiz Carlos Hauly PSDB
Total de PARANÁ 2
SANTA CATARINA
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de SANTA CATARINA 1
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Nelson Proença PPS
Total de RIO GRANDE DO SUL 2
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerro a sessão, convocando Sessão Ordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 12, às 14h, com a seguinte
ORDEM DO DIA
DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
II – RECURSOS
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, §
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 190/1994 (Pedro Irujo e outros) – Dá nova redação ao artigo 14, parágrafo 1º, da Constituição Federal,
tornando o voto facultativo.
COM PARECER PELA ADMISSIBILIDADE PARCIAL,
EM FACE DA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS SUPRESSIVAS: PECs 211/1995, 337/1996, 119/1999,
283/2000, 6/2003, 46/2003, 77/2003, 151/2003,
273/2004, 390/2005, 402/2005, 539/2006, 6/2007,
11/2007, 131/2007, 160/2007, 220/2008 e 297/2008,
apensadas.
COM PARECER PELA INADMISSIBILIDADE: PECs
106/2003, 132/2003 e 1/2007, apensadas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/03/2009
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 2647/2007 (Walter Brito Neto) – Dispõe sobre as
atividades de agências de emprego.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/03/2009
No. 3645/2008 (Max Rosenmann) – Dispõe sobe a
proibição de cobrança prévia de encargos financeiros
para o cadastramento de curriculum vitae por agências de emprego.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/03/2009
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III – DIVERSOS
1. PRAZO PARA RECEBIMENTO DE SUGESTÕES
A PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO: art. 212, § 2º, do
RICD ( 30 dias).
PROJETO DE LEI
Nº 4343/2008 (Sérgio Barradas Carneiro) – Consolida, no Código Civil, as leis que especifica e dá outras
providências.
(Publicado no DCD nº 021, Suplemento “A”, e DOU
de 11/02/09.)
ÚLTIMO DIA: 12/03/2007
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2009
Dia 12, 5ª-feira
15:00 JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
15:25 EMILIA FERNANDES (PT – RS)
Dia 13, 6ª-feira
10:00 MENDONÇA PRADO (DEM – SE)
10:25 MAINHA (DEM – PI)
10:50 OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
11:15 DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ)
11:40 NILSON PINTO (PSDB – PA)
Dia 16, 2ª-feira
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11:40 CARLOS MELLES (DEM – MG)
Dia 23, 2ª-feira
15:00 PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
15:25 WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT)
15:50 JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA)
16:15 LIRA MAIA (DEM – PA)
16:40 PAES LANDIM (PTB – PI)
Dia 24, 3ª-feira
15:00 MARCELO SERAFIM (PSB – AM)
15:25 JORGE TADEU MUDALEN (DEM – SP)
Dia 25, 4ª-feira
15:00 BETO MANSUR (PP – SP)
15:25 CARLOS SANTANA (PT – RJ)
Dia 26, 5ª-feira
15:00 EDINHO BEZ (PMDB – SC)
15:25 EDIO LOPES (PMDB – RR)
Dia 27, 6ª-feira
10:00 CAMILO COLA (PMDB – ES)
10:25 SILVIO LOPES (PSDB – RJ)
10:50 JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
11:15 ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP)
11:40 WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
Dia 30, 2ª-feira

15:00 TAKAYAMA (PSC – PR)
15:25 WALTER IHOSHI (DEM – SP)
15:50 GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
16:15 LUIZ COUTO (PT – PB)
16:40 ANTONIO PALOCCI (PT – SP)
Dia 17, 3ª-feira
15:00 MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
15:25 LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
Dia 18, 4ª-feira
15:00 ANGELA AMIN (PP – SC)
15:25 GERALDO THADEU (PPS – MG)
Dia 19, 5ª-feira
15:00 WILLIAM WOO (PSDB – SP)
15:25 CARLOS ABICALIL (PT – MT)
Dia 20, 6ª-feira
10:00 FÁBIO FARIA (PMN – RN)
10:25 GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
10:50 EDMAR MOREIRA (DEM – MG)
11:15 GUSTAVO FRUET (PSDB – PR)

15:00 ROBERTO SANTIAGO (PV – SP)
15:25 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PMDB – BA)
15:50 HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
16:15 SARNEY FILHO (PV – MA)
16:40 ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA)
Dia 31, 3ª-feira
15:00 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
15:25 LAUREZ MOREIRA (PSB – TO)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.394/08 – do Sr. Davi Alcolumbre –
que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências, estabelecendo condições relativas à
comercialização dos produtos que especifica”.
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA.

PROJETO DE LEI Nº 3.249/08 – do Sr. Silvinho Peccioli
– que “dispõe sobre o comércio ilegal de madeira”.
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO.

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.
PROJETO DE LEI Nº 4.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “veda a busca e apreensão de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, no período e condições que especifica”. (Apensado: PL 4620/2009)
RELATOR: Deputado NELSON MEURER.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.471/07 – do Sr. Paulo Piau –
que “cria Sistema de Indenização a Produtores Rurais
cujas Propriedades sejam Passíveis da Desapropriação
para fins de Ocupação por Quilombolas, para Populações Indígenas, Reservas Extrativistas ou por outros
Segmentos Sociais”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS.
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.
PROJETO DE LEI Nº 4.154/08 – do Sr. Eduardo Valverde – 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.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-03-09

PROJETO DE LEI Nº 4.466/08 – do Sr. Milton Monti
– que “dispõe sobre a dedução no imposto de renda
das contribuições efetuadas à defesa civil no caso de
calamidade pública”.
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO.
PROJETO DE LEI Nº 4.554/08 – do Sr. Marcelo Teixeira
– que “concede redução de 75% (setenta e cinco por
cento) da Constribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, pelo período de dez anos, incidente sobre o
lucro na exploração de novos investimentos realizados
nas áreas de atuação da Sudam e da Sudene”.
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO.
PROJETO DE LEI Nº 4.610/09 – do Sr. José Guimarães – que “modifica a Lei nº 9.954, de 06 de janeiro
de 2000, que dispõe sobre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba
– CODEVASF, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
LOCAL: Plenário 1 Anexo II
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 413/07 – da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 741/2007) – que “aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América para o Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos, celebrado
em Brasília, em 20 de março de 2007”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa.
Aprovado por unanimidade requerimento de adiamento
da discussão, por 2 sessões, apresentado pelo Deputado José Genoíno, em 10/03/2009.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 1.405/07 – do Sr. Rodovalho – que
“altera o dispositivo do art. 9º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos,
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nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Vieira da
Cunha, em 11/03/2009.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/07 – do
Poder Executivo – que “altera dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União e prescreve normas
gerais para os Estados e Distrito Federal, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 205/07
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “fixa reserva de vaga na
representação da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal para mulheres e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Felipe Maia, Maurício
Quintella Lessa, Nelson Trad e Roberto Magalhães,
em 10/03/2009.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.746/03 – do Sr. Coriolano Sales – que “torna mais grave a pena do crime de prevaricação”. (Apensado: PL 6241/2005)
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
pela rejeição do PL 6241/2005, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.899/04 – do Sr. Alberto Fraga – que “estabelece normas gerais de transferência
de tecnologia produzida por entidades públicas e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela injuridicidade.
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 Espírito Santo”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PARECER: pela injuridicidade.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
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PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 – do Senado Federal
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Combate à Dengue”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da
Comissão de Seguridade Social e Família.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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 1596/2003 e PL 6081/2005)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem
linfática manual nos hospitais públicos, contratados,
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saúde – SUS “.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 611/03 – do Sr. Dr. Rosinha –
que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
Código Civil”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 768/03 – do Sr. Luiz Bittencourt
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as operadoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legislação de defesa do consumidor nas listas telefônicas
de distribuição obrigatória”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.103/03 – do Sr. José Janene
– que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
serviços notariais e de registro” permitindo a prática de
atos notariais no âmbito da circuscrição da Comarca”.
(Apensado: PL 1362/2003)
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela
aprovação do PL 1362/2003, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.392/03 – da Sra. Professora
Raquel Teixeira – que “institui o Dia do Plano Nacional
de Educação”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.470/03 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “dispõe sobre aumento de pena para estabelecimento que venderem produtos com prazos de
validade vencidos”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor.
PROJETO DE LEI Nº 1.498/03 – do Sr. Mário Negromonte – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho
de 1974, que “dispõe sobre a criação da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá outras providências””. (Apensado: PL
5464/2005)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL 5464/2005, apensado, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.533/03 – do Sr. Rubens Otoni –
que “denomina Rodovia Federal Governador Henrique
Santillo o trecho da BR-060 – Goiânia / Brasília”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – do Sr. Léo Alcântara
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumprimento 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.
PROJETO DE LEI Nº 1.826/03 – do Sr. Alberto Fraga
– que “institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 2.040/03 – do Sr. Walter Pinheiro – que “altera para dois anos o limite máximo para
retroação de débitos, junto a qualquer empresa ou
fornecedor”. (Apensado: PL 2102/2003)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da Emenda nº 1/2004 apresentada nesta Comissão e do PL 2102/2003, apensado,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor; e pela anti-regimentalidade da Emenda
2/2004.
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 treinamento em trabalho para primeiro emprego”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 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 empresas brasileiras ou sediadas em Território Nacional
estabelecerem contratos com empresas que explorem
trabalho degradante em outros países”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.171/03 – do Sr. Rubens Otoni –
que “dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição
de freqüência a alunos impossibilitados de comparecer
à escola, por motivos de liberdade de consciência e
de crença religiosa”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 2.297/03 – do Sr. Neucimar Fraga – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e assepsia de areia contida em tanques de lazer e
recreação existentes em áreas públicas e privadas”.
(Apensado: PL 4373/2004)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família e do PL 4373/2004,
apensado, com emendas.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11/03/2009.
PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Portela – 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 responsabilidade civil decorrente de moléstias profissionais
contraídas por trabalhadores em decorrência de atividades insalubres, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Cunha. Mantidas as inscrições dos Deputados Sérgio
Brito, Luiz Couto e Efraim Filho. Adiada a discussão
por acordo para 17/03/2009, em 11/03/2009.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e Gerson Peres, em 10/03/2009.

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 CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.486/03 – do Sr. Carlos Souza – que “dispõe sobre a abertura de conta corrente
bancária popular e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fraga – 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 enriquecimento 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, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.650/03 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro tornando proibido aos condutores de motocicletas,
motonetas e ciclomotores o tráfego entre veículos em
filas adjacentes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, com subemenda.
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 2.821/03 – do Sr. Mário Negromonte – que “institui o Dia Nacional da Baiana de
Acarajé”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.823/03 – do Sr. Vander Loubet
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Colbert Martins, Felipe
Maia, Flávio Dino, Sérgio Barradas Carneiro e Vieira da

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 11/03/2009.
PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fraga
– que “dispõe sobre as normas gerais de ensino nas
instituições militares estaduais”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado e do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 2.971/04 – do Sr. Nelson Pellegrino – que “altera a Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de
1987, para dispor sobre a atividade de Pai Social”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 3.016/04 – do Sr. Léo Alcântara – que “altera o art. 267 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, com
subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 3.054/04 – do Sr. Daniel Almeida – que “acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, a fim
permitir a ausência do empregado ao trabalho, na
data de seu aniversário de nascimento, sem prejuízo
de salário”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Encerrada a discussão. Adiada a votação em virtude do
início da ordem do dia do Plenário, em 11/03/2009.
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 Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras
providências”. (Apensado: PL 3237/2004)
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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 3237/2004, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Sérgio
Barradas Carneiro, em 11/03/2009.
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 Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, com subemenda substitutiva.
PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 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.
PROJETO DE LEI Nº 210/07 – do Sr. Jorginho Maluly
– que “proíbe, em todo território nacional, a cobrança
de taxas de cadastramento de clientela em busca de
emprego pelas agências de colocação de mão-de-obra
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e técnica legislativa.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Sandra
Rosado, em 20/05/2008.
Os Deputados Regis de Oliveira e Sérgio Brito apresentaram votos em separado.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso XI, do Regimento Interno, em 05/08/2008.
PROJETO DE LEI Nº 589/07 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “obriga o fornecedor a tornar disponível ao
consumidor um serviço de atendimento automático
de ligação telefônica que lhe permita determinar a
cessação da prestação de serviço, sem intervenção
pessoal”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor; e pela antiregimentalidade da Emenda apresentada nesta Comissão.
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PROJETO DE LEI Nº 1.536/07 – do Sr. Pepe Vargas –
que “confere ao município de Nova Petrópolis no Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Capital Nacional
do Cooperativiismo de Crédito””.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 2.606/07 – do Sr. Pepe Vargas
– que “confere ao município de Ipê, no Estado do Rio
Grande do Sul, o título de “Capital Nacional da Agricultura Ecológica””.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.644/08 – do Sr. Décio Lima –
que “acrescenta parágrafo ao art. 54 da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que institui os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 2.563/03 – do Senado Federal –
que “altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal), para estabelecer as atribuições
do serviço de inteligência penitenciária”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.622/09 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “legitima o Ministério Público a requerer
revisão criminal”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 178/03 – do Sr. Reginaldo Lopes
– que “acresce Seção I – A e altera os artigos 156 e
157 da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências”. (Apensado:
PL 760/2003)
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
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PROJETO DE LEI Nº 3.156/04 – do Sr. Ivan Valente –
que “dispõe sobre o dever das empresas de rádio ou
televisão de informar aos ouvintes ou telespectadores
os dados das obras musicais executadas em sua programação”. (Apensado: PL 3364/2004)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 353/07 – do Sr. Laerte Bessa –
que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
regulando o porte de arma funcional dos integrantes
dos órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144
da Constituição Federal, e permitindo a doação de armas de fogo, acessórios e munição apreendidas para
as polícias civil, federal e militar, visando o combate
ao crime e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências””
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 3.338/08 – do Sr. Felipe Bornier
– que “fixa a carga horária de Psicólogos e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 4.750/01 – do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “altera a Lei nº 10.173, de 9 de janeiro
de 2001”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 729/03 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta-se parágrafo sexto, ao art. 5º,
da Lei nº 6. 194, de 19 de dezembro de 1974, alterada
pela Lei nº 8.441, de 13 de julho de 1992”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.743/08 – do Sr. Paulo Rubem
Santiago – que “acrescenta parágrafo único ao art. 201
da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui
o Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.789/08 – do Sr. Regis de Oliveira – que “dá nova redação ao art. 612 do Decretolei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.694/00 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “estabelece controle e fiscalização do
desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas denominadas de ferro velho, na forma que indica e dá
outras providências”. (Apensado: PL 4064/2001)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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 sociedade por ações””.
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.020/07 – da Sra. Elcione Barbalho – que “dispõe sobre normas gerais de segurança
em casas espetáculos e similares”.
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
PROJETO DE LEI Nº 4.374/08 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “disciplina, no âmbito das Regiões Integradas
de Desenvolvimento – RIDEs, a exploração do serviço
de transporte de passageiros e bens em veículo de
aluguel a taxímetro e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCELO MELO.
PROJETO DE LEI Nº 4.516/08 – do Sr. Otavio Leite
– (PL 3682/2008) – que “dispõe sobre a construção
de cômodo para porteiros e demais empregados de
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edificações residenciais multifamiliares, comerciais e
de serviços”
RELATOR: Deputado FLAVIANO MELO.

de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, em situação de inadimplemento, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.

PROJETO DE LEI Nº 4.625/09 – do Sr. Regis de Oliveira – que “dispõe sobre a averbação de ampliação
de áreas comuns de edifícios”.
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 1.450/07 – do Sr. Júlio Cesar –
que “dá nova redação à Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, para estimular a expansão da rede de gasodutos de transporte e construção de terminais de
regaseificação de gás natural liqüefeito”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-03-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 76/07 – do Sr. Miro Teixeira –
que “estabelece normas para a utilização de imóveis
rurais integrantes do patrimônio das instituições federais de crédito e financiamento destinados à reforma
agrária”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.517/05 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera a Lei nº 7.357, de 02 de
setembro de 1985, vedando a inserção de data de
abertura de conta nos talonários de cheque expedidos
pelas instituições bancárias ou financeiras”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 21/07 – do Sr. Dr. Rosinha –
que “dispõe sobre a responsabilidade sanitária dos
agentes públicos e a aplicação de penalidades administrativas”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 702/07 – do Sr. Humberto Souto
– que “dipõe sobre a renegociação de dívidas oriundas
de operações de crédito urbano contratadas por micro e
pequenos empresários na área de atuação da Agência

PROJETO DE LEI Nº 1.955/07 – da Sra. Solange Almeida – que “acrescenta o inciso XVIII ao artigo 20 da
Lei nº 8.036, de 1990, para permitir a penhora do saldo
da conta do FGTS a fim de garantir cumprimento de
pensão alimentícia”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.010/07 – do Sr. Germano Bonow – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de
13 de novembro de 2002, a fim de autorizar condições
especiais para o crédito de valores de que dispõe a Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, nas
contas vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 2.756/08 – da Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas
de operações de crédito rural contratadas na área de
atuação da SUDENE”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 2.891/08 – do Sr. Edigar Mão
Branca – que “cria o Programa Nacional de Fomento
à Produção e Comercialização da Mandioca e seus
Derivados – PROMANDIOCA – e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.312/08 – do Sr. Beto Faro – que
“dá nova redação ao art. 37 da Lei nº 4.829, de 5 de
novembro de 1965, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.464/08 – da Sra. Jusmari Oliveira – que “dispõe sobre a liberação de garantias hipotecárias em operações de crédito rural”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “dispõe sobre a execução de dívidas originárias
de operações de crédito rural, altera a Lei nº 6.830, de
22 de setembro de 1980, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.
PROJETO DE LEI Nº 4.077/08 – do Sr. Juvenil – que
“dispõe sobre a ação anulatória do ato declarativo da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, dando nova redação
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ao caput do art. 38 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

da Integração Latino-Americana – UNILA, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 3.429/08 – do Poder Executivo
– (MSC 286/2008) – que “dispõe sobre a criação das
Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE,
e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para
dispor sobre a remuneração das FCPE”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

PROJETO DE LEI Nº 898/99 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “revoga dispositivos da Lei nº 9.796, de
5 de maio de 1999, que “dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência
Social e os regimes de previdência dos servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos casos de contagem recíproca do tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras
providências”, estende sua aplicação à compensação
financeira entre os regimes próprios de previdência
social dos servidores de que trata, e dá outras providências”. (Apensado: PL 3907/2000)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.417/99 – do Sr. Fernando Ferro – que “dispõe sobre a participação do usuário na
administração de entidades de pesquisa científica e
tecnológica da administração federal, direta e indireta, o Compromisso de Desempenho e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES.
PROJETO DE LEI Nº 5.995/05 – do Senado FederalJosé Sarney – (PLS 107/2004) – que “institui o Plano de
Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno
do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no
Estado do Amapá, e acrescenta § 2º ao art. 13 da Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – da Sra. Andreia Zito
– que “dispõe sobre o custeio dos exames médicos admissionais, para posse em cargo público de provimento
efetivo, de candidato aprovado em concurso”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 1.575/07 – do Sr. Pedro Wilson
– que “institui o ano de 2008 como o Ano dos Direitos
Humanos e da Cidadania, em alusão ao sexagenário
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos
vinte anos da Constituição Federal de 1988”.
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida Diogo –
que “dispõe sobre as atividades de redução de danos
entre usuários de drogas, visando a prevenir a transmissão de doenças, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 2.878/08 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal

PROJETO DE LEI Nº 4.023/08 – do Poder Executivo – que “altera a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de
2006, no tocante ao subsídio dos Policiais Rodoviários Federais”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 2.638/03 – do Senado Federal
– Marina Silva – que “altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para incluir as empresas estatais do
setor elétrico, bancos de desenvolvimento regional e a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) entre
as instituições para as quais não se aplica a autorização genérica de privatização”. (Apensado: PL 160/1999
(Apensados: PL 1409/1999, PL 2543/2000 (Apensados: PL 3748/2000, PL 4167/2001, PL 4310/2001, PL
4356/2001 (Apensado: PL 4708/2001), PL 4269/2001
e PL 1744/2003), PL 4974/2001, PL 1166/2003 e PL
61/2003))
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 3.929/04 – do Sr. Clóvis Fecury
– que “dispõe sobre atendimento diferenciado nos guichês de caixa das instituições financeiras” (Apensado:
PL 5709/2005)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PROJETO DE LEI Nº 1.418/07 – dos Srs. Antonio Carlos Mendes Thame e Luiz Carlos Hauly – que “altera
a tributação dos rendimentos financeiros percebidos
por beneficiário residente ou domiciliado no exterior,
revoga os arts. 1º e 3º da Lei nº 11.312, de 27 de junho
de 2006, e dá outras providências”. (Apensados: PL
2503/2007, PL 2791/2008, PL 2967/2008, PL 3107/2008
e PL 3315/2008)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

AVISOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 13/03/2009)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.072/08 – do Sr. Juvenil – que
“altera limites da alíquota de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL, para contribuintes que desenvolvem programa de responsabilidade ambiental e
possuem Sistema de Gestão Ambiental – SGA”.
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.

PROJETO DE LEI Nº 2.289/07 – do Sr. Beto Faro – que
“regulamenta o art. 190 da Constituição Federal, altera
o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e
dá outras providências”. (Apensados: PL 2376/2007,
PL 3483/2008 e PL 4240/2008)
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

AVISOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 13/03/2009)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.678/06 – do Sr. Walter Feldman – que “dispõe sobre a instalaçao de sistema de
aquecimento solar em edificações, e dá outras providências”. (Apensados: PL 1484/2007, PL 1724/2007
e PL 3173/2008)
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.397/06 – do Sr. Julio Semeghini
– que “dispõe sobre as Áreas de Preservação Permanente no entorno de reservatórios d’’água artificiais”.
(Apensados: PL 2062/2007 (Apensado: PL 3549/2008)
e PL 3460/2008)
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.367/08 – da Sra. Elcione Barbalho – que “estabelece que o namoro configura relação
íntima de afeto para os efeitos da Lei 11.340, de 7 de
Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha”.
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.060/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “inclui parágrafos ao art. 4º e altera a
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redação do § 2º do art. 244 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 ,para regular o regime
de “sobreaviso””.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS

Março de 2009

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 13/03/2009)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 13/03/2009)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.397/08 – do Sr. Magela – que
“altera os arts. 23 e 55 da Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que “Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências””. (Apensado: PL 4410/2008)
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.627/09 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre
a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e
dá outras providências, tornando sua execução obrigatória, nos casos que especifica”.
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.388/08 – do Sr. Roberto Britto
– que “dispõe sobre a concessão para a abertura de
Agências de Viagens”.
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.602/09 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “altera o art. 19 da Lei nº 10.671, de15 de
maio de 2003 – Estatuto de Defesa do Torcedor”.
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.614/09 – do Sr. Otavio Leite – que “altera o § 1º do art. 56 da Lei nº 9.615 de
1998, para assegurar, ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e aos Clubes Desportivos Brasileiros Formadores de Atletas
Olímpicos a destinação dos recursos financeiros
resultantes do percentual de que trata o inciso VI
de seu caput”.
RELATOR: Deputado EUGÊNIO RABELO.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.823/08 – da Sra. Aline Corrêa –
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
acrescentando § 2º no art. 88, tornando obrigatória a
colocação de tachas refletivas sobre as marcas longitudinais nas vias rurais”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-03-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.355/08 – do Sr. Dr. Nechar – que
“obriga a divulgação do número de telefone de contato
dos postos da Polícia Rodoviária Federal”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 4.225/08 – do Sr. Carlos Santana
– que “acrescenta parágrafo ao art. 40 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para proibir o uso, em veículos automotores, das lâmpadas que especifica”.
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2.452,
DE 2007, DA CPI – CRISE DO SISTEMA
DE TRÁFEGO AÉREO BRASILEIRO, QUE
“ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1986 – CÓDIGO BRASILEIRO
DE AERONÁUTICA”.
LOCAL: Plenário 13 do Anexo II
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A – Instalação e Eleição:
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Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes.
III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 11/03/2009:
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática:
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO
Nº 1.145/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.146/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.147/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.148/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.149/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.150/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.151/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.152/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.153/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.154/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.155/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.156/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.157/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.158/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.159/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.160/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.161/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.162/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.163/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.164/2009
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ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.165/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.166/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.167/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.168/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.169/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.170/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.171/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.172/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.173/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.174/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.175/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.176/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.177/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.178/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.179/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.180/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.181/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.182/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.183/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.184/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.185/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.186/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.187/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.188/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.189/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.190/2009

07520

Quinta-feira 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.191/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.192/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.193/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.194/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.195/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.196/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.197/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.198/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.199/2009
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO Nº 1.200/2009
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 4.676/2009
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
PROJETO DE LEI Nº 4.760/2009
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 4.753/2009
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 59
minutos.)

COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Primeira Reunião Ordinária de Instalação e Eleição realizada em 4 de março de 2009.
Às onze horas e seis minutos do dia quatro de
março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional, no Plenário 15 do Anexo II da Câmara dos
Deputados, convocada pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Michel Temer, na forma regimental, para a eleição do Presidente e Vice-Presidentes
deste órgão técnico, em sucessão aos mandatários
com períodos imediatamente cumpridos. Assumiu a
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presidência dos trabalhos, na qualidade de Presidente, a Deputada Janete Capiberibe. A lista de presença
registrou o comparecimento dos Senhores Deputados
Janete Capiberibe – Presidente; Maria Helena, Sergio
Petecão e Neudo Campos – Vice-Presidentes; Antonio Feijão, Capitão Assumção, Dalva Figueiredo, Fernando Melo, Henrique Afonso, Luciana Costa, Márcio
Marinho, Perpétua Almeida, Sebastião Bala Rocha e
Silas Câmara – Titulares; Anselmo de Jesus, Colbert
Martins, Francisco Praciano, Giovanni Queiroz, Ilderlei
Cordeiro, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, Marcio Junqueira, Marinha Raupp, Mauro Nazif e Vanessa Grazziotin
– Suplentes.Compareceu também o Deputado Zezéu
Ribeiro, como não-membro. Deixaram de registrar
presença os Deputados Alexandre Silveira, Asdrubal
Bentes, Lucenira Pimentel, Mário Negromonte, Natan
Donadon, Nilson Pinto e Zé Vieira. ABERTURA: Havendo número regimental, a senhora Presidente declarou
abertos os trabalhos e agradeceu os parlamentares que
fizeram parte do Colegiado no ano de 2008. Apresentou um balanço das atividades da Comissão durante
a sua presidência e em seguida, anunciou, conforme
acordo de Lideranças, o nome do candidato ao cargo
de Presidente, Deputado Silas Câmara e dos Primeiro,
Segundo e Terceiro-Vice-Presidentes, respectivamente, Deputados Sergio Petecão, Sebastião Bala Rocha
e Dalva Figueiredo. A seguir, a Presidente designou a
Deputada Maria Helena para servir como Secretária e
determinou o início da votação, com a chamada nominal dos senhores membros indicados. Finda a votação
e procedida a conferência das cártulas, com o auxílio
da Deputada Vanessa Grazziotin e Deputada Marinha
Raupp e do Deputado Colbert Martins, foi constatada a coincidência entre o número de cédulas e o de
votantes (16). Processada a apuração, a Presidente
anunciou o seguinte resultado: para Presidente, Deputado Silas Câmara, 16 votos; para 1º Vice-Presidente,
Deputado Sergio Petecão, 16 (dezesseis) votos, para
2º Vice-Presidente, Sebastião Bala Rocha, 16 (dezesseis) votos, para 3ª Vice-Presidente, Deputada Dalva
Figueiredo, 16 (dezesseis) votos. Diante dos resultados apurados, a Deputada Janete Capiberibe declarou
eleitos, com o apoio da unanimidade dos votantes, o
Presidente e os Vice-Presidentes, respectivamente,
Deputados Silas Câmara, Sergio Petecão, Sebastião
Bala Rocha e Dalva Figueiredo. Registraram o nome na
lista de votantes os Deputados Antônio Feijão, Capitão
Assumção, Dalva Figueiredo, Fernando Melo, Janete
Capiberibe, Márcio Marinho, Maria Helena, Sebastião
Bala Rocha, Sergio Petecão, Silas Câmara, Colbert
Martins, Francisco Praciano, Ilderlei Cordeiro, Lúcio
Vale, Marinha Raupp e Mauro Nazif. A seguir, a Deputada Janete Capiberibe convidou o Deputado Silas
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Câmara a assumir a Presidência, declarando-o empossado. O novo Presidente, assumindo os trabalhos,
agradeceu o fato de ter sido eleito por unanimidade
e a confiança que lhe foi depositada pelos membros
da Comissão. Convidou os vice-presidentes – Deputados Sergio Petecão, Sebastião Bala Rocha e Dalva
Figueiredo.- a tomarem assento à Mesa, declarandoos empossados. Os vice-presidentes eleitos também
fizeram uso da palavra para agradecer o apoio recebido dos colegas parlamentares. A Deputada Vanessa
Grazziotin e os Deputados Fernando Melo, Lupércio
Ramos, Márcio Marinho e Anselmo de Jesus cumprimentaram o Presidente e os Vice-Presidentes eleitos ,
enaltecendo o trabalho que vem sendo realizado pela
Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
convocou reunião de trabalho para hoje, quarta-feira,
às 15h, na sala de reuniões da Comissão, e encerrou
os trabalhos às doze horas e quarenta e três minutos,
para constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Silas Câmara, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião Ordinária realizada em 4
de março de 2009.
Às dez horas e quarenta e oito minutos do dia
quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, na forma regimental, para a instalação dos
trabalhos deste órgão técnico e eleição do Presidente
e dos Vice-Presidentes. Presidiu a reunião o Deputado
Walter Pinheiro. A Lista de Presença registrou o comparecimento dos Deputados Antonio Carlos Chamariz,
Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Cida Diogo, Dr. Adilson
Soares, Edigar Mão Branca, Eduardo Gomes, Emanuel
Fernandes, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Glauber
Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Tadeu Mudalen, José Rocha, Lindomar Garçon, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Lima,
Paulo Pimenta, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Professora Raquel Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico Pinto,
Vic Pires Franco e Walter Pinheiro – Titulares; Andreia
Zito, Angela Amin, Ariosto Holanda, Arnaldo Jardim,
Beto Faro, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Eliene
Lima, Fernando Ferro, José Carlos Araújo, Lobbe Neto,
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Marcelo Melo, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Meurer,
Rômulo Gouveia e Takayama – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Brandão e João
Oliveira, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Camarinha, Beto Mansur,
Jader Barbalho, Paulo Bornhausen, Wladimir Costa e
Zequinha Marinho. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e
anunciou, conforme acordo de Lideranças, os nomes
dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado
EDUARDO GOMES (PSDB/TO); 1º Vice-Presidente,
Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB/
GO), 2º Vice-Presidente, Deputada CIDA DIOGO (PT/
RJ) e 3º Vice-Presidente, Deputada LUIZA ERUNDINA
(PSB/SP). A seguir o Presidente designou o Deputado
Bilac Pinto para servir como Secretário e determinou o
início da votação, com a chamada nominal dos membros indicados. Finda a votação e procedida a conferência das sobrecartas, foi constatada a coincidência
entre o número de cédulas e o de votantes – 38 (trinta
e oito) no total. Processada a apuração, o Presidente
anunciou o seguinte resultado: Presidente, Deputado
EDUARDO GOMES, com 36 (trinta e seis) votos e 2
(dois) votos em branco; 1º Vice-Presidente, Deputada
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, com 36 (trinta e
seis) votos e 2 (dois) votos em branco; 2º Vice-Presidente, Deputada CIDA DIOGO, com 36 (trinta e seis)
votos e 2 (dois) votos em branco; 3º Vice-Presidente,
Deputada LUIZA ERUNDINA, com 36 (trinta e seis)
votos e 2 (dois) votos em branco. Diante dos resultados
apurados, o Presidente os declarou eleitos e convidou
o Deputado EDUARDO GOMES a assumir a presidência, declarando-o empossado. Antes de passar a
presidência, o Deputado Walter Pinheiro ressaltou a
importância da comissão tanto pela riqueza do campo temático como pelo importante papel na promoção
do desenvolvimento científico e tecnológico do país, e
agradeceu aos membros do colegiado, funcionários e
consultores legislativos pela colaboração recebida durante o ano. O Presidente eleito, declarou empossadas
as Deputadas Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo
e Luiza Erundina e as convidou a tomarem assento à
Mesa. A seguir, o presidente cumprimentando a todos,
agradeceu a presença de amigos, parlamentares e autoridades e o apoio recebido de seu partido. Usaram da
palavra as Vice-Presidentes Professora Raquel Teixeira,
Cida Diogo e Luiza Erundina, além dos Deputados José
Rocha, Emanuel Fernandes, Julio Semeghini, Narcio
Rodrigues, Ratinho Junior, Paulo Roberto, Bilac Pinto,
Carlos Brandão, João Oliveira e Nelson Proença, que
falaram para cumprimentar a Mesa eleita. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente convocou reunião para
o dia 11 de março, às dez horas, e encerrou os traba-
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lhos às doze horas e quarenta e três minutos. E, para
constar, eu Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira,
Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Eduardo
Gomes, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Segunda Reunião Ordinária realizada
em 10 de março de 2009
Às quinze horas e nove minutos do dia dez de
março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 12 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli – Presidente; Eliseu Padilha, Bonifácio de Andrada e Mainha
– Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Antonio
Carlos Pannunzio, Bruno Araújo, Carlos Bezerra, Ciro
Gomes, Ciro Nogueira, Colbert Martins, Eduardo
Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo
Pudim, Gerson Peres, João Almeida, João Campos,
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França,
Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino,
Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor
Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sandra
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vicente Arruda,
Vieira da Cunha e Vital do Rêgo Filho – Titulares; Aracely de Paula, Chico Lopes, Duarte Nogueira, Edson
Aparecido, Hugo Leal, José Guimarães, Luciano Pizzatto, Luiz Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Odílio
Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Paulo Rattes, Ricardo Barros, Rômulo Gouveia e William Woo – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Carlos Wilson, Francisco Tenorio,
Gonzaga Patriota, Indio da Costa, Jefferson Campos,
José Carlos Aleluia, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Sérgio Brito, Valtenir
Pereira, Vilson Covatti, Wolney Queiroz e Zenaldo Coutinho. O Presidente declarou abertos os trabalhos e
submeteu à apreciação as Atas das centésima reunião
ordinária, da segunda sessão legislativa, realizada em
dezessete de dezembro de 2008; e a primeira reunião
ordinária, da terceira sessão legislativa, realizada em
quatro de março de 2009. O Deputado Paulo Magalhães requereu dispensa da leitura das Atas. Em votação, as Atas foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do Senhor Deputa-
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do Augusto Farias justificando sua ausência na reunião
de quatro de março por motivo de saúde; 2 – Ofício do
Senhor Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, indicando membros suplentes para a Comissão; 3 – Ofício
do Senhor Líder do Bloco PMDB, PTB, PSC, PTC,
Deputado Henrique Eduardo Alves, informando a substituição de membro suplente da Comissão. ORDEM
DO DIA: O Deputado Felipe Maia solicitou esclarecimentos quantos aos ritos a ser estabelecidos nas reuniões da Comissão. Apresentou Questão de Ordem,
baseado no art.117, VI, do Regimento Interno, alegando que qualquer membro poderia solicitar retirada de
pauta de matéria, ao contrário do procedimento adotado pela Comissão de que só poderia ser solicitada
por Líder ou Vice-Líder. O Presidente respondeu que
o regimento não deixava claro esse ponto, de forma
que continuaria com os mesmos procedimentos anteriores, num primeiro momento, e solicitava que os
membros manifestassem sua posição e sugestões,
para que se chegasse a um acordo, que atendesse a
todos os interesses. Manifestaram-se sobre a matéria
os Deputados Roberto Magalhães, Luciano Pizzatto e
José Genoíno. O Deputado Eduardo Cunha esclareceu
que durante a sua gestão todos os requerimentos de
retirada de pauta foram submetidos a votação e eram
apresentados por Líder ou Vice-Líder, não tendo a
Presidência necessidade de decidir nada nesse sentido. Os Deputados Eduardo Cunha, Flávio Dino, Gerson Peres, João Campos, Regis de Oliveira, Maurício
Quintella Lessa, Paulo Magalhães e Geraldo Pudim
requereram inversão de pauta para apreciação dos
itens cento e oitenta, noventa e sete, noventa e seis,
cento e setenta e oito, noventa e três, cento e sessenta e três, cento e quarenta e sete e cento e oitenta e
três, respectivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
519/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 159/2007) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
do Rio Munim a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Axixá, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 536/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 295/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Centro do Guilherme a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Centro do Gui-
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lherme, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado
CARLOS BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 3
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 539/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
308/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural do Povoado Pacas a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Pinheiro,
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS
BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 573/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 165/2007) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação para o Desenvolvimento Esportivo, Social e Cultural – ADESC,
Timon – MA a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Timon, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 622/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 294/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Folclórica Bumba Meu-Boi
Estrela de Bequimão a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Bequimão, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 6- REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 658/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – que “aprova o ato que
outorga permissão à SIMACO – SISTEMA MARANHENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 7 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 686/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 422/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a ACOMJGEB – Associação Comunitária
da Juventude de Governador Eugênio Barros – MA a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Governador Eugênio Barros, Estado do
Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
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Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 700/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 303/2008) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão Cabo
Branco Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, no município de João Pessoa, Estado
da Paraíba”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a
Redação Final por unanimidade. 9- REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 707/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 477/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Vargem Grande, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 744/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
570/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Esportiva Casa do Fazendeiro a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Balsas, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 11 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 748/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
560/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Renascer a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mar Vermelho,
Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado CARLOS
BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 756/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 524/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio São Brás
do Suaçuí FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município
de São Brás do Suaçuí, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 771/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 470/2008) – que “aprova o ato que
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outorga permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Turilândia,
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado CARLOS
BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 776/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 463/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Capivari do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado CARLOS BEZERRA Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 779/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 450/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Morena Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Guiratinga, Estado do Mato
Grosso” RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 16 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 780/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 448/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à E. F. Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Juscimeira, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS
BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 835/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 474/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão ao Grupo Frajola de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Capim Grosso, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 839/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 447/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Extra Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Maquiné, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 19 – REDAÇÃO FINAL
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DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 847/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 378/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Recreativa de Lafayete a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Lafaiete Coutinho,
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 20 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 850/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 301/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente,
Educacional, Cultural Recreativa e de Radiodifusão
Jjiré – Ajjé a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Elísio Medrado, Estado da
Bahia”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 21 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 868/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 218/2007) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Saltinhense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Saltinho, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 22 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 869/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 254/2007) – que “aprova o ato que
outorga permissão à AMG Publicidade e Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Porto Alegre do
Norte, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado
EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
23 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 870/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
268/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, Cultura e Comunicação Social a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Cerro Corá, Estado do
Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 24 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 875/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
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nologia, Comunicação e Informática – (TVR 435/2008)
– que “aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Arizona de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Bom Jardim, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 25 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 880/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 513/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão ao SCPB – Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Santiago, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 26 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 883/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 537/2008)
– que “aprova o ato que outorga concessão à Rede
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média no município de Oriximiná, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 27 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 884/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
548/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Canaã
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Canaã, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 886/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 568/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativo de São Martinho a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de São Martinho,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
EDUARDO CUNHA Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 29 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 891/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
594/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária Lamarão a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Pindobaçu, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 30 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 895/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 605/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária de Comunicações
Lagunense a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Laguna , Estado de Santa
Catarina”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 31 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 898/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 612/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Alagoinhas a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Alagoinhas, Estado da
Bahia”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 32 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 901/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 619/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mauá, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 33 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 905/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 623/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária e Educativa de Gavião a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Gavião, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 34 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 907/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 625/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Cultural a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Sorocaba, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em vo-
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tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
35 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 910/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
630/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Município de Uruçuca – ACMUR
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Uruçuca, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 36 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 940/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 726/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade das Águas Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Garuva, Estado de Santa
Catarina”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 37 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 945/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 736/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Xaraés Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Porto Murtinho,
Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
38 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 946/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
738/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
ao Meio Oeste Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no Município de Herval D’Oeste, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 39 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 948/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 744/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 40 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 949/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
745/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
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à Sobral & Mayrink Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Riversul, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado EDUARDO CUNHA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 41 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 950/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 746/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Panambi, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 42 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 953/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 764/2008)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Som Alvorada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Arraias, Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado
GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 43 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 954/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
765/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Sampaio & Martins Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Alexânia, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 44 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 955/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
766/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Fátima do Sul, Estado do
Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO
PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 45 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 973/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 839/2008) – que
“aprova o ato que outorga concessão à Rádio Litoral
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média no Município de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 46 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 975/08
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– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 842/2008) – que “aprova o ato
que outorga concessão à Xaraés Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média no Município de Chapadão do Sul, Estado de
Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO
PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 47 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 977/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 869/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Tatuí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Tatuí, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 48 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 986/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 445/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à RÁDIO E TV DESAN TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Felixlândia, Estado de Minas Gerais”. RELATOR:
Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 49 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 988/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 472/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Davinópolis, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado GERALDO
PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 50 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 989/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 489/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mar
Grosso de São José do Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no município de São José do Norte, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a Redação Final por unanimidade. 51 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 990/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 501/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Fundação Fênix de Educação e Cultura para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
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exclusivamente educativos, no Município de São José
do Egito, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 52 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 992/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
607/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Novo Horizonte do Sul / MS – ACONHOS a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Novo Horizonte do Sul, Estado do Mato
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a Redação Final por unanimidade. 53 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 998/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 632/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Rádio Coroa Vermelha a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Cruz de
Cabrália, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 54 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.000/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
643/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Vila
Lângaro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Vila Lângaro, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a Redação Final por unanimidade. 55 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.003/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 649/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Toropi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Toropi, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 56 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.006/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 663/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural do Município de
Santa Maria do Pará a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária no Município de Santa Maria do
Pará, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 57 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.009/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 666/2008)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Portal
Rádio FM Comunitária a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 58 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.012/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 672/2008)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Santa Cecília a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 59 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.017/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
681/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária de Caldas Novas a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Caldas Novas, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 60 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.018/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 682/2008)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Folheta a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Dom Joaquim, Estado de
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a Redação Final por unanimidade. 61 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.024/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 697/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Beneficente e Comunitária Ômega a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Passos, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado MAURO
BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi
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aprovada a Redação Final por unanimidade. 62 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.030/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 703/2008)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Comunidade FM a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Tramandaí,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
63 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.033/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
709/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educativa e Cultural de Pinhal da
Serra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Pinhal da Serra, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 64 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.039/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 716/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Companheira FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município de Palmares do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 65 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.041/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 719/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Paraíba TV/FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Pitimbu, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 66 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.045/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 740/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município de Timbaúba, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado
MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
67 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.056/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
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750/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Astral Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Chapadão do Céu, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 68 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.058/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 752/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à RGR – REDE GOIANA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Nova Veneza, Estado de Goiás”. RELATOR:
Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 69 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.063/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 759/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à RÁDIO FM MANIA LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Goianira, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 70 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.068/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 777/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à 102,3 FM Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Aurilândia, Estado
de Goiás”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 71 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.078/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 799/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Portal
da Costa Oeste S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Santa Helena , Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 72 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.083/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 809/2008) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rocco Júnior & Rocco Ltda-ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Faxinal, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
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Final por unanimidade. 73 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.084/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 811/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Organização Madasol de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Piraí do Sul , Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 74 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.088/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
817/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Harmonia FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Alpercata, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 75 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.089/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 818/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Vera Cruz FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado MAURO
BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 76 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.096/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 856/2008)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Boa Vista do Tupim a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município Boa Vista do
Tupim, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 77 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.102/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
904/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Guaíra a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guaíra, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado MAURO
BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 78 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.150/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1022/2008)
– que “aprova o ato que outorga concessão à FUNDA-
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ÇÃO DE RADIODIFUSÃO ERMINDO FRANCISCO
ROVEDA para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
no Município de União da Vitória, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 79 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 4.400/98 – do Sr. Vic Pires Franco – que “dispõe sobre proibição da fabricação e comercialização, em todo o território nacional, de embalagem para tintas em recipiente fechado provido de
dispositivo capaz de emitir spray”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 80 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Nº 2.186/99 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “institui o
Dia Nacional do Cerrado”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 81 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
2.673/00 – do Senado Federal – Sebastião Rocha –
(PLS 549/1999) – que “altera a descrição da BR-116,
constante da relação descritiva das rodovias do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973” RELATOR: Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 82 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.162/02
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “dispõe sobre a
denominação do novo Prédio da Administração da Faculdade de Direito, no Campus da Universidade Federal do Amazonas, na cidade de Manaus”. RELATOR:
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 83 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.706/06 – do Sr. Edinho Bez – que
“institui o dia 13 de julho como o Dia Nacional do Conselho Tutelar”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 84 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/07 –
dos Srs. Gustavo Fruet e Chico D’Angelo – que “dispõe
sobre o depósito legal de obras musicais na Biblioteca
Nacional”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 85 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.779/07 – do
Sr. Paulo Piau – que “institui, na República Federativa
do Brasil, a data de 30 de junho, como sendo o Dia do
Fiscal Federal Agropecuário”. RELATOR: Deputado
ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 86 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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Nº 1.933/07 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
– que “cria cargos de provimento efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região e dá outras providências”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 87 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.974/07 – do
Sr. Fernando Coruja – que “altera a Lei nº 9.875, de
25 de novembro de 1999, para dispor sobre a denominação suplementar “Trecho José Paschoal Baggio”
do trecho que menciona da Rodovia BR-282”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 88 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 2.217/07 – do Sr. Rodovalho –
que “dispõe sobre a música e os eventos gospel”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 89 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 2.660/07 – do Sr. Geraldo Pudim
– que “inclui trecho da rodovia RJ-196, entre os Municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, constante do Anexo da Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que institui o
Plano Nacional de Viação”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 90 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
3.350/08 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
– que “dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 91 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI Nº 3.428/08 – do Poder Executivo – (AV 287/2008) – que “dispõe sobre a criação de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Fundação Nacional do Índio – FUNAI”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. 92 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 852/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 190/2007)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no município de São Domingos do Sul, Estado do Rio
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Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 93 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 917/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 641/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Rádio Vinhedos a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 94 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.103/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 910/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de
Muçum a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Muçum, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 95 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.151/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1221/2006) – que “aprova o ato que
outorga permissão à RÁDIO E TV DESAN TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Gouvêa, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 96 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.152/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
200/2007) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Cultura da Confresa a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Confresa, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 97 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.153/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
286/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de Rio de
Contas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Rios de Contas, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 98 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.154/08 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 323/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiúva
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Curiúva, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado RICARDO BARROS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 99 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.156/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
387/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Maria Amélia Moura a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de São
Felipe, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
100- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.157/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 421/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Sociedade Habitacional
e Urbanismo a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Santa Luz, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 101 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.158/08 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 507/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SANTA FÉ DE CROATÁ LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Croatá, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 102 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.160/08 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 528/2008) – que “aprova o ato que outorga concessão à Rádio FM Veneza Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média no município
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de Eusébio, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado
MAURO BENEVIDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 103 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.162/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 575/2008)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Bela Vista – ACBV a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Cruz do
Capibaribe, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 104- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.164/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
614/2008) – que “aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova
Lacerda para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Nova Lacerda, Estado de
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 105 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.168/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 658/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
Várzea-Grandense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Várzea Grande, Estado
do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 106PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.169/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 660/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Artística e Cultural de Santa Carmem MT – ARCASCA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Carmem, Estado do Mato
Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 107 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.177/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 739/2008) – que “aprova o ato que
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outorga permissão à Rádio FM Sertaneja Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Porto da Folha, Estado de
Sergipe”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 108 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.180/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 749/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Sampaio & Martins Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Itaúba, Estado do Mato
Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 109 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.186/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 789/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Eco FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no Município de São Benedito, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 110 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.200/08 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 865/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Rádio Terra FM de
Ribeirão Cascalheiras a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Ribeirão Cascalheiras, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado
CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Parecer. 111 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.201/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 878/2008) –
que “aprova o ato que outorga concessão à Natureza
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
NELSON TRAD. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
112 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.202/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 886/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cultural
de Vitória Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada, no Município de Exu,
Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 113 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.203/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 887/2008)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Cultural de Vitória Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Custódia, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 114 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.208/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
895/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Movimento Rádio Vale do Rio Bugres
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Barra do Bugres, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 115 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.213/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 911/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária de Itaubal – AP a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Itaubal, Estado do Amapá”. RELATOR:
Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 116 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.219/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
919/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Comunidade FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
São Cristóvão, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 117 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.240/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
959/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artís-
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tico de Moreira Sales a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Moreira Sales,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado RICARDO
BARROS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 118
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.241/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 960/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Rural dos Moradores de
Canudos, Areias, Malhada de Areia, e Riachão do Pintor, no Município de Riachão das Neves – Bahia, ARMOCAMP a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Riachão das Neves, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 119 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.242/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 962/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social de Cornélio Procópio a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 120 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.244/08 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 966/2008) – que “aprova o ato que autoriza o
Clube das Mães São João Batista a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São
João do Jaguaribe, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 121 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.248/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
972/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Tempos a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município Angelim, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ROBERTO
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
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122- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.251/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 981/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à CONTINENTAL
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Confresa, Estado de Mato Grosso”. RELATOR:
Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 123 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.252/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
982/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à RÁDIO VERA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Aripuanã, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 124 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.255/08 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
995/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Cleveland FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Clevelândia, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 125 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.256/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
996/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Libertação FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Ouricuri, Estado de Pernambuco”. RELATOR:
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 126 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.258/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
998/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO GRAVATÁ LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Ibimirim, Estado
de Pernambuco”. RELATOR: Deputado GONZAGA
PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
127 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.261/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
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municação e Informática – (TVR 1002/2008) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM D.A.
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de São Gabriel do
Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR:
Deputado NELSON TRAD. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 128 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.263/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1004/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão
à San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 129 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.276/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1024/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Terra Mãe –
ACTMÃE a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 130 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.289/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 473/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à CONTINENTAL COMUNICAÇÕES
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado
CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Parecer. 131 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.296/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 881/2008) –
que “aprova o ato que outorga concessão à TV Sobral
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, no Município de Sobral, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 132 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.311/08 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 974/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
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Associação Comunitária Cultural e Artística Campo do
Tenente a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Campo do Tenente, Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 133 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.313/08 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 980/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à RÁDIO FM CAMINHO E LUZ
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Araputanga,
Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
134 – PROJETO DE LEI Nº 235/07 – da Sra. Alice
Portugal – que “modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Educação e Cultura. Lido o Parecer, discutiram a
matéria os Deputados João Campos e Gerson Peres.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
135 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 205/07 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “fixa reserva de vaga na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para mulheres e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PARECER: pela admissibilidade. O Presidente comunicou haver sobre a Mesa requerimento de retirada de
pauta da matéria, de autoria do Deputado Felipe Maia.
O autor retirou o requerimento. Lido o Parecer, discutiu a matéria o Deputado Gerson Peres. Foi concedida
vista conjunta aos Deputados Felipe Maia, Roberto
Magalhães, Maurício Quintella Lessa e Nelson Trad.
136 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71/95 – do Sr. Jovair Arantes – que “dá nova redação ao art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal”.
(Apensados: PEC 102/1995, PEC 247/2000 e PEC
252/2000) RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela inadmissibilidade desta, da PEC
102/1995, da PEC 247/2000 e da PEC 252/2000, apensadas. O Presidente comunicou haver sobre a Mesa
requerimento de retirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado Felipe Maia. Encaminhou a favor, o
Deputado Felipe Maia. Encaminhou contra, o Deputado José Genoíno. Assumiu a Presidência o Deputado
Eliseu Padilha. Orientou a bancada o Deputado Gerson Peres, pelo PP. Em votação, foi aprovado por unanimidade o requerimento de retirada de pauta da ma-
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téria, de autoria do Deputado Felipe Maia e, por acordo, ficou estabelecido que a matéria não retornaria à
pauta antes de transcorridas cinco sessões. 137 –
PROJETO DE LEI Nº 7.033/06 – do Sr. Arolde de Oliveira – que “acrescenta o artigo 19-A à Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências””. RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e das Emendas da Comissão de Desenvolvido
Econômico, Indústria e Comércio e da Comissão de
Seguridade Social e Família. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 138 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 413/07 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 741/2007)
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para o Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos, celebrado em Brasília,
em 20 de março de 2007”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa. Lido o
Parecer, o Presidente comunicou haver sobre a Mesa,
requerimento de adiamento da discussão, por duas
sessões, de autoria do Deputado José Genoíno. Encaminhou a favor, o Deputado José Genoíno. Orientaram as bancadas os Deputados Roberto Magalhães,
pelo DEM; Gerson Peres, pelo PP; Bonifácio de Andrada, pelo PSDB; e Paes Landim, pelo PTB. Em votação, foi aprovado por unanimidade o requerimento
de adiamento da discussão, por duas sessões, de autoria do Deputado José Genoíno. 139 – PROJETO DE
LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Portela – 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 responsabilidade civil decorrente de moléstias profissionais contraídas por trabalhadores em decorrência de atividades insalubres,
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. Lido o Parecer,
discutiu a matéria o Deputado Gerson Peres. Foi concedida vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos
Biscaia e Gerson Peres. 140 – PROJETO DE LEI Nº
673/03 – do Sr. Rogério Silva – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, estabelecendo como equipamento obrigatório dos veículos de carga, as barras laterais de proteção”. (Apensado: PL 1026/2003) RELATOR: Deputado
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PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes e do PL
1026/2003, apensado, com emendas e subemendas.
Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 141
– PROJETO DE LEI Nº 2.138/07 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre a proteção das cargas do
transporte ferroviário”. RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo,
e da Emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com subemenda. Lido o
Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 142 – REQUERIMENTO Nº 88/08 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – (PEC
278/2008) – que “Requer a realização de audiência
pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição n.º 278, de 2008”. Lido o requerimento, o Deputado Flávio Dino usou da palavra para sugerir nomes
para comparecer à audiência. Orientaram as bancadas
os Deputados Gerson Peres, pelo PP; Bruno Araújo,
pelo PSDB; Antônio Carlos Biscaia, pelo PT; e Paes
Landim, pelo PTB. O Deputado Marcelo Ortiz usou da
palavra como autor da Proposta de Emenda à Constituição n.º 278, de 2008, objeto da Audiência Pública
proposta. Adiada a votação, em virtude do início da
Ordem do Dia do Plenário. O Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e oito
minutos, antes convocando reunião ordinária, para a
próxima quarta-feira, onze de março, às dez horas,
para apreciar os itens remanescentes da pauta. E, para
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Tadeu Filipelli, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Primeira Reunião (Eleição do Presidente e Vice-Presidentes), realizada em 4 de março de 2009.
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois
mil e nove, às dez horas e vinte e sete minutos, no
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, convocada pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
na forma regimental, para a eleição do Presidente e
Vice-Presidentes. Nos termos do art. 39, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assumiu
a presidência dos trabalhos, na qualidade de último
Presidente da Comissão, o Deputado Vital do Rêgo
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Filho. A Lista de Presença registrou o comparecimento dos Deputados Antonio Cruz, Celso Russomanno,
Elismar Prado, Elizeu Aguiar, Filipe Pereira, José Carlos Araújo, Neudo Campos, Vinicius Carvalho, Carlos
Sampaio, Dimas Ramalho, Ricardo Tripoli, Ana Arraes,
Chico Lopes, Julio Delgado, Dr. Nechar e Felipe Bornier – titulares; Eduardo da Fonte, João Carlos Bacelar, Leandro Vilela, Roberto Britto, Vital do Rêgo Filho,
Bruno Rodrigues e Nilmar Ruiz – suplentes. Deixaram
de registrar presença os Deputados Luiz Bittencourt,
Tonha Magalhães, Rogério Lisboa e Walter Ihoshi. O
Deputado Barbosa Neto justificou a ausência. Compareceu, ainda, a Deputada Sandra Rosado, não membro
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Presidente prestou solidariedade ao Deputado Walter Ihoshi pela trágica perda do irmão, acrescentando que a ausência
daquele Parlamentar faria falta aos trabalhos da Comissão e que, por certo, o Deputado estaria presente
na reunião seguinte. Prosseguindo, referiu-se ao desempenho do corpo técnico da Comissão e discorreu
sobre as motivações de sua permanência neste Órgão
Técnico, considerando construtivo o período de sua
gestão, em que absorveu muitos conhecimentos na
área da defesa do consumidor. Acrescentou que nesta Comissão os fatos sociais reverberam e que os anseios do povo são de imediato atendidos. Homenageou
os Deputados membros da Comissão e apresentou o
Relatório das Atividades de 2008. Após saudar o Presidente pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão,
que, asseverou, continuariam com o mesmo brilho sob
a direção da nova presidenta, o Deputado José Carlos
Araújo registrou o falecimento do irmão de Deputado
Walter Ihoshi, assassinado na cidade de São Paulo,
oportunidade em que destacou a crescente onda de
violência que assola o país e exortou esta Casa a,
juntamente com órgãos dos governos federal, estadual e municipal, providenciar formas de diminuir este
sentimento de intraquilidade da sociedade. O Presidente concedeu a palavra aos Deputados Dr. Nechar
e Neudo Campos, que manifestaram a satisfação pela
forma como o Deputado Vital do Rêgo Filho conduziu
as atividade da Comissão, e, em seguida, convidou o
Deputado Chico Lopes para secretariar os trabalhos.
A Deputada Ana Arraes ressaltou a forma cordial e
democrática com que o Deputado Vital do Rêgo Filho
conduziu os trabalhos e manifestou a intenção de se
espelhar na conduta dos dois últimos presidentes, os
Deputados Cezar Silvestri e Vital do Rêgo Filho, no
desempenho de suas funções. O Presidente dedicou
a reunião aos servidores da Comissão e, dando início
ao processo de eleição, prestou esclarecimentos acerca da composição da Comissão e do processo eleitoral. Em seguida, anunciou, conforme acordo das Lide-
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ranças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente, respectivamente, Deputada Ana Arraes, pelo Bloco PSB/
PDT/PCdoB/PMN; Deputado Filipe Pereira, pelo Bloco
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB; e Deputado
Vinicius Carvalho, pelo Bloco PMDB/PT/PP/PR/PTB/
PSC/PTC/PTdoB. Ato contínuo, deu início ao processo de votação, do qual participaram os Deputados
Celso Russomanno, Elismar Prado, Elizeu Aguiar, Filipe Pereira, José Carlos Araújo, Neudo Campos, Vinicius Carvalho, Carlos Sampaio, Dimas Ramalho,
Ricardo Tripoli, Ana Arraes, Chico Lopes, Julio Delgado, Dr. Nechar e Felipe Bornier – titulares; João Carlos
Bacelar e Vital do Rêgo Filho – suplentes. Encerrado
o processo de votação, o Presidente convidou o Deputado Dr. Nechar para servir como escrutinador. Constatada a coincidência entre o número de sobrecartas
e de votantes – dezessete – e realizada a apuração
dos votos, o Presidente anunciou o seguinte resultado:
para Presidente, Deputada Ana Arraes, com dezessete votos; para 1º Vice-Presidente, Deputado Filipe Pereira, com dezessete votos; e para 2º Vice-Presidente,
Deputado Vinicius Carvalho, com dezessete votos. O
Deputado Vital do Rego Filho, ao estabelecer o laço
de amizade entre seu avô, o Senhor Veneziano Vital
do Rêgo, e o Senhor Miguel Arraes, convidou a Deputada Ana Arraes para tomar assento à mesa, declarando-a empossada. A Presidenta convidou os VicePresidentes para comporem a mesa e, o Deputado
Vital do Rêgo Filho para nela permanecer. Em seguida,
agradeceu aos Deputados pela confirmação de seu
nome para presidir a Comissão e pela forma como vêm
trabalhando nesses dois anos, numa demonstração
de que a cordialidade, a convivência democrática e a
firmeza das posições unem, mesmo havendo opiniões
divergentes. Prosseguindo, discorreu sobre sua atuação política, ressaltando que, ao chegar a esta Casa,
procurou se integrar àqueles que desejam o avanço e
o alargamento da justiça social em nosso país, a qual
consolidaria a democracia, lembrando, ainda, que
sempre se fez acompanhar da história política de seu
pai, o Senhor Miguel Arraes, e da jovem presença de
seu filho, o Governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Assegurou que na Comissão de Defesa do Consumidor, em que foi bem recebida por seus pares e
servidores, encontrou um grande espaço para lutar
pela inclusão social e pela defesa dos direitos dos cidadãos. Continuando em sua alocução, a Presidenta
destacou a importância da convivência democrática
nesses dois últimos anos, a qual iria lastrear suas atitudes, sempre pró-ativas. Ressaltou ser este o momento de os membros da Comissão continuarem unidos, com vistas à consolidação das regras do Código
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de Defesa do Consumidor, que completaria em setembro dezenove anos. Uma legislação ainda jovem, mas
essencial à democratização das relações de consumo,
para fazer despertar esse novo ator social: o consumidor. E, para um trabalho sintonizado com as demandas
do cidadão brasileiro, a Presidenta ponderou contar
com o apoio de cada uma das entidades de defesa do
consumidor, que encontrariam uma real e verdadeira
caixa de ressonância para os reclamos e acolhida dos
direitos de cada brasileiro que se sentisse subjugado
ou vilipendiado no seu papel de consumidor. Ao término de sua alocução, assegurou aos presentes que
assumia a presidência para, juntamente com os demais membros, trabalhar para a consolidação dos direitos constitucionais contidos nos artigos 5º, XXXII, e
170, X, da Carta Magna. Agradeceu ao Líder de seu
Partido, o Deputado Rodrigo Rollemberg, pela indicação de seu nome para concorrer à presidência deste
Colegiado, e aos dois Presidentes que a antecederam,
os Deputados Cezar Silvestri e Vital do Rêgo Filho,
pela forma democrática e cordial com que conduziram
os trabalhos. Usaram da palavra para cumprimentar a
nova Presidenta e os dois Vice-Presidentes os Deputados Julio Delgado, Carlos Sampaio, Sandra Rosado,
Chico Lopes, Dimas Ramalho, Neudo Campos e Bruno Rodrigues. O Deputado Filipe Pereira, 1º Vice-Presidente, agradeceu a Deus por fazer parte deste Órgão
Técnico, ao qual ingressou com a vaga deixada pelo
saudoso Deputado Max Rosenmann, e externou o desejo de colaborar com a Presidenta e demais membros
da Comissão. O 2º Vice-Presidente, Deputado Vinícius
Carvalho, externou o prazer em ter a Deputada Ana
Arraes à frente dos trabalhos da Comissão, assim como
foi em dois mil e sete, com o Deputado Cezar Silvestri,
e em dois mil e oito, com o Deputado Vital do Rêgo
Filho. Destacou a junção da experiência com a juventude, que passou a marcar a Comissão, e reconheceu
a necessidade de se promover a aproximação dos
consumidores com as normas consumeristas que os
protegem. Ainda manifestou seus cumprimentos aos
eleitos o Deputado Eduardo da Fonte. A Presidenta
declarou vago o cargo de 3º Vice-Presidente e informou aos Deputados que a eleição seria realizada logo
que a Liderança do Partido, a que coube o cargo em
questão, formalizassem a indicação do Deputado que
iria ocupá-lo. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e dois minutos, a Presidenta encerrou
os trabalhos, antes convocando reunião ordinária deliberativa para o dia onze, quarta-feira, às dez horas,
no plenário oito do Anexo II. O inteiro teor da reunião
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o
seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de
Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a pre-
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sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pela
Presidenta, Deputada Ana Arraes, e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 33ª Reunião Ordinária realizada em 17
de dezembro de 2008.
Às dez horas e quarenta e três minutos do dia
dezessete de dezembro de dois mil e oito, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário nº 4
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado Pedro Eugênio, Presidente; e com
a presença dos senhores Deputados João Magalhães,
1º Vice-Presidente, Félix Mendonça, 2º Vice-Presidente e Antonio Palocci, 3º Vice-Presidente; Aelton Freitas,
Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira, Carlito Merss, Colbert
Martins, Eduardo Amorim, Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, Júlio Cesar, Luciana Genro,
Luiz Carreira, Manoel Junior, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio
Costa e Vignatti (Titulares); Devanir Ribeiro, Duarte
Nogueira, Fábio Ramalho, João Paulo Cunha, Jorge
Khoury, Mainha, Marcelo Almeida, Nelson Bornier e
Tonha Magalhães (Suplentes). Compareceram ainda
os não-membros, Deputados Edinho Bez, Jorginho
Maluly e Zezéu Ribeiro. Deixaram de comparecer os
Deputados Armando Monteiro, Carlos Melles, João
Leão, Luiz Carlos Hauly, Mendes Ribeiro Filho, Paulo
Renato Souza, Rômulo Gouveia e Virgílio Guimarães.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Informou que
daria continuidade ao evento de nomeação do Plenário nº 4 para Sala Deputado Mussa Demes. Naquela
solenidade concedeu a palavra apenas aos Deputados
Antonio Carlos Magalhães Neto, autor do Projeto de
Resolução nº 140/2008, que resultou na Resolução nº
08, de 2008, ao Sr. Ricardo Demes, filho do Deputado
Mussa Demes, ao Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados e aos Deputados Ricardo Berzoini, Presidente do Partido dos
Trabalhadores – PT, Michel Temer, Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB e
Rodrigo Maia, Presidente dos Democratas – DEM.
Dessa forma, o Presidente comunicou que conforme
acordado no início da sessão de homenagem ao Deputado Mussa Demes abriria, excepcionalmente, a
palavra aos deputados que quisessem fazer referência
ao evento realizado e passou a palavra ao Deputado
Júlio Cesar, Jorginho Maluly, Edinho Bez, Luiz Carreira, Jorge Khoury, Manoel Junior, Mainha e Vignatti. A
seguir o Deputado Antonio Palocci manifestou-se como
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Presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária. Encerrado o momento de homenagem, o Presidente agradeceu a presença dos familiares do Deputado Mussa Demes e suspendeu a Sessão por um
minuto. Retomando os trabalhos, o Presidente colocou
em apreciação a ata da 32ª Reunião Ordinária Deliberativa. Por solicitação conjunta dos Deputados João
Magalhães e Duarte Nogueira foi dispensada a leitura
da ata. Logo após, o Presidente colocou a ata em discussão para possíveis correções. Não havendo quem
quisesse discuti-la, foi aprovada, unanimemente, a ata
da 32ª Reunião Ordinária Deliberativa. ORDEM DO
DIA: O Presidente informou que havia sobre a Mesa
Proposta de Criação de Grupo de Trabalho destinado a tratar da conjuntura econômica brasileira junto ao
Governo federal, em especial junto ao Ministério da
Fazenda e ao Banco Central do Brasil. Contudo, em
decorrência do baixo quorum, retiraria a proposta da
pauta para posterior discussão. A seguir, iniciou-se a
apreciação da pauta. 01) REQUERIMENTO Nº 147/08
– do Sr. Fernando Coruja – para que sejam convidados
a participar de reunião de audiência pública o Presidente do Banco Itaú, Sr. Roberto Egydio Setubal; o
Presidente do Unibanco, Sr. Pedro Moreira Salles; o
Presidente do Banco do Brasil, Sr. Antônio Francisco
de Lima Neto; o Presidente do Bradesco, Sr. Márcio
Cypriano; e um representante do Banco Central, a fim
de debaterem o cenário do mercado financeiro nacional. Retirado de pauta em virtude da ausência do autor. 02) PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – do Poder
Executivo (MSC nº 577/07) – que “cria cargos efetivos,
cargos comissionados e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação”. RELATOR: Deputado
JOÃO DADO. PARECER: pela adequação financeira
e orçamentária do Projeto e das emendas apresentadas no Plenário. COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: informando que o PLN 31/08 foi convertido na Lei nº
11.830/08. O Presidente comunicou que o projeto estava em fase de votação, não cabendo inscrição. A
seguir, anunciou que havia sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Alfredo Kaefer – para que “seja retirado de pauta o item 02, nos termos regimentais”. O
Deputado Duarte Nogueira comunicou ao Presidente
que estava subscrevendo o requerimento. Em votação,
rejeitado o Requerimento. De imediato, o Deputado
Duarte Nogueira solicitou verificação de votação. O
Deputado Vignatti informou que a Bancada do PT
encontrava-se em obstrução. Logo após, o Deputado
Aelton Freitas declarou obstrução da Bancada do PR;
o Deputado João Magalhães, obstrução da bancada
do PMDB; e o Deputado Manoel Junior, obstrução do
PSB. Pela ordem, o Deputado João Dado, como relator, solicitou que registrasse em ata que ele havia fei-
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to uma complementação de voto que já constava em
seu relatório e declarou obstrução da Bancada do PDT.
Também, o Deputado Duarte Nogueira declarou obstrução da Bancada do PSDB. Diante da visível falta de
quorum, o Presidente informou que a reunião havia
sido encerrada. 03) PROJETO DE LEI Nº 552/07 – do
Tribunal Superior do Trabalho (Of. nº 93/07) – que “dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo
e funções comissionadas no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do
Projeto e, no mérito, pela aprovação. Não deliberado
em virtude da falta de quorum. 04) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/03 – do Sr. Eduardo Valverde – que “institui a Lei Orgânica da Autonomia Universitária e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
COLBERT MARTINS. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Não deliberado em virtude da falta de quorum. 05) PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 168/04 – do Sr. Giacobo e outros –
que “institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas licitações de
coleta de lixo no País”. RELATOR: Deputado DEVANIR
RIBEIRO. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. Não deliberado em
virtude da falta de quorum. 06) PROJETO DE LEI Nº
7.003-A/06 – do Senado Federal (PLS nº 130/05) –
que “autoriza o Poder Executivo a proceder ao enquadramento dos servidores dos ex-Territórios Federais
nas carreiras próprias de sua área de atividade, e sua
redistribuição para órgãos e entidades da Administração Pública Federal”. RELATOR: Deputado EDUARDO
CUNHA. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, da emenda nº 01/06 apresentada na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e da subemenda da
CTASP. Não deliberado em virtude da falta de quorum.
07) PROJETO DE LEI Nº 4.245-A/04 – do Sr. Fernando de Fabinho – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.880,
de 9 de junho de 2004, para estender aos alunos do
ensino fundamental público residentes em áreas urbanas localizadas a mais de dez quilômetros do estabelecimento de ensino, o atendimento pelo Programa
Nacional de Transporte do Escolar – PNATE”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela
inadequação financeira e orçamentária do Projeto e
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do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
Não deliberado em virtude da falta de quorum. 08)
PROJETO DE LEI Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro
– que “dispõe sobre o repatriamento de recursos depositados no exterior”. (Apensado: PL nº 5.228/05).
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do PL nº 5.228/05, apensado,
e, no mérito, pela aprovação do PL nº 5.228/05, apensado, com emendas, e pela rejeição do Projeto. Não
deliberado em virtude da falta de quorum. 09) PROJETO DE LEI Nº 1.544-A/03 – do Sr. Dr. Rosinha – que
“altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de Cultura
(FEC) e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
CARLITO MERSS. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Educação e Cultura. Não deliberado
em virtude da falta de quorum. 10) PROJETO DE LEI
Nº 4.678-A/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa do Consumidor, e dá outras
providências.” EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proibindo
a prática de anatocismo, ou seja, a cobrança de juros
sobre juros. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Não deliberado em virtude da falta de quorum. 11)
PROJETO DE LEI Nº 164-A/07 – da Sra. Vanessa
Grazziotin – que “dispõe sobre a imunização de mulheres na faixa etária de 9 a 26 anos com a vacina
contra o papilomavírus humano (HPV), na rede pública do Sistema Único de Saúde de todos os estados e
municípios brasileiros”. RELATOR: Deputado MANOEL
JUNIOR. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. Não deliberado em virtude da falta de quorum.
12) PROJETO DE LEI Nº 730-A/03 – do Sr. Nelson
Marquezelli – que “concede isenção do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – ITR no caso que especifica”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: concede isenção
do ITR para as propriedades com até 150 hectares,
cujo proprietário tenha 60 anos ou mais de idade; altera a Lei nº 9.393, de 1996. RELATORA: Deputada
LUCIANA GENRO. PARECER: pela compatibilidade e
adequação financeira e orçamentária do Projeto e do
Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e, no mérito,
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pela rejeição do Projeto e do Substitutivo da CAPADR.
Não deliberado em virtude da falta de quorum. 13)
PROJETO DE LEI Nº 3.125-A/04 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “dispõe sobre a vedação de aquisição de
bebida com qualquer teor alcoólico por órgão ou entidade da Administração Pública”. Explicação da
Ementa: altera a Lei nº 8.666, de 1993. RELATOR:
Deputado EDUARDO AMORIM. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Não deliberado em
virtude da falta de quorum. 14) PROJETO DE LEI
Nº 6.012-B/05 – do Sr. Leonardo Picciani – que “dispõe sobre o regime previdenciário e tributário do
trabalhador por conta própria de pequena renda e
dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO DE
PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFORMAL”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela inadequação financeira e orçamentária. Não
deliberado em virtude da falta de quorum. 15) PROJETO DE LEI Nº 6.214-A/05 – do Sr. Fernando de
Fabinho – que “altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho
de 2004, para reduzir as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno
de produtos da cesta básica de alimentos”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: reduzindo a zero as alíquotas
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre milho e seus derivados como: fubá,
creme de milho e flocos, sal de cozinha e macarrão.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária. Não deliberado em virtude da falta de
quorum. 16) PROJETO DE LEI Nº 6.746-A/06 – do
Sr. Júlio Redecker – que “dispõe sobre os aspectos
trabalhista, previdenciário e tributário das quantias
espontaneamente pagas pelas empresas a seus
empregados a título de prêmio por desempenho”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e do Substitutivo da CTASP, com subemenda. Não deliberado em
virtude da falta de quorum. 17) PROJETO DE LEI
Nº 491-B/07 – do Sr. Aelton Freitas – que “altera o
inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, incluindo, na região do semi-árido, os
municípios do Estado de Minas Gerais inseridos na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste (ADENE)”. RELATOR: Deputado DEVANIR
RIBEIRO. PARECER: pela não implicação da maté-
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ria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do
Projeto, da emenda da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e da emenda da CAINDR, com
Substitutivo, e pela rejeição do Substitutivo da CDEIC.
Não deliberado em virtude da falta de quorum. 18)
PROJETO DE LEI Nº 1.703-A/07 – do Sr. Rodovalho
– que “concede incentivo fiscal às empresas que
firmarem convênios com presídios para emprego de
mão de obra carcerária”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER: pela inadequação financeira e
orçamentária. Não deliberado em virtude da falta de
quorum. 19) PROJETO DE LEI Nº 2.098/07 – do Sr.
Rodrigo Rocha Loures – que “dispõe sobre a alíquota da COFINS não-cumulativa estabelecida na Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003”. Explicação
da Ementa: reduz a alíquota da COFINS não-cumulativa para 6,4% (seis inteiros e quatro décimos por
cento). RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Não deliberado em virtude da
falta de quorum. 20) PROJETO DE LEI Nº 2.230-A/07
– do Sr. Marcos Montes – que “dispõe sobre o pagamento de indenização no caso de abate de animais
acometidos pela Anemia Infecciosa Eqüina (AIE)”.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, com emendas. Não deliberado em virtude
da falta de quorum. 21) PROJETO DE LEI Nº 538A/07 – da Sra. Bel Mesquita – que “cria o Programa
de Financiamento da Casa Própria Rural e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto, pela adequação financeira e
orçamentária da emenda nº 1 da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, e pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária da emenda nº 2 da CAPADR. Não deliberado em virtude da falta de quorum.
ENCERRAMENTO: Em virtude da falta de quorum,
o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e
cinquenta e seis minutos. E, para constar, eu, , Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Pedro
Eugênio, Presidente.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião Ordinária (Instalação e Eleição De Presidente e Vice-Presidentes) realizada em
04 de março de 2009.
Às dez horas e quarenta e três minutos do dia
quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no plenário nº 4 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada pelo
Presidente da Câmara dos Deputados para a eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes deste órgão
técnico, na presente Sessão Legislativa. De acordo
com o art. 39, § 4º, do Regimento Interno, assumiu a
Presidência dos trabalhos o Deputado Pedro Eugênio.
A lista de presença registrou o comparecimento dos
Deputados Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Antonio Palocci, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Félix Mendonça,
Gladson Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luciana
Genro, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior,
Marcelo Castro, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio
Costa, Vicentinho Alves, Vignatti e Virgílio Guimarães
(Titulares); Arnaldo Jardim, Bilac Pinto, João Magalhães, Leonardo Quintão, Maurício Quintella Lessa,
Paulo Maluf, Professor Setimo e Reginaldo Lopes (Suplentes). Deixaram de registrar presença os Deputados Andre Vargas, Armando Monteiro, Eduardo Amorim, João Pizzolatti, Sandro Mabel e Wilson Santiago.
Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos e anunciou, em face de acordo
de Lideranças Partidárias, as seguintes indicações:
para Presidente, Deputado Vignatti – pelo PT; para 1º
Vice-Presidente, Deputado Antonio Palocci; para 2º
Vice-Presidente, Deputado Luiz Carlos Hauly e para
3º Vice-Presidente, o Deputado Félix Mendonça. Em
seguida, explicou aos senhores membros os procedimentos para a eleição e designou o Deputado Aelton
Freitas para servir como Secretário. Feita a chamada
nominal, votaram os senhores membros titulares, Deputados Aelton Freitas, Antonio Palocci, Marcelo Castro,
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo
Barros, Ricardo Berzoini, Vicentinho Alves, Vignatti e
Virgílio Guimarães, pelo bloco PMDB/PT/PP/PR/PTB/
PSC/PTC/PT do B; Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira,
Félix Mendonça, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carlos Hauly e
Luiz Carreira, pelo bloco PSDB/DEM/PPS; João Dado,
Manoel Junior e Silvio Costa, pelo bloco PSB/PDT/PC
do B/PMN; e Luciana Genro pelo PSOL. Logo após,
votaram os senhores membros suplentes, Deputados
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João Magalhães, Maurício Quintella Lessa, Paulo Maluf, Professor Setimo e Reginaldo Lopes, pelo bloco
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT do B. Encerrada
a votação, serviu como escrutinador o Deputado Guilherme Campos. Foi constatada a coincidência entre
o número de sobrecartas e o de votantes num total de
29. Processada a apuração, o Deputado Pedro Eugênio anunciou o seguinte resultado: para Presidente,
Deputado Vignatti, com 29 (vinte e nove) votos; para
1º Vice-Presidente, Deputado Antonio Palocci, com 29
(vinte e nove) votos; para 2º Vice-Presidente, Deputado
Luiz Carlos Hauly, com 29 (vinte e nove) votos e para
3º Vice-Presidente, Deputado Félix Mendonça, com 29
(vinte e nove) votos. Diante dos resultados apurados, o
Presidente declarou eleitos os Deputados: Presidente,
Deputado Vignatti; 1º Vice-Presidente, Deputado Antonio Palocci; 2º Vice-Presidente, Deputado Luiz Carlos
Hauly e 3º Vice-Presidente, Deputado Félix Mendonça.
Logo após, convidou o Deputado Vignatti a assumir a
Presidência, e declarou empossados o Presidente e
os Vice-Presidentes eleitos. O Presidente eleito Deputado Vignatti, convidou o Deputado Félix Mendonça, 3º
Vice-Presidente, para compor a mesa e o Deputado
Pedro Eugênio a permanecer na mesa. O Presidente
agradeceu aos membros da Comissão pela eleição e
ao Partido pela indicação para conduzir esta Comissão.
Saudou o Deputado Pedro Eugênio pelo brilhante desempenho durante a condução dos trabalhos frente à
Comissão de Finanças e Tributação. A seguir, o Presidente eleito, Deputado Vignatti, dirigiu-se aos membros
da Comissão, fazendo algumas considerações acerca
da importância desse órgão técnico. Em seguida passou a palavra ao Deputado Félix Mendonça, 3º VicePresidente, que agradeceu a votação unânime que
recebeu e a confiança depositada por seus pares e por
seu partido. Fez referência, ao Deputado Pedro Eugênio
pela eficiência e cortesia na condução dos trabalhos
da Comissão e parabenizou o Presidente, Deputado
Vignatti, e os demais Vice-Presidentes Antonio Palocci
e Luiz Carlos Hauly. Na seqüência o Presidente eleito,
Deputado Vignatti, passou a palavra aos Deputados
João Dado, Júlio Cesar, Rodrigo Rocha Loures, Carlos Melles e Pepe Vargas, que usaram da palavra para
cumprimentar o Presidente eleito. O Presidente justificou a ausência, naquele momento, dos Deputados
Antonio Palocci e Luiz Carlos Hauly, respectivamente
eleitos 1º e 2º Vice-Presidentes em razão de estarem
participando do Seminário Internacional sobre Reforma Tributária realizado na Confederação Nacional da
Indústria – CNI. Em seguida, o Presidente eleito encerrou os trabalhos às onze horas e cinquenta minutos,
antes convocando reunião ordinária deliberativa para
quarta-feira, dia onze de março, às dez horas, neste
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Plenário. E, para constar, eu, , Marcelle R. Campello
Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Vignatti, Presidente.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião Eleição de Presidente e VicePresidentes, realizada em 4 de março de 2009.
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de
março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 09 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, na forma regimental, para a eleição do Presidente e Vice-Presidentes
deste órgão técnico, em sucessão aos mandatários
com períodos imediatamente cumpridos. A Lista de
Presença registrou o comparecimento dos Deputados
Carlos Willian, Devanir Ribeiro, Edson Aparecido, João
Magalhães, Leo Alcântara, Márcio Reinaldo Moreira,
Paulo Rattes, Rodrigo Maia, Rômulo Gouveia, Silvio
Torres, Simão Sessim, Solange Almeida e Sueli Vidigal
– Titulares; Alexandre Santos, Celso Russomanno, Duarte Nogueira, Felipe Bornier, João Dado, José Carlos
Machado, José Carlos Vieira, Manoel Salviano e Vicentinho Alves – Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Ademir Camilo, Aníbal Gomes, Cândido
Vaccarezza, Léo Vivas, Ronaldo Caiado, Vadão Gomes
e Wellington Roberto. Justificou a ausência o Deputado
Augusto Farias. Assumiu a presidência dos trabalhos
, na qualidade de deputado mais idoso, dentre os de
maior número de legislaturas, o Deputado Simão Sessim. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a reunião e anunciou, conforme acordo de
Lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de
Presidente, Deputado Silvio Torres (PSDB/SP), e de
Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes, Deputados Rômulo Gouveia (PSDB/PB), Sueli Vidigal (PDT/
ES) e Léo Vivas (PRB/RJ), respectivamente. A seguir,
o Presidente designou o Deputado Carlos William para
atuar como Secretário e determinou o início da votação,
com a chamada nominal dos membros indicados. Finda
a votação e procedida a conferência das cártulas, foi
constatada a coincidência entre o número de cédulas
e o de votantes, num total de dezenove votos. Processada a apuração, o Presidente anunciou o resultado,
declarando eleitos, por unanimidade, com dezenove
votos, para Presidente, Deputado Silvio Torres; para
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Rômulo Gouveia;
para Segunda Vice-Presidente, Deputada Sueli Vidigal,
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para Terceiro Vice-Presidente, Deputado Léo Vivas. A
seguir, o Deputado Simão Sessim convidou o Deputado Silvio Torres a assumir a presidência, declarando-o
empossado. O Presidente eleito, por sua vez, declarou
empossados os Deputados Rômulo Gouveia, Sueli
Vidigal e Léo Vivas. O Presidente recebeu os cumprimentos dos deputados João Magalhães, José Carlos
Vieira, Simão Sessim e Edson Aparecido. Todos enalteceram sua trajetória política como Deputado Federal, Deputado Estadual e Prefeito de São José do Rio
Pardo – SP, e fizeram votos de uma gestão eficiente
no cumprimento do papel fiscalizatório da Comissão. O
Deputado Silvio Torres agradeceu a confiança de seus
pares e disse ter ciência da responsabilidade de estar
à frente de uma Comissão desta natureza. Lembrou
que o Poder Legislativo é constantemente observado
e que por isso deve à sociedade transparência na aplicação de recursos públicos. Nesse sentido, ressaltou
o propósito de desenvolver um trabalho a longo prazo
na CFFC, não apenas para que ela justifique sua existência, mas para que contribua significativamente com
o Legislativo, haja vista seu potencial de atuação em
diferentes campos temáticos. O Presidente disse ainda
se sentir desafiado, porém confortado pelo apoio dos
membros da Comissão, aos quais instigou à participação ativa em todos os trabalhos. Antes de encerrar
seu pronunciamento, cumprimentou seu antecessor,
Deputado Dr. Pinotti, que por motivos de saúde não
pode estar presente à reunião, e externou a confiança
depositada na equipe técnica a serviço da CFFC. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente convocou reunião
para o dia onze de março, às 10 horas, e encerrou os
trabalhos às onze horas. E, para constar, eu, Nádia
Lúcia das Neves Raposo, lavrei a presente Ata, que
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Silvio Torres, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião de Instalação e Eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes realizada em 4
de março de 2009.
Às dez horas e trinta e nove minutos do dia quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no
plenário 2, do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob
a Presidência do Deputado André de Paula, para instalação e eleição do Presidente e dos Vice-presidentes
da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
Registraram presença os Senhores Deputados André
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de Paula e Roberto Rocha – Presidentes; Marcos Montes, Jurandy Loureiro e Leonardo Monteiro – VicePresidentes; Jorge Khoury, Luciano Pizzatto, Marina
Maggessi, Mário de Oliveira, Paulo Piau, Rebecca
Garcia e Sarney Filho – Titulares; Antonio Feijão, Fernando Marroni, Germano Bonow, Homero Pereira, Luiz
Carreira, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Wandenkolk
Gonçalves e Zezéu Ribeiro – Suplentes. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme
acordo de lideranças, o nome dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado Roberto Rocha (PSDBMA); de Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Marcos
Montes (DEM-MG); de Segundo-Vice-Presidente, Deputado Jurandy Loureiro (PSC-ES); e do Terceiro-VicePresidente, Deputado Leonardo Monteiro (PT-MG). A
seguir, o presidente convidou as Deputadas Rebecca
Garcia, para auxiliar os trabalhos na qualidade de Secretária, e Marina Maggessi, na qualidade de Escrutinadora. A Secretária procedeu à chamada nominal por
partidos/blocos. Participaram da votação os Deputados
Leonardo Monteiro, Rebecca Garcia, Paulo Piau, André de Paula, Luciano Pizzatto, Marcos Montes, Roberto Rocha, Marina Maggessi, Sarney Filho, Jurandy
Loureiro, Luiz Carreira e Paulo Roberto. Finda a votação, foi constatada a coincidência entre o número de
sobrecartas e o número de votantes: 12 (doze). Processada a apuração, o Presidente anunciou o seguinte resultado: para Presidente, Deputado Roberto Rocha
(PSDB/MA), com 12 (doze) votos; para Primeiro-VicePresidente, Deputado Marcos Montes (DEM-MG), com
12 (doze) votos; para Segundo-Vice-Presidente, Deputado Jurandy Loureiro (PSC-ES), com 12 (doze)
votos; e para Terceiro-Vice-Presidente, Deputado Leonardo Monteiro (PT-MG), com 12 (doze) votos. A seguir, o Presidente, Deputado André de Paula, convidou
o Deputado Roberto Rocha a assumir a Presidência,
declarando-o empossado. Após, o Deputado André de
Paula ressaltou que deixava a Presidência, porém não
deixava a Comissão nem a causa ambientalista. Segundo ele, quem passa por esta Comissão dificilmente consegue sair sem ser completamente impregnado
com a importância da causa ambiental. Confessou que
ao longo de sua vida pública, que já não é tão pequena, poucas vezes exerceu um cargo que lhe desse
tanto prazer além de lhe proporcionar a rica contribuição que recebeu dos companheiros membros da Comissão. Desta forma, registrou que passava a Presidência ao Deputado Roberto Rocha com muita alegria
e registrou o seu agradecimento e reconhecimento ao
corpo técnico e funcional da Comissão, aos companheiros parlamentares pela tolerância e paciência que
tiveram durante a sua gestão e desejou ao novo Pre-
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sidente e demais membros da Mesa Diretora bastante sucesso. Colocou-se à inteira disposição da nova
Mesa Diretora para que de forma engajada pudesse
contribuir para que esse sucesso ocorra. O Deputado
Sarney Filho solicitou a palavra, mesmo quebrando
um pouco o protocolo, para cumprimentar o Deputado
André de Paula pelo excelente trabalho realizado. Ressaltou que quando o nome do Deputado André de
Paula foi indicado para a Presidência desta Comissão,
por não conhecerem o seu trabalho nem o seu comprometimento com a causa ambiental, ficaram um
pouco receosos no início, porém, tão logo o Deputado
André de Paula inicou a sua gestão, observaram que
se tratava de um democrata, um homem público da
melhor qualidade, porque demonstrava o desejo de
promover o bem-estar da população. Desta forma,
V.Exª de forma isenta, como deve ser a conduta de um
Presidente, ajudou para que não ocorresse retrocessos nesta Casa e contribuiu para alguns avanços. Tendo em vista reunião de lideranças naquele momento,
o Deputado Sarney aproveitou para também cumprimentar o novo Presidente, Deputado Roberto Rocha,
e demais membros da Mesa Diretora pela eleição. Registrou que conhecia o Deputado Roberto Rocha por
muitos anos, um político brilhante, talentoso, e que tem
tido votações expressivas, sendo o mais votado do
Estado do Maranhão nas últimas eleições e por estar
também impregnado desse espírito público, acreditava
que assim como todos os outros que lhe antecederam
sairá consagrado como um grande Presidente. O Deputado André de Paula agradeceu as palavras elogiosas do Deputado Sarney Filho e fez uma referência
especial ao apoio e parceria importantíssimos que recebeu da Frente Parlamentar Ambientalista e acreditava que o Deputado Roberto Rocha também receberá. Desta forma, dando sequência às formalidades,
passou a Presidência ao Deputado Roberto Rocha.
Antes, a Deputada Marina Maggessi solicitou a palavra
para também tecer algumas considerações ao trabalho
desenvolvido pelo Deputado André de Paula antes que
deixasse a mesa. Registrou que o Deputado André de
Paula conduziu esta Comissão com galhardia, registrando que em certa ocasião fizera um comentário a
respeito do seu brilho no olhar, coisas que as mulheres
prestam bastante atenção, pois todas às vezes que
uma pessoa faz alguma coisa com grande entusiasmo,
os seus olhos brilham e, muitas vezes, viu os olhos do
Deputado André de Paula brilharem, especialmente
quando acontecia uma disputa mais acirrada em relação a alguma proposta de lei ou alteração da legislação. Registrou que foi muito prazeroso trabalhar com
o Deputado André de Paula, parabenizando-o e desejando-lhe que continuasse com essas características
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de atuar. O Deputado Roberto Rocha convidou os Deputados Marcos Montes, Jurandy Loureiro e Leonardo
Monteiro para tomarem assento à mesa, declarandoos empossados, respectivamente, nos cargos de Primeiro, Segundo e Terceiro-Vice-Presidentes. Agradeceu a confiança, primeiramente, do seu Partido, o
PSDB, bem como dos demais membros pela confirmação unânime da chapa acordada pelas lideranças.
Parabenizou o Deputado André de Paula pela forma
democrática e transparente com que conduziu esta
Comissão, privilegiando a maioria da sociedade, tendo
a capacidade de enxergar adiante, sem sectarismo,
sem radicalismo, enfirm, de forma isenta, como deve
ser a atuação de um Presidente, como ressaltou o
Deputado Sarney Filho, que surpreendeu-se positivamente com a sua atuação. Da mesma forma, ressatou
que esperava que com ele e demais membros da nova
Mesa Diretora ocorresse da mesma forma. Frisou que
bastava ter visão social, sensibilidade social e espírito
público, enfim, sensibilidade política para dialogar com
todos os segmentos envolvidos. Assim, agradeceu e
solicitou o apoio de todos para que pudessem produzir o melhor trabalho possível em prol do conjunto da
sociedade. Registrou o interesse de vários parlamentares de integrarem esta Comissão, inclusive de seu
Partido, o PSDB, como os Deputados Ricardo Tripoli,
Antônio Carlos Mendes Thame e Nilson Pinto, os quais
enriqueceriam muito esta Comissão e os nossos trabalhos. Registrou os seus cumprimentos a esses Parlamentares, ressaltando que o Deputado Nilson Pinto,
que antecedeu o Deputado André de Paula, na Presidência desta Comissão, muito contribuiu para a questão ambiental durante sua gestão. Comunicou o seu
desejo de fazer com que não somente os membros
participem das decisões importantes desta Comissão,
mas também tenhamos a participação de outros parlamentares, objetivando melhores resultados. O Deputado Leonardo Monteiro cumprimentou o Deputado
André de Paula pela sua forma de atuar, sempre vibrante, o que permitiu dinamizar os trabalhos desta
Comissão. Registrou que devido à sua liderança e à
forma descentralizada com que conduziu os trabalhos,
viabilizou a apreciação de muitos projetos importantíssimos. Parabenizou o Deputado Roberto Rocha pela
eleição e, como integrante da chapa proveniente do
acordo das lideranças, na qualidade de Terceiro-VicePresidente, agradeceu aos demais parlamentares pelo
apoio unânime recebido. Parabenizou também os Deputados Marcos Montes e Jurandy Loureiro pela eleição para, respectivamente, Primeiro e Segundo-VicePresidentes. A seguir, colocou-se à inteira disposição
do Presidente para envidar todos os esforços possíveis
para dar prosseguimento à dinâmica empreendida
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nesta Comissão durante esses últimos anos. Desejou
êxito ao Deputado Roberto Rocha na condução dos
trabalhos e registrou a certeza de que sob a liderança
de S.Exª esta Comissão poderá contribuir para a melhoria das condições ambientais do País, hoje tema da
maior importância mundial. O Deputado Marcos Montes, antes de se dirigir à nova Mesa Diretora, parabenizou o Deputado André de Paula pela sua atuação à
frente desta Comissão e registrou não ser surpresa
para quem o conhece, e ele teve a oportunidade de
conviver com S.Exª. durante esses últimos dois anos
e que o brilho nos olhos de que a Deputada Marina
Maggessi ressaltou não ocorre somente aqui no âmbito da Comissão, mas também em sua vida. Frisou
que o Deputado André de Paula é um homem um pouco diferente da média, é um homem que é apegado
àquilo que faz, percebe-se isso também em relação à
sua família e em relação a seus amigos. Aproveitou
para também registrar e parabenizar o Deputado Nilson Pinto, que antecedeu o Deputado André de Paula,
que também fez um excelente trabalho, sendo importantíssimo para este Colegiado encontrar-se na importância de hoje. Ponderou que a missão do Deputado
Roberto Rocha não será muito fácil. No entanto, por
tratar-se de um homem que conhece profundamente
essa situação pelo Estado que mora, pela situação
que vive, pela sua experiência partidária, com certeza
conduzirá os trabalhos de forma brilhante. A seguir,
teceu considerações sobre a reunião ocorrida ontem,
dia três de março, com parlamentares dinamarqueses,
sob a Presidência do Deputado Jorge Khoury, grande
parlamentar e grande liderança nacional. Frisou que
foi bastante enfocado na reunião que devemos ter um
equilíbrio entre a produção e a proteção. Ressaltou
que, inclusive, essas são também as palavras do Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que disse em
uma reunião do Grupo de Trabalho Interministerial para
tratar do Código Florestal que nós devemos ter mais
produção com mais proteção. Complementou que esse
é o lema que devemos ter nesta Comissão e tem certeza que o novo Presidente, Deputado Roberto Rocha,
vai seguir essa linha neste momento difícil que o País
passa. Registrou a certeza de que esta Comissão vai
ter sua importância redobrada para que possamos realmente fazer com que a legislação ambiental que rege
esse País possa estar num caminho de forma a permitir que façamos essa proteção esperada pelo mundo, mas que também possamos produzir de maneira
que o mundo também espera de nós. Parabenizou
também os Deputados Marcos Montes, Jurandy Loureiro e Leonardo Monteiro pela eleição para, respectivamente, Primeiro, Segundo e Terceiro-Vice-Presidenes. O Deputado Jurandy Loureiro registrou o seu
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agradecimento primeiramente ao Senhor Deus pela
oportunidade que lhe foi conferida para participar, como
Vice-Presidente, da Mesa Diretora desta Comissão e,
segundo, parabenizou o Deputado André de Paula pelo
grande trabalho que desempenhou nesta Comissão,
de acordo com todos os relatos anteriores, e aproveitou para colocou-se à disposição do novo Presidente,
Deputado Roberto Rocha, e demais membros para
desenvolver um trabalho à altura de que o Brasil precisa, em face das grandes dificuldades ambientais.
Registrou o seu desejo de somar forças com os demais
membros para o desenvolvimento de um trabalho que
possa orgulhar os brasileiros que os colocaram nesta
Casa. O Deputado Paulo Piau registrou que pelos depoimentos anteriores pode-se concluir que o Deputado André de Paula desempenhou um trabalho fenomenal nesta Comissão. Registrou a sua alegria de
integrar este Órgão, extremamente importante e agradeceu o seu Partido, o PMDB, por sua designação
como membro desta Comissão. Ressaltou ao Presidente, Deputado Roberto Rocha, aos membros da
Mesa Diretora e demais integrantes que o Brasil tem
pressa e se considerarmos os problemas trabalhistas
e ambientais, eles urgem decisões e, como frisou o
Deputado Marcos Montes, esse é um ano muito importante para conciliarmos a produção e evidentemente a proteção ambiental. Desta forma, colocou-se à
disposição, desejando boa sorte ao Deputado Roberto Rocha nessa empreitada e reforçou a necessidade
da conquista de avanços significativos no desenvolvimento sustentável nesse ano. O Deputado Jorge Khoury agradeceu a oportunidade por integrar essa Comissão durante o ano passado sob a Presidência do nobre
Colega Deputado André de Paula e, para não se alongar, assumiu como suas as palavras elogiosas de todos
aqueles que lhe antecederam em relação à forma com
que o Deputado André de Paula conduziu esta Comissão e apenas registrou o seu orgulho por participar
dessa Comissão, exatamente em virtude da linha de
equilíbrio com que conseguiu-se desenvolver ações
neste Órgão Técnico. Agradeceu também as palavras
generosas do Deputado Marcos Montes, e registrou
que ontem, representando o Deputado André de Paula, presidiu uma reunião conjunta com as Comissões
de Agricultura, da Amazônia, de Minas e Energia e
participação da Frente Parlamentar, destinada a recepcionar parlamentares da Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Dinamarquês, os quais estão
fazendo visistas a vários países, convocando os que
possam dar uma maior contribuição, como é o caso
do Brasil, com relação às questões do efeito estufa,
do aquecimento global, enfim, das mudanças climáticas. Ressaltou que em dezembro será realizada mais
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uma reunião para tratar dessas questões em Copenhague, a COP 15. Frisou que na reunião com os parlamentares dinamarqueses de ontem muitas de suas
indagações foram, de certa forma, respondidas pelos
companheiros brasileiros. Registrou uma preocupação
em relação à COP 15, no sentido de esta Comissão
promover ações neste intervalo de tempo, até início
de dezembro, que possam contribuir para que tanto o
parlamento quanto o Executivo apresentem de forma
uníssona os seus posicionamentos, visando marcar
uma posição importante. Por fim, desejou ao Deputado Roberto Rocha e demais membros da Mesa Diretora um bom trabalho e também colocou-se à inteira
disposição para contribuir com os trabalhos. O Deputado Roberto Rocha registrou que o evento em Copenhague é de extrema importância e essa reunião de
ontem com os dinamarqueses foi bastante oportuna,
pois sinaliza a importância de implementarmos ações
e, desta forma, temos dentre os nossos desafios, o de
realizar um grande encontro, como uma reunião preparatória para estarmos prontos para Copenhague.
Registrou que o mundo vive um outro momento com
a chegada dos Democratas ao Governo Americano
que é fundamental para essa questão em relação ao
Protocolo de Kioto, que hoje o entendimento é outro.
Assim, frisou ser de grande valia a promoção desse
encontro preparatório e, para dar peso a esse evento
e chamar a atenção do mundo, temos que incluir como
participantes pessoas brilhantes envolvidas com essa
discussão da atualidade, inclusive de outros países.
Em relação à gestão do Deputado André de Paula,
registrou que “nós mesmos somos responsáveis pelos
retornos favoráveis e contrários às nossas condutas”.
Desta forma, V.Exª, após árduo trabalho à frente desta Comissão, colhe os frutos de sua conduta com o
reconhecimento unânime dos membros deste Colegiado. Assim, um grande desafio político foi introduzido por V.Exª nesta Comissão e será dado continuidade, sem radicalismos, sem sectarismo, de forma a
interagir com todos os segmentos e rediscutir o modelo de desenvolvimento econômico, como bem ressaltou o Deputado Marcos Montes, de forma a termos
mais produção, com mais proteção. Não havendo mais
quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente,
Deputado Roberto Rocha, convidou os membros para
participarem da primeira reunião deliberativa ordinária,
a realizar-se no próximo dia onze de março, às dez
horas, no Plenário de nº 2, localizado no Anexo II desta Casa. Após, declarou encerrada a reunião às onze
horas e cinquenta e oito minutos e, para constar, eu,
Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
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Presidente, Deputado André de Paula, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 17 de dezembro de 2008
Às dez horas e quarenta e oito minutos do dia
dezessete de dezembro de dois mil e oito, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Minas e Energia, no
Plenário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Luiz Fernando Faria, Presidente; Rogerio Lisboa, Rose de
Freitas e Vander Loubet, Vice-Presidentes; Bel Mesquita, Carlos Alberto Canuto, Edmilson Valentim, Eduardo da Fonte, Eduardo Sciarra, Eduardo Valverde,
Ernandes Amorim, Fernando Ferro, José Fernando
Aparecido de Oliveira, José Otávio Germano, Luiz
Paulo Vellozo Lucas, Marcio Junqueira, Paulo Abi-Ackel,
Silvio Lopes, Simão Sessim e William Woo, Titulares;
Aelton Freitas, Átila Lira, Brizola Neto, Chico D’Angelo,
Edinho Bez, Eliene Lima, Eliseu Padilha, Luiz Alberto,
Nelson Meurer, Rodrigo de Castro, Tatico e Vitor Penido, Suplentes. Compareceram, também, os Deputados José Carlos Machado e Neudo Campos, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Senhores
Deputados Alexandre Santos, Andre Vargas, Arnaldo
Jardim, Arnaldo Vianna, Betinho Rosado, Eduardo
Gomes, José Santana de Vasconcellos, Julião Amin,
Marcos Medrado e Zé Geraldo. O Deputado Eduardo
da Fonte apresentou atestado médico que justifica
suas ausências às reuniões realizadas no período de
vinte e três de novembro a seis de dezembro deste
ano, e o Deputado Marcos Medrado comunicou ter
estado ausente às reuniões do último dia dez e desta
data em razão de tratamento de saúde. ABERTURA:
Alcançado o número regimental, o Senhor Presidente
comunicou o início da Reunião Ordinária Deliberativa
e submeteu à apreciação a Ata da Reunião Ordinária
Deliberativa realizada no dia três do mês em curso. O
Deputado José Otávio Germano solicitou dispensa da
leitura da Ata, tendo o Plenário da Comissão anuído
à solicitação. Não houve discussão. Em votação, a Ata
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente comunicou ter feito as seguintes designações de relatoria: no dia vinte e seis de novembro,
ao Deputado Eduardo Gomes, o Projeto de Lei nº
1.110/2003; ao Deputado Ernandes Amorim, o Projeto de Lei nº 3.245/2008; ao Deputado José Otávio
Germano, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.138/2008;
e, ao Deputado Simão Sessim, o Projeto de Lei nº
4.127/2008; no dia três deste mês, ao Deputado Edu-
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ardo Valverde, o Projeto de Lei nº 2.184/2007; nesta
data, ao Deputado José Otávio Germano, o Projeto de
Lei nº 4.404/2008; e, ao Deputado Andre Vargas, o
Projeto de Lei Complementar nº 390/2008. Em seguida, o Senhor Presidente informou que a Comissão
havia recebido do Tribunal de Contas da União cópia
do Acórdão nº 2.886/2008, que trata do acompanhamento do primeiro estágio da licitação e da contratação
de parceria público-privada do Projeto de Irrigação
Pontal, na modalidade concessão patrocinada. O Senhor Presidente informou, ainda, que os membros interessados poderiam examinar os documentos na
Secretaria da Comissão. Na seqüência, o Senhor Presidente solicitou do Plenário referendo para as participações, como representantes da Comissão, do Deputado Arnaldo Jardim, no Workshop Infra-Estrutura
Geral e de Escoamento para Exploração e Produção
de Petróleo e Gás Natural no Litoral Paulista, realizado
em São Paulo, no último dia vinte e sete de novembro;
e dos Deputados Ciro Pedrosa e Zé Geraldo, na visita
ao Centro Experimental de Aramar, na cidade de Iperó-SP, realizada no dia quatro deste mês, para conhecimento do programa nuclear da Marinha do Brasil.
Em votação, foram aprovadas as referidas participações. Prosseguindo, o Senhor Presidente apresentou
ao Colegiado o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão durante o ano em curso, tendo
registrado se tratar de resultado da dedicação e do
esforço de todos os que participaram dos trabalhos
executados, tanto Parlamentares quanto Consultores
Legislativos da Casa, Assessores Parlamentares das
diversas instituições ligadas ao setor de minas e energia, a Secretaria da Comissão e outros agentes que
se fizeram representar no Órgão. ORDEM DO DIA: A
– MATÉRIA SOBRE A MESA: 1 – REQUERIMENTO
Nº 304/2008 – do Sr. Carlos Alberto Canuto – que “requer, nos termos do art. 117, VI, RICD, a retirada do
item 3 da pauta, Projeto de Lei nº 5.120/2005, de autoria do Deputado José Carlos Machado”. Não houve
discussão. Em votação, o Requerimento foi aprovado
unanimemente. 2 – REQUERIMENTO Nº 305/2008 –
do Sr. Átila Lira – que “requer, nos termos do art. 117,
VI, RICD, a retirada do item 5 da pauta, Projeto de Lei
nº 3.986/2008, do Senado Federal-Renato Casagrande”. Não houve discussão. Em votação, o Requerimento foi aprovado unanimemente. B – REQUERIMENTOS:
3 – REQUERIMENTO Nº 269/2008 – do Sr. Eduardo
Valverde – que “requer a convocação da Ministra Dilma
Roussef, para comparecer a esta Comissão com o fito
de expor a situação de cada obra do PAC no Setor
Energético Brasileiro”. A Proposição foi retirada de tramitação, a Requerimento do Autor. 4 – REQUERIMENTO Nº 301/2008 – do Sr. Eduardo Sciarra – que “requer
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a realização de Audiência Pública nesta Comissão, em
conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor,
com o objetivo de discutir o PL 5.120/2005, que exige
dos revendedores de gás de cozinha a pesagem do
botijão de GLP no ato da venda, visando conceder ao
consumidor um desconto equivalente ao líquido residual de gás devolvido”. O Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Autor do Requerimento, que expôs as
razões da Proposição e sugeriu que fossem convidados para a Audiência Pública os Senhores Renato
Menezello, Coordenador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor-Inadec; Haroldo Borges Rodrigues
Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis-ANP; João Alziro da
Jornada, Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-Inmetro; e
Sergio Bandeira de Mello, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito
de Petróleo-Sindigás. O Deputado Edinho Bez manifestou-se favoravelmente à matéria. Em votação, o
Requerimento foi aprovado unanimemente, acatada a
sugestão do Autor. C – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO: ORDINÁRIA: 5 – PROJETO DE LEI Nº 5.120/2005 – do Sr. José Carlos Machado – que “regulamenta o art. 19 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, para disciplinar a venda ou
troca de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo para
uso doméstico”. Relator: Deputado Carlos Alberto Canuto. Parecer: pela rejeição. O Projeto foi retirado de
pauta, a Requerimento do Relator. 6 – PROJETO DE
LEI Nº 5.690/2005 – do Sr. Betinho Rosado – que “insere o parágrafo 4º no art. 2º da Lei nº 11.097, de 13
de janeiro de 2005, que dispõe sobre a introdução do
biodiesel na matriz energética brasileira”. (Apensado:
Projeto de Lei nº 6.220/2005). Relator: Deputado Arnaldo Jardim. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 6.220/2005, apensado. O Projeto não foi
deliberado, em razão da ausência do Relator. D – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: PRIORIDADE: 7 – PROJETO DE LEI Nº 3.986/2008 – do Senado Federal (Renato Casagrande-PLS 204/2008) – que “altera dispositivos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e
da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, para promover a geração e o consumo de energia de fontes
renováveis”. Relator: Deputado Marcio Junqueira. Parecer: pela rejeição. O Projeto foi retirado de pauta, a
Requerimento do Deputado Átila Lira. ORDINÁRIA: 8
– PROJETO DE LEI Nº 303/2007 – do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira – que “dispõe sobre a
criação do Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis por Cooperativas-PNBC e dá outras providências”. Relator: Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas.
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Parecer: pela aprovação, com Emenda. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, que procedeu
à leitura do Parecer. Em seguida, os Deputados Eduardo Valverde e Fernando Ferro solicitaram vista do
Projeto, tendo esta sido concedida nos termos regimentais. 9 – PROJETO DE LEI Nº 1.421/2007 – do Sr.
Rogerio Lisboa – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, de forma a eliminar a necessidade da
nacionalização dos equipamentos e serviços referentes à produção de energia eólica”. Relatora: Deputada
Bel Mesquita. Parecer: pela rejeição. Foi concedida
vista conjunta aos Deputados Arnaldo Vianna e Eduardo Valverde, em dezoito de junho deste ano. O Senhor Presidente concedeu a palavra à Relatora, que
procedeu à leitura do Parecer. Não houve discussão.
Em votação o Parecer, este foi aprovado por unanimidade. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.015/2007 – do Sr.
Edmilson Valentim – que “estabelece desconto aplicável às tarifas de energia elétrica referentes às unidades
consumidoras enquadradas nas classes residencial e
rural situadas em municípios localizados em uma área
circunscrita num raio de cinqüenta quilômetros em torno de usinas nucleares ou depósitos definitivos de
rejeitos radioativos e dá outras providências”. Relator:
Deputado Rogerio Lisboa. Parecer: pela aprovação.
Foi concedida vista ao Deputado Betinho Rosado, em
cinco de dezembro de dois mil e sete. O Projeto não
foi deliberado, em razão da ausência do Relator no
momento da apreciação. 11 – PROJETO DE LEI Nº
2.860/2008 – do Sr. José Carlos Machado – que “estabelece política tarifária para o setor elétrico nacional
visando incentivar a indústria têxtil e dá outras providências”. Relator: Deputado José Fernando Aparecido
de Oliveira. Parecer: pela aprovação. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, que procedeu à
leitura do Parecer. Em discussão, o Deputado Eduardo
Valverde manifestou-se contrariamente ao Parecer.
Também usou a palavra o Autor do Projeto, que tratou
dos benefícios da Proposição. O Deputado José Otávio Germano solicitou vista do Projeto, tendo esta sido
concedida nos termos regimentais. 12 – PROJETO DE
LEI Nº 2.975/2008 – do Sr. Max Rosenmann – que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de serem subterrâneas as instalações de distribuição de energia elétrica,
quando realizadas em ruas das cidades que tenham
setores de valor histórico reconhecidos por órgãos
estatais, especialmente os tombados pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN”. Relator: Deputado Paulo Abi-Ackel. Parecer: pela aprovação, com Emenda. Foi concedida vista ao Eduardo
Valverde, no último dia três. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, que procedeu à leitura do
Parecer. Não houve discussão. Em votação o Parecer,
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este foi aprovado por unanimidade. 13 – PROJETO
DE LEI Nº 3.508/2008 – do Sr. Cleber Verde – que
“determina que o produtor rural plante um hectare de
lavouras alimentares para cada hectare que cultivar
com lavouras destinadas à produção de biodiesel”.
Relator: Deputado Paulo Abi-Ackel. Parecer: pela aprovação. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Relator, que procedeu à leitura do Parecer. Discutiram
a matéria os Deputados Eduardo Valverde e Luiz Alberto. Ao final, o Deputado Luiz Alberto solicitou vista
do Projeto, tendo esta sido concedida nos termos regimentais. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.318/2007 – do
Sr. Neudo Campos – 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 sistemas isolados”. Relator: Deputado
Marcio Junqueira. Parecer: pela aprovação. Foi concedida vista ao Deputado Eduardo Gomes, no dia último
dia três. Em razão do início da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária do Plenário da Casa, o Senhor Presidente encerrou a reunião, não tendo sido deliberado
o Projeto. ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente
encerrou os trabalhos às onze horas e cinqüenta e oito
minutos. E, para constar, eu, Damaci Pires de Miranda,
Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Luiz Fernando Faria, Presidente.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Primeira Reunião Ordinária de Eleição
do Presidente e dos Primeiro e Segundo Vice-Presidentes, realizada em 4 de março de 2009
Às dez horas e vinte e um minutos do dia quatro
de março de dois mil e nove, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Minas e Energia, no Plenário 14 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, por convocação do
Presidente desta Casa Legislativa, na forma regimental,
para a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes
deste Órgão Técnico na presente Sessão Legislativa.
Assumiu a presidência dos trabalhos, em conformidade ao art. 39 do Regimento Interno desta Casa, o
Deputado Luiz Fernando Faria. A Lista de Presença
registrou o comparecimento dos Senhores Deputados
Alexandre Santos, Arnaldo Jardim, Arnaldo Vianna,
Bernardo Ariston, Bruno Rodrigues, Carlos Alberto
Canuto, Eduardo da Fonte, Ernandes Amorim, Fábio
Ramalho, Fernando Ferro, Fernando Marroni, João
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Oliveira, Jorge Boeira, José Otávio Germano, Julião
Amin, Luiz Alberto, Luiz Fernando Faria, Luiz Paulo
Vellozo Lucas, Marcio Junqueira, Marcos Lima, Nelson Bornier, Paulo Abi-Ackel, Rose de Freitas, Silvio
Lopes e Vander Loubet, Titulares; Bruno Araújo, Carlos Brandão, Chico D’Angelo, Ciro Pedrosa, Eduardo
Sciarra, Jilmar Tatto, Leonardo Quintão, Luiz Bassuma, Maurício Quintella Lessa, Pedro Fernandes, Simão Sessim, Solange Almeida, Tatico e Vitor Penido,
Suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Senhores Membros Titulares Betinho Rosado, Eduardo
Valverde, Fernando Diniz, José Santana de Vasconcellos e Marcos Medrado. Tendo havido número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião
e anunciou, em conformidade ao acordo firmado entre
Lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de
Presidente, Deputado Bernardo Ariston, Partido do
Movimento Democrático Brasileiro-Rio de Janeiro; de
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Eduardo da Fonte, Partido Progressista-Pernambuco; e de Terceiro
Vice-Presidente, Deputado Nelson Bornier, Partido do
Movimento Democrático Brasileiro-Rio de Janeiro. Em
seguida, o Senhor Presidente informou que a eleição
do Segundo Vice-Presidente da Comissão ocorreria
em outra oportunidade, após a indicação oficial objeto
de acordo das Lideranças Partidárias. Na sequência,
o Senhor Presidente designou o Deputado José Otávio Germano para servir como Secretário e determinou o início da votação, com a chamada nominal dos
senhores membros indicados, tendo sido registrados
como votantes os Deputados Alexandre Santos, Arnaldo Jardim, Arnaldo Vianna, Bernardo Ariston, Bruno
Rodrigues, Carlos Alberto Canuto, Eduardo da Fonte,
Ernandes Amorim, Fernando Ferro, Fernando Marroni, João Oliveira, José Otávio Germano, Julião Amin,
Luiz Alberto, Luiz Fernando Faria, Marcio Junqueira,
Marcos Lima, Marcos Medrado, Nelson Bornier, Paulo
Abi-Ackel, Rose de Freitas e Silvio Lopes, Titulares; e os
Deputados Maurício Quintella Lessa, Solange Almeida
e Vitor Penido, Suplentes. Em seguida, o Senhor Secretário procedeu à escrutinação, verificando a coincidência entre o número de votantes e o de sobrecartas,
tendo sido apurados vinte e cinco votos. Logo após,
o Senhor Presidente proclamou o resultado, declarando eleitos, para Presidente, o Deputado Bernardo
Ariston e, para Primeiro e Terceiro Vice-Presidentes,
os Deputados Eduardo da Fonte e Nelson Bornier,
respectivamente, todos com vinte e quatro votos favoráveis, tendo sido registrado um voto em branco.
Prosseguindo, o Senhor Presidente dirigiu agradecimentos a todos que colaboraram com o seu trabalho
à frente da Comissão na Sessão Legislativa anterior e
manifestou votos de êxito ao Presidente recém-eleito.
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A seguir, ele convidou os Deputados eleitos para assumirem seus cargos, declarando-os empossados. Ao
assumir a Presidência, o Deputado Bernardo Ariston
agradeceu aos pares a confiança nele depositada e
declarou o propósito de conduzir os trabalhos deste
Órgão Técnico visando ao desenvolvimento do País.
Ele também declarou estar vago o cargo de Segundo
Vice-Presidente, cuja eleição deveria ocorrer na próxima
reunião. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra aos Deputados Eduardo da Fonte e Nelson
Bornier, que também manifestaram agradecimentos
ao Colegiado e a disposição de unir esforços no sentido de que sejam vencidos os desafios propostos à
Comissão. Ainda usaram a palavra os Deputados José
Otávio Germano, Fernando Ferro, Luiz Alberto, Marcio
Junqueira, Rose de Freitas, Jorge Boeira, Alexandre
Santos, Marcos Lima, Arnaldo Jardim, João Oliveira,
Ciro Pedrosa e Arnaldo Vianna, que discorreram sobre
a relevância do trabalho a ser desenvolvido por este
Órgão Técnico, visando ao atendimento dos anseios
da sociedade brasileira. Ao final, o Senhor Presidente
manifestou seu entendimento acerca da dimensão do
trabalho a ser realizado e declarou contar com o apoio
de todos para o atingimento dos objetivos propostos.
ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente encerrou os
trabalhos às onze horas e quarenta e nove minutos
e convocou reunião para a próxima quarta-feira, dia
onze de março. E, para constar, eu, Damaci Pires de
Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado Bernardo Ariston, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião, realizada em 4 de março
de 2009.
Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos
do dia quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo
II da Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na forma regimental,
para a eleição do Presidente e Vice-Presidentes deste
órgão técnico para esta sessão legislativa. Assumiu a
presidência dos trabalhos o Deputado Raul Jungmann,
na qualidade de último Presidente. A lista de presença
registrou o comparecimento dos Deputados Alexandre
Silveira, Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá,
Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, Domingos Du-
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tra, Fernando Melo, Francisco Tenorio, João Campos,
Laerte Bessa, Major Fábio, Marina Maggessi, Neilton
Mulim, Perpétua Almeida, Raul Jugmann e William
Woo – Titulares; Décio Lima, Elizeu Aguiar, Guilherme
Campos, Hugo Leal, Iriny Lopes, Janete Rocha Pietá,
Lincoln Portela e Marcelo Itagiba – Suplentes. Deixaram de registrar presença os Deputados Enio Bacci
e Fernando Marroni. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos
e anunciou, conforme acordo de Lideranças, o nome
dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado
Alexandre Silveira e de 1º Vice-Presidente, Deputado Raul Jungmann, pelo Bloco PSDB,DEM,PPS;
de 2º Vice-Presidente, Deputado Laerte Bessa, pelo
Bloco PMDB,PT,PP,PTB,PSC,PTC,PTdoB; e de 3º
Vice-Presidente, Deputado William Woo, pelo Bloco
PSDB,DEM,PPS. A seguir, o Presidente designou o
Deputado Antonio Carlos Biscaia para servir como Secretário e passou a presidência à 1ª Vice-Presidente,
Deputada Marina Maggessi. Findo o processo de votação, constatada a coincidência entre o número de
sobrecartas e o de votantes e processada a apuração,
a Deputada Marina Maggessi anunciou o resultado,
proclamando eleitos os candidatos supracitados, para
os respectivos cargos, com treze votos. Reassumindo
a presidência, o Deputado Raul Jungmann convidou os
eleitos a tomar assento à mesa, declarando-os empossados. Em seguida, apresentou um breve balanço das
atividades desenvolvidas sob sua gestão, creditando
tal êxito à assiduidade, disponibilidade e espírito de
colaboração dos pares, aos quais agradeceu. Ato contínuo, expressou agradecimentos à equipe técnica da
CSPCCO; às corporações que apoiaram a Comissão
e apresentaram sugestões; e aos assessores dos partidos. Em seguida, com a palavra, o Deputado Arnaldo
Faria de Sá, parabenizou o Presidente Raul Jungmann
pela isenção com que conduziu os trabalhos, tendo se
manifestado no mesmo sentido os Vice-Presidentes
eleitos, Deputados Laerte Bessa e William Woo. Na
sequência, o Presidente eleito expressou agradecimentos ao ex-Presidente; à Deputada Marina Magessi;
ao seu Partido, o PPS; e aos pares, conclamando-os
a irmanados trabalharem para que o Estado promova
mais segurança para a população. Ressaltou ainda
ter consciência da responsabilidade que é presidir a
Comissão no preciso momento em que a sociedade
reivindica ações que redundem em maior segurança,
registrando ser Fraternidade e Segurança Pública o
tema que será desenvolvido pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil na Campanha da Fraternidade
deste ano. Ato contínuo, afirmou que, no exercício da
presidência, ouvirá os pares e que toda matéria será
democraticamente submetida ao debate. Em seguida,
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franqueou a palavra aos Deputados Antonio Carlos
Biscaia, Francisco Tenorio, Marina Magessi e Capitão Assumção, que parabenizaram o ex-Presidente
e formularam votos de sucesso aos eleitos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às quinze horas e trinta e dois
minutos, antes, porém, convocou reunião ordinária para
o dia dez de março, às 14 horas, no Plenário 6, para
deliberação de proposições constantes em pauta a ser
divulgada. E, para constar, eu, Kátia da Consolação
dos Santos Viana, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Alexandre Silveira, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 2ª Reunião, realizada em 11 de março
de 2009.
Às quatorze horas e quarenta e dois minutos
do dia onze de março de dois mil e nove, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Alexandre Silveira. A lista de presença registrou o comparecimento dos Deputados Alexandre
Silveira – Presidente; Raul Jungmann, Laerte Bessa
e William Woo – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Capitão Assumção, Enio
Bacci, Fernando Marroni, Fernando Melo, João Campos e Perpétua Almeida – Titulares; Glauber Braga,
Guilherme Campos, Hugo Leal, Iriny Lopes, Janete
Rocha Pietá, José Genoíno, Lincoln Portela, Paulo
Rubem Santiago – Suplentes. Compareceu ainda,
como não membro, o Deputado Pompeo de Mattos.
Deixaram de registrar presença os Deputados Bispo
Gê Tenuta, Domingos Dutra, Francisco Tenorio, Major
Fábio, Marina Maggessi e Neilton Mulim. A Deputada
Marina Maggessi apresentou escusa pela ausência,
por estar participando da entrega do Diploma Mulher
Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. O Deputado Neilton
Mulim justificou sua ausência, por motivo de licença
médica. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da 1ª Reunião Ordinária, cuja leitura
foi dispensada a pedido do Deputado Arnaldo Faria de
Sá. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O
Presidente informou que a Comissão recebeu ofício
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão n.º 244/09, referente ao relatório de monitoramento da implementação de recomendações e
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determinações relativas ao aperfeiçoamento da rede
INFOSEG. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº
3.443/08 – do Senado Federal – Antonio Carlos Valadares – (PLS 209/03) – que “Dá nova redação a
dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
objetivando tornar mais eficiente a persecução penal
dos crimes de lavagem de dinheiro”. (Apensado: PL
nº 3.247/08). RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela aprovação deste e
pela rejeição do apensado, com substitutivo e complementação de voto. Vista ao Deputado Lincoln Portela,
em 3/12/08. O Deputado Lincoln Portela apresentou
votos em separado. Anunciada a matéria, o Deputado
William Woo suscitou a retirada de pauta do projeto,
alegando a necessidade de maior discussão, uma vez
que pretendia apresentar duas sugestões de emendas
por meio de voto em separado, para incluir § 4º ao art.
10 e § 5º ao art. 11 do substitutivo. O relator, por sua
vez, defendeu a votação do projeto naquela reunião,
por entender que a matéria seria ainda amplamente
examinada e debatida pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara
dos Deputados. Ato contínuo, declarou que acolheria
as sugestões de emendas do Deputado William Woo.
Sendo assim, iniciada a discussão, o relator apresentou complementação de voto, proferindo a leitura dos
dispostivos acolhidos: “Artigo 10, § 4º. O inciso II deste artigo não se aplica às pessoas físicas e jurídicas
constantes do inciso XIV do art. 9º”; “Artigo 11, § 5º.
A alínea “a” do inciso II deste artigo não se aplica às
pessoas físicas e jurídicas constantes do inciso XIV
do art. 9º”. Encerrada a discussão, por falta de oradores inscritos, foi concedida a palavra ao Deputado
Lincoln Portela para encaminhamento da votação,
tendo este defendido o segundo voto em separado
por ele apresentado, pela rejeição do PL 3.443/08 e
do apensado. Em votação, foi aprovado o parecer do
relator, com complementação de voto, contra o voto
do Deputado Lincoln Portela, que solicitou verificação
de votação. Procedida a chamada nominal, votaram
sim os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Fernando
Marroni, Fernando Melo, Laerte Bessa, João Campos,
Perpétua Almeida, William Woo, Capitão Assumção,
Raul Jungmann, José Genoíno, Hugo Leal e Glauber
Braga. Votou não o Deputado Lincoln Portela. Abstevese de votar o Deputado Alexandre Silveira. Declarado
o resultado, restou aprovado o parecer, com complementação de voto. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
às quinze horas e quatorze minutos, antes, porém,
convocou reunião extraordinária para o mesmo dia,
às quinze horas e dezesseis minutos, no Plenário 6,
para deliberação de proposições constantes em pau-
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ta previamente divulgada. E, para constar, eu, Kátia
da Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Alexandre Silveira, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
Ata da Primeira Reunião Ordinária (Instalação
e Eleição do Presidente e do Primeiro-Vice-Presidente), realizada em 04 de março de 2009.
Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia
quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados,
convocada pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
na forma regimental, para a eleição do Presidente e
do Primeiro-Vice-Presidente deste órgão técnico, em
sucessão aos mandatários com período imediatamente
cumprido. A Lista de Presença registrou o comparecimento dos Senhores Deputados Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Jovair Arantes, Luiz Carlos
Busato, Major Fábio, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif,
Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Sabino Castelo Branco, Sérgio Moraes, Thelma de
Oliveira, Vanessa Grazziotin, Vicentinho e Wilson Braga – Titulares; Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia,
Edigar Mão Branca, Eduardo Barbosa, Emilia Fernandes, João Campos, Maria Helena, Nelson Pellegrino
e Osvaldo Reis – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Hermes Parcianello, Laerte Bessa,
Luciano Castro, Pedro Henry e Valdemar Costa Neto.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente em exercício, Deputado Pedro Fernandes,
declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme
acordo de Lideranças, o nome dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado Sabino Castelo Branco, e
de Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Sérgio Moraes.
A seguir o Presidente convocou o Deputado Roberto
Santiago para atuar como Secretário e escrutinador
e determinou o início da votação, com a chamada
nominal dos senhores membros indicados. Participaram da votação os Deputados Andréia Zito, Edgar
Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete
Pereira, Mauro Nazif, Sergio Moraes, Luiz Carlos Buzato, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Sabino Castelo
Branco, Telma de Oliveira, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, Emília Fernandes, João Campos e Manuela d’Ávila. Finda a votação
e procedida a conferência das cártulas, foi constatada
a coincidência entre o número de cédulas e o de votantes. Processada a apuração, o Presidente anun-
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ciou o seguinte resultado: para Presidente, Deputado
Sabino Castelo Branco, com dezenove votos, e para
Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Sérgio Moraes,
com dezenove votos. Diante do resultado apurado, o
Presidente declarou eleito o Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente, e o Deputado Sérgio Moraes,
como Primeiro-Vice-Presidente. A seguir o Deputado
Pedro Fernandes convidou o Deputado Sabino Castelo
Branco a assumir a presidência, declarando-o empossado. O Presidente eleito, Deputado Sabino Castelo
Branco, assumiu o comando da reunião e franqueou
a palavra aos senhores membros. Usaram da palavra
os Deputados Nelson Pellegrino, Eudes Xavier, Gorete
Pereira, Paulo Pereira da Silva, Fernando Nascimento,
Roberto Santiago e Paulo Rocha, que apresentaram
seus cumprimentos ao Presidente eleito, Deputado
Sabino Castelo Branco, e ao ex-Presidente, Deputado Pedro Fernandes. A seguir, o Presidente fez breve
pronunciamento, abordou a forma como conduzirá os
trabalhos durante sua gestão e agradeceu aos seus
pares pela votação obtida. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, Deputado Sabino Castelo Branco, agradeceu a presença de todos e
encerrou os trabalhos, às onze horas e vinte e cinco
minutos, convocando os senhores membros para reunião ordinária deliberativa a realizar-se na quarta-feira,
dia onze de março, às dez horas, no mesmo local. E,
para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Sabino
Castelo Branco, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião Ordinária Instalação e Eleição do Presidente e Vice-Presidentes realizada em
04 de março de 2009.
Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos
do dia quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se a
Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – Anexo
II da Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na forma regimental,
para a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes
deste Órgão Técnico, em sucessão aos mandatários
com períodos imediatamente cumpridos. Assumiu a
presidência dos trabalhos, na qualidade de Presidente,
o Deputado Albano Franco. A Lista de Presença registrou o comparecimento dos Deputados, Silvio Torres,
Fábio Souto e Marcelo Teixeira, Afonso Hamm, Arnon
Bezerra, Carlos Eduardo Cadoca, Deley, Edinho Bez,
Eliene Lima, Eugênio Rabelo, Jackson Barreto, Jerô-
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nimo Reis, Jilmar Tatto, José Airton Cirilo, Lídice da
Mata, Lupércio Ramos, e Valadares Filho – Titulares;
Cida Diogo, Fátima Pelaes, Gilmar Machado, Marcos
Montes, Silvio Lopes e Thelma de Oliveira – Suplentes. Deixaram de comparecer: Ademar Camilo, Alex
Canziani, Carlos Brandão, Fábio Faria, Fernando de
Fabinho, Fernando Lopes, Gorete Pereira, Hermes
Parcianello, João Pizzolatti, Joaquim Beltrão, Laurez
Moreira, Manuela D´ávila, Marcos Montes e Vicentinho.
Compareceu, ainda, o Deputado Mário Negromonte,
líder do Partido Progressista (PP). ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos
os trabalhos, certificou aos senhores Deputados e as
senhoras Deputadas, acerca dos procedimentos regimentais e anunciou, conforme acordo de Lideranças,
os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente,
Deputado Afonso Hamm; para 1° Vice-Presidente:
Deputado Marcelo Teixeira; para 2º Vice-Presidente:
Deputado Eugênio Rabelo; e para 3º Vice-Presidente:
Deputado Otavio Leite. A seguir, o Presidente designou
o Deputado Carlos Eduardo Cadoca para atuar como
Secretário e determinou o início da votação, com a chamada nominal dos senhores membros indicados. Finda
a votação, e procedida a conferência das cártulas, foi
constatada a coincidência entre o número de cédulas
e o de votantes. Votaram 16 (dezesseis) deputados:
15 (quinze) titulares e 1 (um) suplente. Processada
a apuração, o Presidente anunciou o resultado: para
Presidente Deputado Afonso Hamm, com dezesseis
votos. Foram eleitos, ainda, para 1º vice-presidente:
Deputado Marcelo Teixeira, com quinze votos; para 2º
Vice-Presidente: Deputado Eugênio Rabelo, com 15
votos; e para 3º Vice-Presidente: Deputado Otavio Leite, com quinze votos. Diante dos resultados apurados,
o Presidente declarou eleito e empossado o Deputado
Afonso Hamm, Presidente e os Vice-Presidentes, Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo e Otavio Leite. A seguir,
o Deputado Albano Franco teceu considerações sobre
os resultados positivos do trabalho realizado pela Comissão durante a última Sessão Legislativa Ordinária e
fez seus agradecimentos finais. Convidou o Deputado
Afonso Hamm a assumir a Presidência. O Presidente
eleito discorreu sobre os desafios que a Comissão tem
pela frente. Ressaltou a importância da Subcomissão
Permanente que trata da Copa do Mundo de 2014 e
abriu mão do seu lugar de Relator, a fim de que outros
Deputados possam colaborar com as atividades desta
Subcomissão. Fizeram uso da palavra os Deputados
Edinho Bez – que imediatamente se prontificou para
integrar a Subcomissão da Copa do Mundo 2014 –,
Deley, Otavio Leite, Eugênio Rabelo, Marcelo Teixeira,
Lupércio Ramos, José Airton Cirilo, Gilmar Machado,
Valadares Filho, Lídice da Mata, Marcos Montes e Mário
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Negromonte. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e sete minutos, antes convocando reunião para o dia onze de
março, quarta-feira, às quatorze horas neste mesmo
Plenário. E para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, , Secretário, lavrei a presente ATA, que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Deputado Afonso
Hamm, Presidente, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa
Ata Da Primeira Reunião (Instalação e Eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes), realizada
em 4 de março de 2009
Às onze horas e cinco minutos do dia quatro de
março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de
Viação e Transportes, no plenário 11 do anexo II da
Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente
da Câmara, na forma regimental, para a instalação
dos trabalhos e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes deste órgão técnico para a presente sessão
legislativa. Nos termos do art. 39, § 4º, do Regimento
Interno, assumiu a direção dos trabalho o Deputado
Carlos Alberto Leréia – Presidente. Compareceram os
Deputados Alexandre Silveira – Vice-Presidente, Affonso Camargo, Airton Roveda, Beto Albuquerque, Carlos Santana, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Ciro
Pedrosa, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Geraldo
Simões, Giovanni Queiroz, Hugo Leal, Jaime Martins,
José Mendonça Bezerra, Lázaro Botelho, Leonardo
Quintão, Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Mauro
Lopes, Pedro Fernandes, Roberto Britto e Vanderlei
Macris – titulares, e Arnaldo Jardim, Devanir Ribeiro,
Dr. Talmir, Eliseu Padilha, Fábio Ramalho, Gonzaga
Patriota, José Chaves, Lael Varella, Marcelo Teixeira,
Marcio Junqueira, Marcos Lima, Nelson Bornier, Renato
Molling, Rogério Marinho e Rubens Otoni – suplentes.
Compareceu também o Deputado Jurandy Loureiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme
acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos aos
cargos: para Presidente, Deputado Jaime Martins; para
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Mauro Lopes; para
Segundo Vice-Presidente, Deputado Carlos Santana; e
para Terceiro Vice-Presidente, Deputado Hugo Leal. O
Senhor Presidente fez os esclarecimentos pertinentes
ao processo de votação e iniciou, então, a chamada
nominal dos presentes. Votaram os Deputados Carlos Santana, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Décio Lima, Geraldo Simões, Hugo Leal, Jaime Martins,
Lázaro Botelho, Marinha Raupp, Mauro Lopes, Pedro
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Fernandes, Roberto Britto, Affonso Camargo, Carlos
Alberto Leréia, Vanderlei Macris, Marcelo Almeida, Beto
Albuquerque, Davi Alves Silva Júnior, Giovanni Queiroz,
Ciro Pedrosa, Renato Molling, Alexandre Silveira, Lael
Varella, Rogério Marinho e Fábio Ramalho. Encerrado
o processo de votação, o Sr. Presidente convidou os
Deputados Fábio Ramalho e Lázaro Botelho para exercererm a função de escrutinadores. Foi constatada a
coincidência entre o número de votantes e o de sobrecartas (25). Processada a apuração, o Sr. Presidente
proclamou o resultado, declarando eleitos e empossados, como Presidente, o Deputado Jaime Martins, com
vinte e cinco votos; como Primeiro Vice-Presidente, o
Deputado Mauro Lopes, com vinte e quatro votos e
um voto em branco; como Segundo Vice-Presidente,
o Deputado Carlos Santana, com vinte e cinco votos; e
como Terceiro Vice-Presidente o Deputado Hugo Leal,
com vinte e cinco votos. Após isso, o Deputado Carlos
Alberto Leréia convidou o Deputado Jaime Martins a
assumir a presidência. O Sr. Presidente, de imediato,
agradeceu a indicação do Partido e a colaboração de
todos os presentes. Teceu comentários a respeito de
temas relevantes que a Comissão deverá tratar no decorrer desta sessão legislativa e concedeu a palavra,
na sequência, aos Vice-Presidentes Mauro Lopes e
Hugo Leal. Usaram também da palavra os Deputados Fábio Ramalho, Chico da Princesa, Lázaro Botelho, Pedro Fernandes e Renato Molling. Não havendo
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e às doze horas e trinta minutos
encerrou os trabalhos e, para constar, eu, , Ruy Omar
Prudêncio da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAÇÃO
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado Affonso Camargo
PROJETO DE LEI Nº 4.595/09 – do Sr. Hugo Leal
– que “altera o inciso XVII do art. 24 e o art.129 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o
Código de Trânsito Brasileiro””.
Ao Deputado Airton Roveda
PROJETO DE LEI Nº 6.649/06 – do Sr. Mário
Negromonte – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que
“institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para incluir o
circuito interno de TV como equipamento obrigatório
dos ônibus e microônibus”.
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Ao Deputado Arnaldo Jardim
PROJETO DE LEI Nº 4.604/09 – do Sr. Marcos
Montes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre a divulgação dos valores de arrecadação e aplicação das multas de trânsito”.
Ao Deputado Beto Albuquerque
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
331/07 – do Sr. Raul Jungmann – que “susta os efeitos da Resolução nº 245, de 27 de julho de 2007, do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que “dispõe sobre a instalação de equipamento obrigatório,
denominado antifurto, nos veículos novos saídos de
fábrica, nacionais e estrangeiros””.
PROJETO DE LEI Nº 4.351/08 – do Sr. Rodrigo
Rollemberg – que “dispõe sobre emissão de bilhetes
para viagens internacionais autorizadas e financiadas
pelo Poder Público, e dá outras providências”.
Ao Deputado Beto Mansur
PROJETO DE LEI Nº 3.334/04 – do Sr. Carlos
Nader – que “”Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Transportador de mercadorias por meio de
motocicleta ( motoboy)””. (Apensados: PL 3556/2004
e PL 7433/2006 (Apensado: PL 3599/2008))
Ao Deputado Camilo Cola
PROJETO DE LEI Nº 4.221/08 – do Sr. Luiz Sérgio
– que “dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 8.630, de
23 de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre o regime
jurídico da exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias e dá outras providências”, para
integrar as autoridades de inspeção do trabalho às demais autoridades em exercício no porto organizado”.
Ao Deputado Carlos Alberto Leréia
PROJETO DE LEI Nº 3.737/08 – do Sr. Leonardo
Vilela – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para tipificar
o crime de perigo de trânsito”.
Ao Deputado Ciro Pedrosa
PROJETO DE LEI Nº 3.111/08 – do Sr. Edigar
Mão Branca – que “dispõe sobre os atrasos na prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros e dá outras
providências”.
Ao Deputado Damião Feliciano
PROJETO DE LEI Nº 4.198/08 – do Sr. Manoel Junior – que “denomina “Viaduto Major Ciraulo” o viaduto
localizado no km 82,7 da BR-101, Rodovia Translitorânea, no Município de Bayeux, Estado da Paraíba”.
Ao Deputado Davi Alves Silva Júnior
PROJETO DE LEI Nº 4.268/08 – do Sr. Sandes
Júnior – que “torna obrigatório a faixa de pedestres
em frente às escolas públicas e privadas de todo o
território nacional”.
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Ao Deputado Dr. Talmir
PROJETO DE LEI Nº 3.250/08 – da Sra. Aline
Corrêa – que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de
1996, para dispor sobre isenção da cobrança de pedágio”.
Ao Deputado Edio Lopes
PROJETO DE LEI Nº 4.657/09 – do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que trata da garantia de prioridade às pessoas que especifica, para dispor sobre a
reserva de assentos em salas de espera de terminais
de transporte”.
Ao Deputado Fábio Ramalho
PROJETO DE LEI Nº 4.510/08 – do Sr. Reginaldo
Lopes – que “denomina “Viaduto Dom Luciano Mendes
de Almeida” o novo viaduto localizado no Km 592 da
BR-040 entre os municípios de Ouro Preto e Itabirito,
no Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Geraldo Simões
PROJETO DE LEI Nº 4.663/09 – do Sr. Jurandy
Loureiro – que “dispõe sobre a comunicação, aos órgãos executivos estaduais de trânsito, de falecimento
de condutor de veículo”.
Ao Deputado Geraldo Thadeu
PROJETO DE LEI Nº 4.488/08 – do Sr. Alexandre
Silveira – que “denomina SEBASTIÃO DA CUNHA E
CASTRO, a BR-356, trecho entre as cidades de Ervália
à Muriaé, Minas Gerais”.
Ao Deputado Giovanni Queiroz
PROJETO DE LEI Nº 4.576/09 – do Sr. Felipe
Bornier – que “dispõe sobre opção de pagamento antecipado de pedágio”.
Ao Deputado Gonzaga Patriota
PROJETO DE LEI Nº 2.814/08 – do Sr. Gilmar
Machado – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre a responsabilidade da multa
de trânsito cometida por locatário de veículo”.
Ao Deputado Hugo Leal
PROJETO DE LEI Nº 3.422/08 – do Senado Federal – Comissão Parlamentar de Inquérito – Apagão
Aéreo – (PLS 702/2007) – que “altera a Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de
Aeronáutica, para prever a divulgação da lista de passageiros nos casos de acidentes aéreos”.
PROJETO DE LEI Nº 4.530/08 – do Sr. Mauro
Mariani – que “altera a redação do inciso XX do art.
19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre a expedição da permissão internaçional para
conduzir veículo”.
PROJETO DE LEI Nº 4.607/09 – do Sr. Pedro
Henry – que “altera dispositivos do Código de Trân-
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sito Brasileiro (CTB), aumentando a progressividade
das penalidades nos casos em que o condutor de
veículo automotor dirigir após ter consumido bebida
alcoólica”.
PROJETO DE LEI Nº 4.701/09 – do Sr. Waldir
Neves – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre a circulação de motocicletas com
menos de 125 cilindradas em vias federais”.
Ao Deputado José Mendonça Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 2.980/08 – do Sr. Marcos
Montes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre apreensão de veículo em decorrência
de penalidade aplicável por infração de trânsito”.
Ao Deputado Lael Varella
PROJETO DE LEI Nº 4.262/08 – do Sr. Gilmar
Machado – que “denomina “Viaduto Arnaldo Borges
Pereira” o viaduto localizado no cruzamento entre as
Rodovias BR-050, BR-365, BR-452 e a Rodovia Municipal 030, no anel viário norte da cidade de Uberlândia,
no Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Lázaro Botelho
PROJETO DE LEI Nº 1.257/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as
empresas transportadoras orientarem os passageiros
sobre a prevenção da trombose venosa profunda”.
Ao Deputado Leonardo Quintão
PROJETO DE LEI Nº 2.787/08 – do Sr. Ratinho
Junior – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica”, para tornar obrigatória a gravação das
imagens dos pousos e decolagens das aeronaves nos
aeroportos brasileiros”.
Ao Deputado Marcelo Almeida
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 136/07 –
do Sr. Marcondes Gadelha – que “autoriza os Estados a
legislar sobre mobilidade urbana, a partir das diretrizes
nacionais que estabelece, conforme prevê o parágrafo
único do art. 22 da Constituição Federal”.
Ao Deputado Mauro Lopes
PROJETO DE LEI Nº 4.126/08 – do Sr. Mendes
Ribeiro Filho – que “inclui trecho rodoviário na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal, prevista no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação”.
PROJETO DE LEI Nº 4.338/08 – do Sr. José Airton
Cirilo – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de
modo a incluir no item 4.2 da Relação Descritiva dos
Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, o porto que
especifica”.
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PROJETO DE LEI Nº 4.350/08 – do Sr. Giovanni
Queiroz – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, para
inccluir na Relação Descritiva dos Portos Marítimos,
Fluviais e Lacustres os portos que especifica”.
PROJETO DE LEI Nº 4.469/08 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves – que “inclui no Anexo da Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre
o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especifica”.
PROJETO DE LEI Nº 4.470/08 – do Sr. Henrique
Afonso – que “altera a Relação Descritiva das Ferrovias
do Plano Nacional de Viação, prevista no anexo da Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973”.
PROJETO DE LEI Nº 4.561/08 – do Senado Federal – Marconi Perillo – (PLS 306/2008) – que “altera
a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova
o Plano Nacional de Viação e dá outras providências”,
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal, o trecho rodoviário
que especifica, sob designação BR-438, localizado
no Estado de Goiás”.
PROJETO DE LEI Nº 4.660/09 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves – que “inclui no Anexo da Lei nº
5.917, de 1º de setembro de 1973, que dispõe sobre
o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especifica”.
Ao Deputado Nelson Trad
PROJETO DE LEI Nº 3.076/08 – do Sr. Vander
Loubet – que “denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte
sobre o rio Paraná, localizada na BR-267, na divisa entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”.
Ao Deputado Pedro Fernandes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.352/08 – da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional – (MSC 539/2008) – que “aprova o
texto do Protocolo de Emendas à Convenção da Organização Hidrográfica Internacional”.
Ao Deputado Rubens Otoni
PROJETO DE LEI Nº 3.539/08 – do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 399/2007) – que
“denomina “Rodovia Honestino Monteiro Guimarães”
o trecho da rodovia BR-060, que atravessa o Distrito
Federal”. (Apensado: PL 3606/2008)
Ao Deputado Vanderlei Macris
PROJETO DE LEI Nº 4.540/08 – do Sr. Carlos
Brandão – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de
modo a incluir na Relação Descritiva das Hidrovias do
Plano Nacional de Viação, a hidrovia que especifica”.
Ao Deputado Walter Ihoshi
PROJETO DE LEI Nº 4.089/08 – do Sr. Roberto
Santiago – que “denomina Viaduto Centenário da Imi-
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gração Japonesa o viaduto localizado no km 43-44 da
BR-381, Rodovia Fernão Dias, no Município de Atibaia,
Estado de São Paulo”.
Sala da Comissão, 11 de março de 2009. – Jaime Martins, Presidente.
SEÇÃO II
ATA DA MESA
Terceira Sessão Legislativa Ordinária
da Qüinquagésima Terceira Legislatura
Ata da terceira reunião ordinária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, realizada no dia
11 de março de 2009
Aos onze dias do mês de março de dois mil e
nove, às nove horas, reuniu-se, na Residência Oficial
da Presidência da Câmara dos Deputados, a Mesa
Diretora, sob a presidência do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados
Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente; Antônio Carlos
Magalhães Neto, Segundo Vice-Presidente; Rafael
Guerra, Primeiro Secretário; Inocêncio Oliveira, Segundo Secretário; Odair Cunha, Terceiro Secretário;
Nelson Marquezelli, Quarto Secretário; Marcelo Ortiz,
Primeiro Suplente de Secretário; Leandro Sampaio,
Terceiro Suplente de Secretário; e Manoel Junior, Quarto Suplente de Secretário. Ausente, justificadamente,
o Senhor Deputado Giovanni Queiroz, Segundo Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Senhor
Presidente Michel Temer declarou abertos os trabalhos.
De pronto, Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Segundo Secretário, tomou a palavra para destacar a
existência de certa irritabilidade entre os parlamentares em virtude da paralisação dos trabalhos no Plenário principal da Casa, encarecendo a necessidade de
a Presidência conclamar os Líderes partidários a encontrarem solução para a imediata votação das medidas provisórias que trancam a Ordem do Dia. Retomando a palavra, o Senhor Presidente Michel Temer
esclareceu, em primeiro lugar, que, a propósito do assunto, estivera reunido com o Presidente da República,
ocasião em que fizera ver à Sua Excelência que, com
a pauta já trancada nos meses de março e abril, a edição de novas medidas provisórias implicaria o sobrestamento da pauta até maio/junho. Assim sendo, propusera alteração da norma constitucional, a ser anunciada em conjunto pelos Poderes do Estado, visando
a estabelecer restrição material quanto aos assuntos
sobre que poderiam incidir medidas provisórias, a
exemplo do que ocorria quando vigorava a sistemática
de decretos-leis, observados naturalmente os critérios
de urgência e relevância. Em segundo lugar, informou
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que, doravante, chegada a medida provisória à Casa,
a Presidência imediatamente designará o Relator, que
terá o prazo de dez dias anteriores ao “trancamento”
para apresentar o respectivo parecer – não o fazendo,
a Presidência o substituirá; nesse prazo de dez dias,
continuou, haverá condições para amplo debate da
matéria. Em terceiro lugar, enfatizou a conveniência
de as medidas provisórias versarem sobre tema determinado, para apresentarem unidade legislativa. Finalizando, solicitou a todos empenho para a consecução das idéias que expendera, a começar pela votação
das medidas provisórias que estão sobrestando a pauta. Em prosseguimento, o Senhor Presidente Michel
Temer apresentou anteprojetos de resolução referentes à Procuradoria Especial da Mulher, à Procuradoria
de Integração e Cidadania e à Comissão Especial instituída para analisar os artigos ainda não regulamentados da Constituição Federal. Submetidos à votação,
a Mesa Diretora resolveu, por unanimidade, apresentar os supracitados projetos de resolução. Passou-se,
então, a I – PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A
Mesa Diretora ratificou, por unanimidade, os despachos favoráveis, ad referendum da Mesa Diretora, exarados nos seguintes expedientes referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares, nomeação de
servidor, missão oficial e requerimento de informação:
1) Reembolso de despesas médico-hospitalares: Processo nº 103.817/2009. Despacho favorável do Senhor
Presidente Michel, conforme parecer do Relator, fl. 26,
a seguir: “Brasília, em 3/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares referente a honorários médicos,
anestesista, assistência urológica e despesas hospitalares durante período de internação para procedimento cirúrgico a que se submeteu, no valor de
R$44.970,31 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e trinta e um centavos). Nos termos da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de
acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83,
submeto o processo à superior apreciação de Vossa
Excelência, manifestando-me pelo DEFERIMENTO ad
referendum da solicitação.”; 2) Nomeação de Servidor:
Processo n° 28.938/2008. Ato baixado pelo então Presidente Arlindo Chinaglia: “�������������������
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 1°, inciso I, alínea “a”, do Ato da
Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso II, da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSÂNGELA
SANTANA ALVAREZ para exercer, no Gabinete do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, o cargo
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em comissão de Assessor Técnico, CNE—07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.”; ��������
3) Relatório de Missão Autorizada nº 4/2009, da Presidência.
Missões oficiais autorizadas por meio de ofícios – GPO
nºs, de 2009: 148, 225, 232, 233, 248, 249, 251, 265
a 269, 300 a 304, 306 a 312, 330 a 332, 345 a 352,
379 a 381, 383, 384, 403, 415 a 423; 4) Relatório de
Requerimentos de Informações, despachados ad referendum da Mesa Diretora, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente: 1 – Nº 3.678/09 – do Sr. Ivan Valente – que “solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda sobre operações financeiras que envolvam o Banco Opportunity e suas ramificações e que estejam sob investigação do Banco Central, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários e Conselho de Controle de
Atividades Financeiras”. Parecer: pela aprovação; 2 –
Nº 3.679/09 – do Sr. Márcio França – que “solicita Informações ao Sr. Ministro da Justiça acerca de procedimento administrativo para escolha de projetos no
âmbito do PRONASCI”. Parecer: pela aprovação; 3 –
Nº 3.680/09 – do Sr. Edson Duarte – que “solicita ao
Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, Alfredo Pereira do
Nascimento, informações sobre a reforma da ponte
sobre o rio São Francisco que liga Juazeiro a Petrolina”. Parecer: pela aprovação; 4 – Nº 3.681/09 – do Sr.
Capitão Assumção – que “solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Tarso Genro, Ministro de Estado
da Justiça, acerca da divergência entre os integrantes
do Conare (Comitê Nacional para os Refugiados) e as
declarações públicas do Ministro, sobre o status de
refugiado a Cesare Battisti”. Parecer: pela aprovação;
5 – Nº 3.682/09 – do Sr. Beto Faro – que “solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre operações de financiamentos externos concedidos pelo BNDES” Parecer:
pela aprovação; 6 – Nº 3.683/09 – do Sr. Roberto Britto – que “solicita informações ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações a respeito da CONCESSÃO
PELA ANATEL DE ANUÊNCIA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DA BRASIL TELECOM PELA OI “. Parecer:
pela aprovação; 7 – Nº 3.684/09 – do Sr. Nelson Bornier – que “solicita ao Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social informações relativas à auditoria
realizada no âmbito do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Nova Iguaçu/RJ – PREVINI,
no ano de 2008”. Parecer: pela aprovação; 8 – Nº
3.686/09 – do Sr. Luciano Pizzatto – que “solicita informações ao Senhor Minstro de Estado da Justiça
que seja informado sobre a situação indígena atual no
Brasil em termos de estatísticas e regularização”. Parecer: pela aprovação; 9 – Nº 3.687/09 – do Sr. Edson
Duarte – que “solicita ao Exmo. Sr. Ministro das Minas
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e Energia, Edison Lobão, informações sobre lavra de
amianto por empresa estrangeira no Brasil”. Parecer:
pela aprovação; 10 – Nº 3.688/09 – do Sr. Rodrigo Maia
– que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado
de Minas e Energia a respeito de reunião ocorrida entre a Prefeitura do Município de Santos e a Petrobrás,
no dia 15 de dezembro de 2008” Parecer: pela aprovação; 11 – Nº 3.689/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin
– que “solicita ao Senhor Ministro das Minas e Energia
informações sobre o Programa Luz Para Todos no Estado do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 12 – Nº
3.693/09 – da Sra. Rebecca Garcia – que “solicito ao
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Sr. Patrus Ananias, informações referentes à desnutrição infantil” Parecer: pela aprovação; 13 – Nº 3.694/09
– do Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro
da Fazenda informações pertinentes as transferências
e/ou repasses de recursos e prestação de contas efetuados aos Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiro”. Parecer: pela aprovação; 14 – Nº 3.695/09 – do Sr.
Luciano Pizzatto – que “solicita informações ao Senhor
Ministro de Estado do Meio Ambiente sobre a prorrogação ou suspensão de concorrência na FLONA de
IRATI/PR para a devida fiscalização e controle”. Parecer: pela aprovação; 15 – Nº 3.696/09 – do Sr. Uldurico Pinto – que “solicita informações ao Ministro de
Estado da Fazenda sobre as medidas daquele Ministério para apoiar financeiramente os Municípios diante dos impactos negativos da crise econômica sobre
os respectivos orçamentos”. Parecer: pela aprovação;
16 – Nº 3.697/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que
“solicita ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do
Banco da Amazônia, informações sobre as linhas de
crédito para a região Amazônica”. Parecer: pela aprovação; 17 – Nº 3.698/09 – do Sr. Paulo Renato Souza
– que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República”.
Parecer: pela aprovação; 18 – Nº 3.699/09 – do Sr.
Fernando Chucre – que “solicita informações ao Sr.
Ministro das Cidades sobre os investimentos em habitação”. Parecer: pela aprovação; 19 – Nº 3.700/09
– do Sr. Daniel Almeida – que “solicita informações ao
Sr. Ministro de Estado da Defesa a respeito do cumprimento da Lei nº 11.354, de 2006, que autoriza o
Poder Executivo, na forma e condições estipuladas, a
pagar valores devidos aos anistiados políticos de que
trata a Lei nº 10.559, de 2002”. Parecer: pela aprovação; 20 – Nº 3.701/09 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministro das Minas e Energia
acerca dos recursos alocados no Programa “Luz para
Todos” em Municípios do Estado do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 21 – Nº 3.702/09 – do Sr. Silas
Câmara – que “solicita informações ao Ministro das
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Minas e Energia, através da PETROBRAS, acerca dos
resultados das prospecções realizadas no município
de Guajará, no Estado do Amazonas”. Parecer: pela
aprovação; 22 – Nº 3.703/09 – do Sr. Silas Câmara –
que “solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa “Luz
para Todos” em Municípios do Estado do Amazonas”.
Parecer: pela aprovação; 23 – Nº 3.704/09 – do Sr.
Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministério
da Defesa, através da ANAC, acerca dos aeroportos
do Estado do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 24
– Nº 3.705/09 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita informações ao Ministério da Defesa, através da ANAC,
acerca dos preços praticados pelas Companhias Aéreas no Estado do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 25 – Nº 3.706/09 – do Sr. Silas Câmara – que
“solicita informações ao Ministério da Defesa, através
da Aeronáutica, acerca de vôos militares no Estado do
Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 26 – Nº 3.707/09
– do Sr. Gerson Peres – que “solicita ao Ministério das
Comunicações informações sobre o processo de outorga e a situação cadastral da Brasil Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda, permissionária
do serviço de radiodifusão em FM no município de
Nova Timboteua, no estado do Pará”. Parecer: pela
aprovação; 27 – Nº 3.708/09 – do Sr. Acélio Casagrande – que “solicita informações ao Senhor Ministro dos
Transportes sobre a execução das obras de duplicação
do Trecho Sul da Rodovia BR-101, entre Palhoça, SC
e Osório, RS.”” Parecer: pela aprovação; 28 – Nº
3.709/09 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “solicita
ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, Doutor Tarso
Fernando Herz Genro, informações, conforme reportagem publicada no Jornal FOLHA DE SÃO PAULO,
cotidiano, página C-3, sob o título “Para cada agente
público de segurança, há três privados”, sobre quem
são os dirigentes das empresas privadas”. Parecer:
pela aprovação; 29 – Nº 3.710/09 – do Sr. Filipe Pereira – que “solicita informações ao Ministro da Saúde,
Senhor José Gomes Temporão, a respeito do investimento de R$ 1,1 milhão para a compra de 15 milhões
de sachês de gel lubrificante”. Parecer: pela aprovação;
30 – Nº 3.711/09 – do Sr. Flaviano Melo – que “solicita informações ao Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, acerca do número de casos de hanseníase
ocorridos no Estado, em especial no Vale do Juruá e
as medidas que estão sendo tomadas para a prevenção e combate à doença”. Parecer: pela aprovação; 31
– Nº 3.712/09 – do Sr. Fernando Chucre – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Educação sobre graves fatos que ocorrem na educação superior, com a
criação de cursos universitários específicos para atender grupos simpatizantes de determinada ideologia,
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em detrimento da pluralidade e isonomia”. Parecer:
pela aprovação; 32 – Nº 3.713/09 – dos Srs. Júlio Delgado e José Carlos Araújo – que “solicita ao Ministro
das Cidades informações sobre a Portaria nº 272, de
21 de dezembro de 2007, do Denatran”. Parecer: pela
aprovação; 33 – Nº 3.714/09 – da Sra. Manuela D’ávila
– que “solicita informações a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres”. Parecer: pela aprovação;
34 – Nº 3.715/09 – do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações a respeito de medições e
índices de Radiações Não Ionizantes – RNI, na região
da Avenida Paulista em São Paulo, e o detalhamento
sobre os métodos utilizados para tais medições”. Parecer: pela aprovação; 35 – Nº 3.716/09 – do Sr. Marcelo Itagiba – que “solicita ao Sr. Ministro de Estado
da Justiça informações a respeito do processo de criação da adidância da Polícia Federal em Lisboa”. Parecer: pela aprovação; 36 – Nº 3.717/09 – do Sr. Bruno
Araújo – que “solicita informações a Senhora MinistraChefe da Casa Civil a respeito das obras concluídas
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC”. Parecer: pela aprovação; 37 – Nº 3.719/09
– do Sr. Waldir Neves – que “solicita informações ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas
e Energia, Dr. Edison Lobão, acerca da exploração de
insumos minerais para agricultura na Serra da Bodoquena/ MS”. Parecer: pela aprovação; 38 – Nº 3.720/09
– do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita informações
ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República sobre o Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas”. Parecer: pela aprovação; 39 – Nº 3.721/09 – do
Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro da
Ciência e Tecnologia informações sobre a proibição
da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, firmar
convênios e/ou contratos com Fundações de Apoio
ligadas às Universidades Federais”. Parecer: pela aprovação; 40 – Nº 3.722/09 – do Sr. Otavio Leite – que
“solicita ao Senhor Ministro do Turismo informações
sobre as prestações de contas de convênios celebrados entre o Ministério do Turismo, Embratur e a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux”.
Parecer: pela aprovação; 41 – Nº 3.723/09 – do Sr.
Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro do Turismo informações sobre as prestações de contas de
convênios celebrados entre o Ministério do Turismo,
Embratur e a Federação Brasileira de Convention &
Visitors Bureaux”. Parecer: pela aprovação; 42 – Nº
3.724/09 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor
Ministro do Turismo informações sobre as prestações
de contas de convênios celebrados entre o Ministério
do Turismo, Embratur e a Federação Brasileira de Con-
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vention & Visitors Bureaux”. Parecer: pela aprovação;
43 – Nº 3.725/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Cidades sobre contrato de serviços para realização do
Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas
nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2009”. Parecer: pela
aprovação; 44 – Nº 3.726/09 – do Sr. Bruno Araújo –
que “solicita informações a Senhora Ministra-Chefe da
Casa Civil, a respeito das obras concluídas no âmbito
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC”.
Parecer: pela aprovação; 45 – Nº 3.728/09 – do Sr.
Antônio Carlos Mendes Thame – que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado dos Esportes a respeito dos valores destinados para as Santas Casas de
Misericórdia, referentes aos rateios da arrecadação da
loteria de prognóstico Timemania”. Parecer: pela aprovação; 46 – Nº 3.729/09 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita ao Ministério dos Transportes, no âmbito da competência do Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes – DNIT, informações sobre procedimentos adotados para a manutenção da Rodovia União
Indústria”. Parecer: pela aprovação; 47 – Nº 3.730/09
– do Sr. Chico Alencar – que “solicito ao Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão informações sobre a Comissão Especial Interministerial
destinada a discutir e produzir parecer sobre a reintegração dos demitidos da Companhia Vale do Rio Doce”.
Parecer: pela aprovação; 48 – Nº 3.731/09 – do Sr.
Miro Teixeira – que “solicita informações ao Sr. Ministro
do Esporte sobre os convênios que especifica”. Parecer: pela aprovação; 49 – Nº 3.736/09 – do Sr. Jair
Bolsonaro – que “solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre recursos despendidos com pagamento da parcela remuneratória denominada auxílio-invalidez a militares das Forças Armadas”. Parecer: pela aprovação. II – PAUTA DO SENHOR
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE. Com a palavra, antes
de passar à pauta propriamente dita, o Senhor Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, Segundo VicePresidente, informou que, diante da necessidade de a
Corregedoria ter o melhor respaldo jurídico possível
no encaminhamento do Processo nº 104.976/2009,
referente a fatos atribuídos ao Senhor Deputado Edmar Moreira, decidira constituir comissão de sindicância de caráter pluripartidário, formada pelos Senhores
Deputados José Eduardo Cardozo, Osmar Serraglio,
Flávio Dino e Régis de Oliveira, todos de notório saber
jurídico e membros da Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania. Em continuação, a Mesa Diretora
aprovou, por unanimidade, os pareceres exarados pelo
Senhor Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto,
Relator, nos processos referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares, conforme a seguir: 1)
�������
Pro-
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cesso n° 101.230/2009. Parecer do Relator, Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 15: “Brasília, em
5/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do
Deputado ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO, objetivando o reembolso de despesas médico-hospitalares
relativo a seis sessões de fisioterapia a que se submeteu, no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte
reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do
Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior
apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo
DEFERIMENTO da solicitação.”; 2) Processo n°
103.444/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, à fl. 12: “Brasília, em 10/3/09.
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação de ressarcimento referente ao tratamento do ex-Deputado ADÃO
PRETTO, falecido em 05 de fevereiro de 2009, objetivando o reembolso de despesas médico-hospitalares
com dois atendimentos anestésicos aos quais se submeteu, no valor de R$910,00 (novecentos e dez reais).
O Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, fl.06, esclarece que dado o falecimento do parlamentar fica prejudicada a exigência do caput do art.
3° do Ato da Mesa n° 24/83. Nos termos da instrução
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora,
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”;
3) Processo n° 103.622/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 13: “Brasília, em 10/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado JEFFERSON ALVES DE CAMPOS, objetivando o reembolso de despesas médicohospitalares referente a ressonância magnética e consulta ortopédica a que se submeteu, no valor total de
R$590,00 (quinhentos e noventa reais). Nos termos
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral
e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83,
submeto o processo à superior apreciação da Mesa
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da
solicitação.”; 4) Processo n° 103.806/2009. Parecer do
Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à
fl. 8: “Brasília, em 10/3/09. Senhor Presidente, Trata-se
de solicitação do Deputado FERNANDO PAULO NAGLE GABEIRA, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares referente a consulta oftalmológica
e exame de mapeamento de retina a que se submeteu,
no valor total de R$700,00 (setecentos reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer do DiretorGeral e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa
n°24/83, submeto o processo à superior apreciação
da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 5) Processo n° 104.281/2009. Pa-
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recer do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto, à fl. 8: “Brasília, em 5/3/09. Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação do Deputado JORGE TADEU
MUDALEN, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares referente a honorários de anestesista e despesas com cirurgião durante procedimento cirúrgico a que se submeteu, no valor de R$3.135,00
(três mil, cento e trinta e cinco reais). Nos termos da
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e,
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83,
submeto o processo à superior apreciação da Mesa
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da
solicitação.”; 6) Processo n° 104.359/2009. Parecer do
Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à
fl. 7: “Brasília, em 5/3/09. Senhor Presidente, Trata-se
de solicitação do Deputado ALBERTO TAVARES SILVA, objetivando o reembolso de despesas médicohospitalares referente a ecografia a que se submeteu,
no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer do DiretorGeral e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa
n°24/83, submeto o processo à superior apreciação
da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 7) Processo n° 104.384/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto, à fl. 14: “Brasília, em 5/3/09. Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação do Deputado PAULO ABIACKEL, objetivando o reembolso de despesas médicohospitalares referente a honorários de anestesista,
consulta pré-cirúrgica, cirurgião, 1º e 2° auxiliar em
cirurgia de colecistectomia com colangiografia por
vídeo-laparoscopia a que se submeteu, no valor de
R$14.290,00 (quatorze mil, duzentos e noventa reais).
Nos termos da instrução do processo, do parecer do
Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 8) Processo n°
104.425/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, à fl. 20: “Brasília, em 10/3/09.
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado CARLOS WILSON ROCHA DE QUEIROZ CAMPOS,
objetivando o reembolso de despesas médico-hospitalares referente a atendimentos médicos e visitas
hospitalares com posterior acompanhamento domiciliar, de enfermagem e fisioterapia a que se submeteu,
no valor total de R$6.655,15 (seis mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e quinze centavos). Nos termos
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral
as despesas estão de acordo com a disposição do Ato
da Mesa n°24/83, porém assim discriminadas: –
R$5.571,43 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais
e quarenta e três centavos) – referente ao exercício
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financeiro de 2008, e – R$1.083,72 (um mil, oitenta e
três reais e setenta e dois centavos) – exercício financeiro de 2009. Com essas informações, submeto o
processo à superior apreciação da Mesa Diretora,
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação,
no valor total de R$6.655,15 (seis mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e quinze centavos).”; 9) Processo n° 104.696/2009. Parecer do Relator, Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 11: “Brasília, em
5/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do
Deputado FERNANDO LÚCIO GIACOBO, objetivando
o reembolso de despesas médico-hospitalares referente a exame e procedimentos hospitalares na área
de cardiologia em caráter de urgência a que se submeteu, no valor de R$1 .700,00 (um mil e setecentos
reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do
Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior
apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo
DEFERIMENTO da solicitação.”; 10) Processo n°
104.698/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, à fl. 10: “Brasília, em 5/3/09.
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação da Deputada LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, objetivando o reembolso de despesas médico-hospitalares referente
a procedimentos de curativos a tratamento continuado
a que se submete, no valor de R$1.600,00 (um mil e
seiscentos reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a
disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 11)
Processo n° 104.707/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasília,
em 5/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação
do Deputado JOÃO BATISTA MATOS, objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares referente a eco doppler arterial e venoso a que se submeteu,
no valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais).
Nos termos da instrução do processo, do parecer do
Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 12) Processo n°
105.172/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, à fl. 13: “Brasília, em 10/3/09.
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado JOÃO HERRMANN, objetivando o reembolso de
despesas médico-hospitalares referente a honorários
em procedimentos cirúrgicos a que se submeteu, no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e,
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83,
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submeto o processo à superior apreciação da Mesa
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da
solicitação.”; 13) Processo n° 106.100/2009. Parecer
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto,
à fl. 16: “Brasília, em 10/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado FERNANDO MELO
DA COSTA, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares referente a cirurgia para desobstrução renal com catéter duplo a que se submeteu, no
valor inicial de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). O parlamentar solicitou a retirada da Nota Fiscal
n° 90, do Instituto do Rim e Urologia do Acre Ltda.,
fl.04, no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer
do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato
da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação, no valor final de R$7.800,00
(sete mil e oitocentos reais).”; 14) Processo n°
106.335/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, à fl. 28: “Brasília, em 10/3/09.
Senhor Presidente,�����������������������������������
����������������������������������
Trata-se de solicitação do Deputado JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares referente a honorários médicos, anestesistas e cirurgião em
procedimento cirúrgico a que se submeteu, no valor
de R$49.367,85 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Nos
termos da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 15) Processo n°
106.573/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, à fl. 7: “Brasília, em 10/3/09.
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado MARCELO COSTA E CASTRO, objetivando o reembolso de despesas médico-hospitalares referente
a consulta urológica a que se submeteu, no valor de
R$400,00 (quatrocentos reais). Nos termos da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de
acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83,
submeto o processo à superior apreciação da Mesa
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da
solicitação.”; 16) Processo n° 104.357/2009. Parecer
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto,
à fl. 8: “Brasília, em 5/3/09. Senhor Presidente, Tratase de solicitação do Deputado ALBERTO TAVARES
SILVA, objetivando o reembolso de despesas médicohospitalares referente a biópsia de medula óssea a
que se submeteu, no valor de R$879,00 (oitocentos e
setenta e nove reais). Nos termos da instrução do processo e o parecer do Diretor-Geral, as despesas estão
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assim discriminadas: – R$878,55 (oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) – referente a soma dos procedimentos específicos e os materiais
discriminados no documento de fl.03. Despesas amparadas pelo Ato da Mesa n° 24/83 e em condições
de serem aprovadas pela Mesa Diretora. – R$0,45
(quarenta e cinco centavos) – valor a mais divergente
da soma dos itens de fI. 03 e o valor total da nota fiscal
de fI. 02. Portanto, conforme aponta o Departamento
de Finanças, Orçamento e Contabilidade, fI.06, este
valor deverá ser glosado. Com essas informações e
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83,
submeto o processo à superior apreciação da Mesa
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da
solicitação no valor de R$878,55 (oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).”; 17) Processo n° 106.538/2009. Parecer do Relator, Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 14: “Brasília, em
10/3/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do
Deputado ODÍLIO BALBINOTTI, objetivando o reembolso de despesas médico-hospitalares referente a
honorários médicos, RX do tórax, fisioterapia respiratória e despesas hospitalares no atendimento a que
se submeteu, no valor total de R$7.436,00 (sete mil,
quatrocentos e trinta e seis reais). Nos termos da instrução do processo e o parecer do Diretor-Geral, as
despesas estão assim discriminadas: – R$7.427,00
(sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais) – referente aos documentos de fls. 02, 04, 06 e 07. Despesas
amparadas pelo Ato da Mesa n° 24/83 e em condições
de serem aprovadas pela Mesa Diretora. – R$9,00
(nove reais) – despesa relacionada no documento de
fI.08 com refeições extras não amparada na norma
legal supracitada. Este valor deverá ser glosado. Com
essas informações e de acordo com a disposição do
Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior
apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo
DEFERIMENTO da solicitação no valor final de
R$7.427,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais).”. Dando continuidade, o Senhor Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, Segundo Vice-Presidente,
expôs seus pareceres nos seguintes processos: 1)
Processo n° 103.885/2009. Parecer do Relator às fls.
19 e 20: “Brasília, em 11/3/09. Senhor Presidente, O
Deputado Carlos Wilson requer reembolso de despesas relativas a fretamento de aeronave UTI aérea, necessária a sua remoção no trecho Brasília/DF – Recife/PE, no valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil
reais). O Departamento Médico, fl.15, manifestou-se
favoravelmente ao reembolso da despesa de fI.02 por
entender que o parlamentar “... internado na sede do
Departamento Médico necessitou da remoção para
assistência médica de urgência fora do Distrito Fede-
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ral, por necessidade de internação em Unidade de
Terapia Intensiva dado o seu estado de saúde”, comprovado em prontuário médico. Seguindo interpretação
literal do Ato da Mesa n° 24, de 1983, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, fl.16,
apontou que o DEMED não atestou o documento fiscal, fl.02, concluindo que a despesa com a UTI aérea
não está explicitamente amparada na legislação interna. Assim, submete a questão a apreciação e deliberação da Mesa Diretora. Ressalte-se que houve inequívoca necessidade do deslocamento para o tratamento de saúde do Parlamentar, portanto, faz-se necessário a análise da legislação interna. Neste sentido,
o parágrafo único do Art. 1º do Ato da Mesa supracitado estabelece: Parágrafo Único. Os benefícios a que
se refere o presente Ato serão concedidos a critério
da Mesa... (grifo nosso) Há previsão no Art. 2° da norma quanto ao reembolso das despesas com tratamento médico-hospitalar que não possa ser realizado no
Departamento Médico. Além dessa cautela, há hipótese de excepcionalidade prevista no Art. 6° da legislação citada que determina: Art. 6° Em casos excepcionais, e por recomendação do Departamento Médico quando o parlamentar necessitar de assistência
médico-hospitalar fora do Distrito Federal e se tornar
necessário o adiantamento de recursos para fazer face
às despesas com o tratamento, o beneficiário prestará contas do que foi gasto, dentro de 30 (trinta) dias
do seu regresso, com a devolução, se houver, da parte não utilizada. Vê-se, portanto, que o disposto no
diploma legal já referido dá amparo ao ressarcimento
do transporte realizado, haja vista a incontroversa necessidade do transporte especial. A previsão legal das
excepcionalidades existe com o intuito de proporcionar
as condições necessárias ao tratamento essencial à
enfermidade do parlamentar em situações incomuns.
Assim, devido ao estado clínico comprovado pelo parecer do DEMED, fl.15, não resta dúvida quanto ao
inevitável deslocamento do parlamentar em UTI aérea
para seu Estado de origem. Por todo o exposto, submeto o assunto à superior apreciação da Mesa Diretora.”. Em discussão, a Mesa Diretora aprovou, em
caráter excepcional, o citado reembolso, conforme parecer supra; 2) Processo n° 171.327/2009. Parecer do
Relator às fls. 39 e 40: “Brasília, em 10/3/09. Senhor
Presidente, Trata-se de solicitação da Deputada RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA, objetivando o ressarcimento com despesas com instrumentação cirúrgica, fisioterapia, clínico infectológico e enfermagem, no valor inicial de R$5.940,00 (cinco mil,
novecentos e quarenta reais). Nos termos da instrução
do processo as despesas estão assim discriminadas:
– R$200,00 (duzentos reais) – documentos de fls. 05
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e 06, retirados pela requerente; – R$1.200,00 (um mil
e duzentos reais) – despesas amparadas pelo Ato da
Mesa n° 24, de 1983, aprovadas na reunião da Mesa
Diretora, em 18/12/2008 e ressarcidas em dezembro
de 2008; e – R$4.540,00 (quatro mil, quinhentos e
quarenta reais) – refere-se à fisioterapia e enfermagem
domiciliar, documentos de fls. 08, 09, 12 e 14. Valor
indeferido na reunião da Mesa Diretora supracitada,
por não atender as condições enunciadas no Ato da
Mesa n° 24, de 1983 e, portanto, com pareceres contrários dos órgãos técnicos da Casa. A interessada,
em 19 de fevereiro de 2009, apresentou pedido de reconsideração, fI. 34, objetivando o reexame da decisão
da Mesa Diretora quanto a glosa das despesas com
atendimentos domiciliares na especialidade de fisioterapia e de enfermagem, no valor de R$4.540,00
(quatro mil, quinhentos e quarenta reais). O Departamento Médico, fI.36, informa que reavaliou seu parecer
anterior. Realizou revisão dos relatórios médicos, colheu informações dos profissionais de saúde responsáveis pela assistência prestada à paciente e, considerando a gravidade do acidente que acometeu a
Parlamentar e as informações apresentadas por seu
gabinete, concluiu pela impossibilidade da paciente
deambular dado o estado de fragilidade que se encontrava. Portanto, retificou seu parecer de fls. 17-18 e
atestou os atendimentos domiciliares, fls. 08, 09, 12 e
14. O Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, fl.37, esclareceu que, mesmo com o reconhecimento da legitimidade, pelo DEMED, dos serviços
prestados, o ressarcimento encontra-se pendente de
nova deliberação da Mesa Diretora. Ressalte-se que,
na nova análise, o Departamento Médico complementou sua avaliação quanto as condições da paciente e
dos atendimentos domiciliares prestados. Reconheceu
a legitimidade dos serviços prestados, atestando, por
fim, os documentos fiscais. Nos termos da instrução
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora,
para análise do reembolso desses atendimentos domiciliares, no valor de R$4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais).” Após análise, a Mesa Diretora
aprovou o reembolso no valor supramencionado. Por
fim, o Senhor Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto assinalou que, após a identificação de lacunas
que dificultavam o trabalho da Corregedoria, estava
apresentando minuta de Ato da Mesa – que disse ter
antecipadamente encaminhado aos gabinetes dos
Membros da Mesa – que regulamenta os procedimentos a serem observados na apreciação de representação relacionadas ao decoro parlamentar e de processos relativos às hipóteses de perda de mandato
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prevista nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição
Federal. Em seguida, passou a destacar algumas modificações introduzidas, a saber: a possibilidade de
representações serem consideradas ineptas, mantida
a competência presidencial de examinar preliminarmente os aspectos formais da Representação; o estabelecimento de prazos para as investigações; a criação de nova sistemática de notificação dos Deputados,
com a previsão de, após três tentativas frustradas, ela
ser feita por edital, via Diário da Câmara dos Deputados; ampliação das prerrogativas da Corregedoria e a
normatização do funcionamento das comissão de sindicância. Aberta a discussão, o Senhor Deputado Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente, solicitou vista do
processo, pedido deferido, tendo o senhor Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto, Segundo Vice-Presidente, após se colocar à disposição de todos para
discutir aspectos da matéria, encarecido aos colegas
brevidade na análise da minuta e na apresentação de
sugestões, a fim de que, após consolidá-las, já na próxima reunião submetesse o Ato definitivo à apreciação
da Mesa Diretora. III – PAUTA DO SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Segundo Secretário, deu conhecimento aos
Membros da Mesa das atividades desenvolvidas pela
sua Secretaria, consistentes do estágio universitário
(período de 17 de fevereiro a 10 de março de 2009),
do estágio visita (período de 29 de março a 4 de abril
de 2009) e do serviço de passaportes (período de 2
de fevereiro a 10 de março de 2009), explicando como
funcionavam e a situação em que se encontravam. Por
último, lembrou que aos colegas que cada um deles
pode indicar cidadãos de elevado conceito ou instituições para receber a Medalha Mérito Legislativo, distribuída pela Casa ao final de cada ano. IV – PAUTA
DO SENHOR TERCEIRO SECRETÁRIO. Sua Excelência, o Senhor Deputado Odair Cunha, apresentou
Relatório referente a processos de justificativa de faltas
dos senhores parlamentares em razão de compromissos político-partidários, no período de dezessete de
fevereiro a dez de março do corrente ano, com análise
pelo deferimento. Analisado, a Mesa Diretora aprovou
o citado Relatório por unanimidade. Prosseguindo, o
Senhor Deputado Odair Cunha apresentou aos seus
pares, para conhecimento, os seguintes Relatórios
referentes ao período de dezessete de fevereiro a dez
de março do corrente ano: 1) dos Processos de Ressarcimento de Despesas de Passagens Aéreas: (Parlamentar – Processo): Benedito de Lira – 2009/106.679;
Darcísio Perondi – 2009/106.589; Dr. Nechar –
2009/105.086 – 2009/106.948; Efraim Filho –
2009/105.811; Eliene Lima – 2009/ 105.258; Fernando
Marroni – 2009/105.077; Gervásio Silva – 2009/105.293;
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Hermes Parcianello – 2009/105.967; Iran Barbosa –
2009/105.884; João Carlos Bacelar – 2009/105.290;
José Carlos Araújo – 2009/106.803; Júlio Cesar –
2009/106.719; Laurez Moreira – 2009/106.591; Leandro Vilela – 2009/107.219; Lídice da Mata – 2009/106.561;
Manuela D’Ávila – 2009/106.162 – 2009/ 106.760; Natan Donadon – 2009/107.357; Paulo Lima – 2009/106.465;
Roberto Alves – 2009/106.667; Urzeni Rocha –
2009/107.384; Vanessa Grazziotin – 2009/106.755;
Walter Ihoshi – 2009/105.815. 2) dos Processos de
justificativas de faltas parlamentares: a) Afastamento
do país. Conforme o Art. 228 do Regimento Interno,
comunicação do parlamentar de seu afastamento do
país – (Parlamentar–Processo): Aline Corrêa –
2009/106008; Antônio Carlos Magalhães Neto –
2009/105974; Ciro Nogueira – 2009/105394; Edgar
Moury – 2009/106448; Eduardo Cunha – 2009/106010;
Eduardo da Fonte – 2009/ 105223; Elcione Barbalho
– 2009/106692; Fábio Faria – 2009/106557; Henrique
Eduardo Alves – 2009/105380; José Carlos Aleluia –
2009/105222; Lobbe Neto – 2009/105221; Sandro
Mabel – 2009/106016; Solange Amaral – 2009/106671
– 2009/106672; Vander Loubet – 2009/106015; Zonta
– 2009/105067; b) Audiência Judicial. Conforme o art.
4º do Ato da Mesa n.º 100/1994, reiterado por procedimentos observados nas gestões anteriores e comprovante de audiência judicial, justifique-se o pedido
de ausência dos(as) parlamentares – (Parlamentar –
Processo): Antônio Roberto – 2009/106294; Gervásio
Silva – 2009/106547; Vinícius Carvalho – 2009/106782;
c) Impossibilidade de Transporte. Considerando a impossibilidade de transporte, conforme documentação
apresentada e, segundo artigo 4º do Ato da Mesa n.º
100/1994, justifique-se a ausência dos(as) parlamentares – (Parlamentar – Processo): Barbosa Neto –
2009/105847; Bruno Rodrigues – 2009/105265; Eduardo da Fonte – 2009/105448; Fernando de Fabinho
– 2009/107366; Geraldo Resende – 2009/105150;
Henrique Afonso – 2009/105011; Lindomar Garçon –
2009/105846; Mauro Nazif – 2009/106853; Natan Donadon – 2009/105254; d) Interesse Particular. Conforme o inciso III do Art. 235 do Regimento Interno, justifique-se o pedido de ausência para tratar de interesse particular dos(as) parlamentares – (Parlamentar –
Processo): Barbosa Neto – 2009/105816; Luiz Carlos
Hauly – 2009/106829 – 2009/107162; e) LTS – Atestado Médico. Conforme o inciso II do Art. 235 do Regimento Interno e tendo em vista comprovante de LTS
, justifique-se a ausência dos(a) parlamentares – (Parlamentar – Processo): Aelton Freitas – 2009/104697;
Alberto Silva – 2009/104746 – 2009/106283; André
Zacharow – 2009/106084; Augusto Farias – 2009/104399
– 2009/106687; Benedito de Lira – 2009/105059; Car-
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los Wilson – 2009/104344 – 2009/106101; Deley –
2009/104485; Eduardo Amorim – 2009/105179; Elcione Barbalho – 2009/106712; Ernandes Amorim –
2009/106417 – 2009/106761; Fábio Faria – 2009/105259;
Felipe Bornier – 2009/104716 – 2009/106728; Fernando de Fabinho – 2009/106727; Fernando Melo –
2009/106499; Gorete Pereira – 2009/106828; Guilherme Campos – 2009/ 105804; Homero Pereira –
2009/106677; Íris de Araújo – 2009/104956; João Carlos Bacelar – 2009/105282; João Herrmann –
2009/105173; João Pizzolatti – 2009/105861; José
Otávio Germano – 2009/106285; Juvenil – 2009/104935;
Lael Varella – 2009/105255; Marcos Medrado –
2009/106466; Maurício Trindade – 2009/105122; Miguel
Martini – 2009/106086 – 2009/106231; Moreira Mendes – 2009/106564; Nelson Bornier – 2009/105809 –
2009/106404; Nice Lobão – 2009/105978; Pastor Pedro
Ribeiro – 2009/105286; Ratinho Júnior – 2009/ 105280;
Sérgio Brito – 2009/107242; Urzeni Rocha –
2009/105062; Vital do Rêgo Filho – 2009/105141; Walter Ihoshi – 2009/106581; f) LTS – Atestado Odontológico. Conforme o inciso II do Art. 235 do Regimento
Interno, combinado com o art. 4º do Ato da Mesa
100/1994; e tendo em vista atestado odontológico,
justifique-se a ausência do Deputado Clodovil Hernandes – 2009/106210; g) Tratamento Pessoa da Família.
Conforme o inciso III do art. 2º do Ato da Mesa n.º
100/1994, reiterado por procedimentos observados
nas gestões anteriores e documentação apresentada
para tratamento de saúde de pessoa da família, justifique-se o pedido de ausência dos(a) parlamentares
– (Parlamentar – Processo): Perpétua Almeida –
2009/106703; Tonha Magalhães – 2009/106331 –
2009/106945. Na ocasião, a Mesa deliberou delegar
ao Senhor Deputado Odair Cunha, Terceiro Secretário,
o exame da agenda político partidária, no que se correlaciona com a frequência dos parlamentares, a do
ressarcimento de despesas aéreas e da justificativa
de faltas parlamentares, ressalvando, porém, que os
casos excepcionais deverão ser trazidos à apreciação
da Mesa. V – PAUTA DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO. O Senhor Deputado Rafael Guerra, Primeiro Secretário, declarou que, encarregado de apresentar estudo sobre a Verba Indenizatória, realizara
tratativas perante o Presidente do Colegiado de Presidentes de Assembleias Legislativas – CPAL – e o
Presidente da União Nacional dos Legislativo Estaduais – UNALE – na busca de informações. Neste momento, retirou-se da sala de reuniões o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Segundo Secretário. Em prosseguimento, usou da palavra o Senhor Deputado Odair
Cunha, Terceiro Secretário, que considerava a Verba
Indenizatória importante instrumento para a ação par-
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lamentar e, que se o propósito for sua extinção, a medida exigia o aprofundamento dos estudos sobre a
mesma, uma vez que não tinha elementos convincentes para decidir a respeito. Em continuidade, o Senhor
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, Segundo
Vice-Presidente, observou inicialmente que o Senhor
Deputado Rafael Guerra tem sido muito criterioso em
preservar um ambiente de diálogo permanente, aduzindo que, consultado, teria concordado com a forma
utilizada no encaminhamento da questão. Em relação
à matéria, afirmou que, em virtude de inexistir solução
boa, ter-se-ia de buscar a menos pior, porque não havia como esperar a existência de consenso entre vinte e sete Assembleias Estaduais e vinte e sete Câmaras de Vereadores dos Municípios da Capitais. Assim
sendo, concluiu, era de todo impossível avançar na
discussão, e, para o êxito da decisão, seria necessária
a concordância de todos os partidos. O Senhor Presidente Michel Temer, então, afirmou também considerar
fundamental a existência de consenso a respeito da
matéria. Em seguida, usando da palavra, o Senhor
Deputado Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente, declarou que, em relação à Verba Indenizatória, instrumento de igualdade entre os Parlamentares, considerava o assunto resolvido. Falando em seguida, Senhor
Deputado Nelson Marquezelli, Quarto Secretário, expressou seu apoio ao trabalho apresentado pelo Senhor Deputado Rafael Guerra em relação à Verba Indenizatória, sugerindo fosse feita detalhada regulamentação do seu uso. O Senhor Deputado Odair Cunha,
Terceiro Secretário, manifestou reconhecer a autoridade política e moral do Senhor Deputado Rafael
Guerra e o seu empenho em melhorar a imagem da
Casa. Por fim, o Senhor Deputado Marcelo Ortiz, Primeiro Suplente de Secretário, afirmou, no que se refere à Verba Indenizatória, ser válida sua manutenção,
porém que ela não poderia ser utilizada para determinados fins. Em consequência, propunha o estabelecimento de limite de valor para os diversos itens com os
quais a Verba Indenizatória é utilizada. Encerrando a
discussão, o Senhor Presidente Michel Temer encarregou o Senhor Deputado Rafael Guerra, Primeiro
Secretário, de elaborar estudo a respeito da proposta
apresentada pelo Deputado Marcelo Ortiz a ser apreciado na próxima reunião da Mesa Diretora. Encerrando, extrapauta, o Senhor Presidente Michel Temer
submeteu à apreciação da Mesa proposta de Ato da
Mesa, de autoria do Senhor Deputado Marcelo Ortiz,
referente à cessão de servidor. Colocada em votação,
a matéria foi aprovada por unanimidade e, em consequência, a Mesa Diretora baixou o Ato da Mesa nº 35,
de 2009, que “altera o art. 1º do Ato da Mesa nº 56, de
20 de março de 1997”, a ser publicado. Nada mais ha-
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vendo a tratar, às onze horas, o Senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão. E, para constar,
eu, ,Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa,
lavrei a presente Ata que, após assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. – Michel Temer, Presidente.
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALCY NELSON DA SILVA JÚNIOR, ponto nº 5920,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada
de Chefe da Seção de Controle e Cadastramento de
Veículos, FC-05, da Coordenação de Apoio Logístico,
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 19 de
março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALENCAR GARCIA DOS SANTOS, ponto nº 3421,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada
de Chefe da Seção de Controle de Armas e Equipamentos, FC-05, da Coordenação de Apoio Logístico,
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 09 de
março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
CRISTINA DE MACÊDO RAMALHO, ponto nº 5863,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo,
Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do
Líder do Partido da Mobilização Nacional, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 10
de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, BALTAZAR MENDES DE CARVALHO, ponto nº 3419,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada
de Chefe da Seção de Policiamento do Plenário e Galerias, FC-05, da Coordenação de Segurança Orgânica, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro
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de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 09
de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÁUDIO
DE OLIVEIRA, ponto nº 3408, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, da função comissionada de Chefe do Serviço de
Administração, FC-05, do Departamento de Polícia
Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 16 de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DIVINO
JAIR DE AQUINO, ponto nº 2069, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial,
Padrão 31, da função comissionada de Supervisor de
Policiamento dos Estacionamentos, FC-05, da Coordenação de Segurança Orgânica, do Departamento de
Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 09 de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FRANCISCO CARLOS BENINCASA, ponto nº 3729,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada
de Supervisor de Operações Especiais, FC-05, da Coordenação de Operações Especiais, do Departamento
de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 09 de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, IVANA
ANTONETE MAZUREK, ponto nº 4492, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 31, da função comissionada de Assistente de
Comissão, FC-05, da Comissão Relações Exteriores e
Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 05
de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JUBAL
FLORENCIO DA SILVA, ponto nº 3492, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 09 de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCO

Quinta-feira 12

07565

ANTÔNIO BALDRESCA LAMBERT DE BRITO, ponto
nº 5261, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo – atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada de Chefe de Secretaria, FC-06, do Gabinete do
Líder do Partido da Mobilização Nacional, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 10
de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARÍLIA
MORAES REGO E LIMA, ponto nº 4542, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada de
Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 05 de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAIMUNDO JOSÉ DE CARVALHO, ponto nº 5854, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 31, da função comissionada
de Chefe da Seção de Identificação Funcional, FC-05,
da Coordenação de Apoio Logístico, do Departamento
de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 16 de março de 2009.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROBERTO ROCHA PEIXOTO, ponto nº 5541, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 31, da função comissionada de Chefe
do Serviço de Atividades Policiais, FC-06, da Coordenação de Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 10 de março de 2009.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANA CRISTINA DE
MACÊDO RAMALHO, ponto nº 5863, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Taquígrafo Legislativo, Classe Especial,
Padrão 45, para exercer, a partir de 10 de março de
2009, a função comissionada de Chefe de Secretaria,
FC-06, do Gabinete do Líder do Partido da Mobiliza-
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ção Nacional, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, ARI GALDINO
DA SILVA, ponto nº 3690, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, para exercer, a partir de 09 de março de 2009, a
função comissionada de Chefe da Seção de Policiamento do Plenário e Galerias, FC-05, da Coordenação
de Segurança Orgânica, do Departamento de Polícia
Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CARLITO COUTINHO BRITO, ponto nº 4063, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial,
Padrão 31, para exercer, a partir de 09 de março de
2009, a função comissionada de Chefe da Seção de
Controle de Armas e Equipamentos, FC-05, da Coordenação de Apoio Logístico, do Departamento de
Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CÉLIO FARIA DE
ARAÚJO, ponto nº 4066, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, para exercer, a partir de 19 de março de 2009, a
função comissionada de Chefe da Seção de Controle
e Cadastramento de Veículos, FC-05, da Coordenação de Apoio Logístico, do Departamento de Polícia
Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, EDILSON JOSÉ
ALMEIDA DE OLIVEIRA, ponto nº 3771, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 31, para exercer, a partir de 16 de
março de 2009, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Administração, FC-05, do Departamento de
Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, FÁBIO HENRIQUE
RAMOS CORTES, ponto nº 5637, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial,
Padrão 31, para exercer, a partir de 10 de março de
2009, a função comissionada de Chefe do Serviço de
Atividades Policiais, FC-06, da Coordenação de Polícia
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Judiciária, do Departamento de Polícia Legislativa, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, HUDSON GOMES
DE PAULA, ponto nº 3698, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, para exercer, a partir de 09 de março de 2009, a
função comissionada de Supervisor de Policiamento dos
Estacionamentos, FC-05, da Coordenação de Segurança Orgânica, do Departamento de Polícia Legislativa,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, IVANA ANTONETE
MAZUREK, ponto nº 4492, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 31,
para exercer, a partir de 05 de março de 2009, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do
Gabinete do Líder do Partido Progressista, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JETRO JOSÉ DA
SILVA SANTOS, ponto nº 3702, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, para exercer, a partir de 09 de março de 2009, a
função comissionada de Chefe da Seção de Emergências Policiais, FC-05, da Coordenação de Segurança
Orgânica, do Departamento de Polícia Legislativa, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ EDUARDO
MACHADO, ponto nº 6001, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, para exercer, a partir de 09 de março de 2009, a
função comissionada de Supervisor de Operações
Especiais, FC-05, da Coordenação de Operações
Especiais, do Departamento de Polícia Legislativa, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ RIBEIRO SILVA, ponto nº 3726, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente
de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 31,
para exercer, a partir de 16 de março de 2009, a função comissionada de Chefe da Seção de Identificação
Funcional, FC-05, da Coordenação de Apoio Logístico,
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARCO ANTÔNIO
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BALDRESCA LAMBERT DE BRITO, ponto nº 5261,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 31, para exercer, a partir de 10 de
março de 2009, a função comissionada de Assistente
de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido
da Mobilização Nacional, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARÍLIA MORAES
REGO E LIMA, ponto nº 4542, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 31, para exercer, a partir de 05 de março de 2009,
a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC05, do Gabinete do Líder do Partido Progressista, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MAURÍCIO ALVES
RIBEIRO, ponto nº 4068, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, para exercer, a partir de 09 de março de 2009, a
função comissionada de Assistente de Gabinete, FC05, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, PAULO DE TARSO
SALES, ponto nº 3396, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de
Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 31, para
exercer, a partir de 09 de março de 2009, a função comissionada de Chefe da Seção de Policiamento dos
Anexos II e III, FC-05, da Coordenação de Segurança
Orgânica, do Departamento de Polícia Legislativa, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, MARYLANDE PALHANO,
ponto nº 4911, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento, Classe
Especial, Padrão 31, 2ª substituta do Chefe da Seção
Administrativa, FC-05, da Coordenação de Transportes,
da Diretoria Administrativa, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 25 de fevereiro de 2009.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, PAULO EUSTÁQUIO LUIZ
DE ALMEIDA, ponto nº 2087, ocupante de cargo da
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Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
31, substituto do Supervisor de Policiamento das Áreas
Residenciais, FC-05, da Coordenação de Segurança
Orgânica, do Departamento de Polícia Legislativa, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 10 a 23 de março de 2009.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de
junho de 1990, resolve:
TORNAR SEM EFEITO o Ato de 26 de fevereiro
de 2009, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do dia 27 subseqüente, que nomeou MARIA JOSÉ
GOMES para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
TORNAR SEM EFEITO o Ato de 3 de março de
2009, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
do dia 4 subseqüente, que nomeou MARÍLIA FRANCIENE PERES para exercer, no Gabinete do PrimeiroSecretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
TORNAR SEM EFEITO o Ato de 26 de fevereiro
de 2009, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do dia 27 subseqüente, que nomeou SEBASTIÃO
MILANEZ DE PAULA para exercer, no Gabinete do
Terceiro-Secretário, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de
junho de 1990, resolve:
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADRIANA
MACHADO, ponto n.º 119.479, do cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido Verde.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALEX
LUIZ DE FARIA DOMINGOS, ponto n.º 118.757, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, ponto
n.º 119.451, do cargo em comissão de Assessor Téc-
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nico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35,
inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ALICE MARIA PESSOA CUNHA, ponto n.º 119.498,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALZINETE ESTELITO SILVA, ponto n.º 116.403, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do TerceiroSecretário.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
CRISTINA ALMEIDA SANTANA, ponto n.º 119.249,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, a partir de 10 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANAHÍ
DOS REIS, ponto n.º 118.349, do cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na
Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDERSON FRANCO DAS NEVES, ponto n.º 119.301,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANGELITA JUVENAL DE ALMEIDA, ponto n.º 118.951,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Progressista.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANNA
CHRISTINA LINS GOMES, ponto n.º 118.623, do
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cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
AUGUSTINO PEDRO VEIT, ponto n.º 111.744, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Legislação
Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de
10 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
BERNARDO LUIZ CORRÊA DE BESSA, ponto n.º
119.502, do cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão de Turismo
e Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CAIO
ROBERTO MOURA MENEZES, ponto n.º 118.848, 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 Democrático Trabalhista.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CARLA LIMA DE ARAÚJO, ponto n.º 119.100, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CELSO
BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS, ponto n.º 119.557, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLAUDETH LEMOS RIBEIRO, ponto n.º 119.464, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Comissão de Seguridade Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, a partir de 05 de março de 2009.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CLAUDIA HELENA LEITE SOUZA BRITO, ponto n.º
112.962, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de
Minas e Energia, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CLAUDIO RAIMUNDO KOVALSKI KAMINSKI, ponto n.º 117.381, do cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Quarto-Secretário.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CRHISTHIANO SANTOS, ponto n.º 118.640, do cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce
na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CRISTINA BRAVO ESTEVES FRAGA, ponto n.º 113.094,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão de Turismo
e Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELCY
DE FÁTIMA CAMPOS PORTELA DE CAMARGOS,
ponto n.º 119.405, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na
Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FERNANDO NUNES CHAVES, ponto n.º 115.207, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido Social Cristão.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FLÁVIO
SANTOS ARAÚJO, ponto n.º 119.572, do cargo em
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia na Comissão de Viação e Transportes, da Coor-
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denação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, a partir de 05 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FRANCISCO JOSÉ CUNHA DOS SANTOS, ponto n.º
119.675, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GETER
BORGES DE SOUSA, ponto n.º 116.040, do cargo em
comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão de Seguridade Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GUSTAVO OLIVEIRA NUNES, ponto n.º 119.217, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Democratas.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HAROLDO SIQUEIRA LEONETTI, ponto n.º 113.732, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA, ponto n.º 118.831,
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Seguridade
Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir
de 05 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, IZABELLA CHAVES DE BRITO, ponto n.º 119.602, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Social Cristão.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JAIME
SAUTCHUK, ponto n.º 113.718, do cargo em comissão
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de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão
de Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de
1990, JEAN KEIJI UEMA, ponto n.º 116.301, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO
BATISTA VIEIRA BARROS, ponto n.º 119.011, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO
PAULO BORGES DA SILVA, ponto n.º 117.146, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido Progressista.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ
WOITECHUMAS, ponto n.º 110.249, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Democrático
Trabalhista.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de
1990, KARINE CRISTINA COSTA GONZAGA, ponto
n.º 118.051, do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Educação e
Cultura, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de 11
de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KELLY
CHRISTINA TEIXEIRA KERBER, ponto n.º 119.524,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KEN-
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ZO JUCÁ FERREIRA, ponto n.º 119.483, do cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ponto n.º 114.917,
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 n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LIDIANNE MARQUES DA CUNHA, ponto n.º 119.460,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUÍS
SÉRGIO MONTEIRO TERRA, ponto n.º 115.025, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro Suplente
dos Secretários.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA CLAUDIA DE VASCONCELOS BATISTA MEDEIROS, ponto n.º 115.143, do cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA DE LOURDES CORREIA, ponto n.º 118.309, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, 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 n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARTA PINTO DE ALBUQUERQUE MACHADO, ponto n.º
119.523, do cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÔNICA GONÇALVES CARDOSO, ponto n.º 119.021,
do cargo em comissão de Secretário Particular, CNE09, 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 n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NELMA DA CONCEIÇÃO FLORO, ponto n.º 111.658, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, 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 n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NELSON
VIEIRA FRAGA FILHO, ponto n.º 119.487, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OLAVO DALCANALE RIGON NETO, ponto n.º 113.222,
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Desenvolvimento
Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OTAVIO
GONDIM PEREIRA DA COSTA, ponto n.º 119.360, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, a partir de 05 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PATRÍCIA MARTINS IZIDORO GENEROSO PEREIRA,
ponto n.º 117.941, do cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de
Minas e Energia, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULA
PATRÍCIA DO NASCIMENTO, ponto n.º 116.848, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Democrático Trabalhista.
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EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de
1990, PAULA RENATA VILLAS BÔAS FARIAS, ponto n.º 119.457, do cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Democrático Trabalhista.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO
EMÍLIO RODRIGUES FERREIRA, ponto n.º 116.847,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce na Comissão de Finanças
e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PETRÔNIO PEREIRA PORTELA DE LIMA, ponto n.º
117.080, do cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do Partido da República.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RINALDO
SOBRAL ACCIOLY, ponto n.º 110.971, do cargo em
comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir
de 06 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROBSON
CARLOS LUQUESI SOARES, ponto n.º 119.452, 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 11 de março de 2009.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de
1990, RODRIGO BORGES DE CAMPOS NETTO,
ponto n.º 119.269, do cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder da Minoria.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSANA MARIA TENROLLER, ponto n.º 119.496, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Comissão de Legislação Participativa, da Coordena-
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ção de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, a partir de 10 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSANE BRUNO DE SOUZA, ponto n.º 119.332, 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 Democrático Trabalhista.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROSIANA PEREIRA QUEIROZ, ponto n.º 119.196,
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Legislação
Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de
10 de março de 2009.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSILANE FERREIRA ALVES MIGNONE, ponto n.º 116.267,
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Desenvolvimento
Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIMONE
MENDONÇA GUIMARÃES DE ALENCAR MENESES,
ponto n.º 119.648, do cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TACIANA
MARINHO REGIS DE MOURA, ponto n.º 119.157, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TERESA CRISTINA AMORIM PÉRES DA SILVA, ponto n.º 119.076, do cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Quarto-Secretário.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THATIANA CHRISTINE SILVA ABRÃO, ponto n.º 119.465,
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do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VICENTE RIPOLL MACHADO, ponto n.º 117.333, 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 Democrático Trabalhista.
EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35,
inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
WELITON QUERINO DA SILVA, ponto n.º 119.247, 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 Socialista Brasileiro.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WESKA
LUIZA GOMES GUERREIRO, ponto n.º 118.851, do
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, RESOLVE:
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ADRIANA MACHADO para exercer,
no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secretários, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ALEX LUIZ DE FARIA DOMINGOS
para exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ALICE MARIA PESSOA CUNHA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ALZINETE ESTELITO SILVA para
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo
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em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ANAHÍ DOS REIS para exercer,
na Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ANDERSON ALVES OLIVEIRA
para exercer, no Gabinete do Quarto-Secretário, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ANGELITA JUVENAL DE ALMEIDA para exercer, na Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ANGELO BÔSCO MACHADO DE
ANDRADE para exercer, na Comissão de Seguridade
Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ANNA CHRISTINA LINS GOMES
para exercer, na Comissão de Turismo e Desporto, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, CARLA BISOL para exercer,
no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, CARLA LIMA DE ARAÚJO para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, CARMEN LÚCIA MOREIRA OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão
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de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, CAROLINE DE PAULA SILVA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático
Trabalhista, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, CECÍLIA CRAVO MONTEIRO LIMA para exercer, na Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, CLAUDIA HELENA LEITE SOUZA
BRITO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, CRHISTHIANO SANTOS para
exercer, na Comissão de Legislação Participativa, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, DARCY VIEIRA GOMES para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático
Trabalhista, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, DÊNIA VANUZIA SANTIAGO
NOGUEIRA para exercer, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, ELCY DE FATIMA CAMPOS
PORTELA DE CAMARGOS para exercer, na Comissão de Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ELENICE CORREA DE SOUZA
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para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de
Secretário Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ENEIDA BOTELHO CARVALHO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, EUDES FERNANDES BRITO
para exercer, na Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, FERNANDO NUNES CHAVES
para exercer, na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, FLÁVIA MACHADO DE MELO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Verde,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, FRANCISCO CARLOS KUSER
para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-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
n.º 8.112, de 1990, GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO PANTAZOPOULOS para exercer,
no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secretários, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, GETER BORGES DE SOUSA
para exercer, na Comissão de Viação e Transportes,
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.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, GILDA COSENZA AVELAR para
exercer, na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, GUSTAVO OLIVEIRA NUNES para
exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, HAROLDO SIQUEIRA LEONETTI para exercer, na Comissão de Turismo e Desporto,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA
para exercer, na Comissão de Viação e Transportes,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, IVANEY RIBEIRO FONSECA DE
OLIVEIRA para exercer, na Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, IVY GOMES DA SILVA TIMO
para exercer, na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, IZABELLA CHAVES DE BRITO
para exercer, na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, JEAN KEIJI UEMA para exercer,
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no Gabinete do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, o cargo em comissão de Assessor Técnico,
CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, JOÃO BIRAL JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, o
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, JOÃO PAULO BORGES DA SILVA
para exercer, na Comissão de Legislação Participativa,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, JOAQUIM CRISPIM DE SOUZA
para exercer, na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, JOSÉ LUIZ PACHECO JÚNIOR
para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-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
n.º 8.112, de 1990, JOSÉ MARCOS CASTILHO para
exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-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
n.º 8.112, de 1990, KELLY CRISTINA FIGUEIREDO
SÉRGIO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LEANDRA FILGUEIRAS CARNEIRO para exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LEANDRO RODE GUIMARÃES
para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos
Secretários, o cargo em comissão de Assessor Téc-
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nico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista, o cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, LIDIANNE MARQUES DA
CUNHA para exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LUCIANA OLIVEIRA AMORAS
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LUÍS SÉRGIO MONTEIRO TERRA para exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, LUIZA EMÍLIA MELLO para
exercer, na Comissão de Seguridade Social e Família, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, MARCELO AGUIAR FERREIRA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, o cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, MARIA CLÁUDIA DE VASCONCELOS BATISTA MEDEIROS para exercer, na Comissão
de Minas e Energia, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, MARIA REGINA BURTET VIDAL
para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente,
o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, MARINA DE MELO CREPALDI DE
SANTANA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, MÔNICA GONÇALVES CARDOSO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da
Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, NAIR OLIVEIRA DA SILVA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido 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
n.º 8.112, de 1990, OLAVO DALCANALE RIGON NETO
para exercer, na Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, OTÁVIO GONDIM PEREIRA DA
COSTA para exercer, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, PATRÍCIA MARTINS IZIDORO
GENEROSO PEREIRA para exercer, na Comissão de
Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, PAULA RENATA VILLAS BÔAS
FARIAS para exercer, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, RAMON ANTÔNIO DOS SANTOS
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, RICHARD DE ALCÂNTARA
RICARDO para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, RODRIGO BORGES DE CAMPOS
NETTO para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, RODRIGO VIANA CANCIO para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático
Trabalhista, o cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, ROSILANE FERREIRA ALVES
MIGNONE para exercer, na Comissão de Turismo e
Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, SANDRA CARLA DE DEUS
INÁCIO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, SEBASTIÃO MILANEZ DE PAULA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, TACIANA MARINHO RÉGIS DE
MOURA para exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, TARINA ALMEIDA VIRIATO para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático
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Trabalhista, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, TATIANA DAMASCENO para
exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, TERESA CRISTINA AMORIM PÉRES DA SILVA para exercer, no Gabinete do QuartoSecretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico
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de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, VANDEGE CAVALCANTI MESQUITA para exercer, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
Câmara dos Deputados, 11 de março de 2009.
– Michel Temer, Presidente.
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Zé Vieira - PSDB
Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB
Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Elizeu Aguiar - PTB
Júlio Cesar - DEM
Mainha - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB
Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB
Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM

Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB
Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
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
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
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
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos 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
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
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Herrmann - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Lima - PMDB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
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
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Santa Catarina
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

ocupa a vaga)

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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Anselmo de Jesus
Afonso Hamm
vaga do PV
Antônio Andrade
Airton Roveda
Assis do Couto
Camilo Cola
Benedito de Lira
Carlos Alberto Canuto
Beto Faro
Dalva Figueiredo
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Celso Maldaner
Darcísio Perondi
Dilceu Sperafico
Eduardo Amorim
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ernandes Amorim
Flávio Bezerra
Homero Pereira
Eugênio Rabelo
Leandro Vilela
Fernando Melo
Lúcio Vale
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
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Osvaldo Reis
Vadão Gomes
Pedro Chaves
Vander Loubet
Tatico
Veloso
Valdir Colatto
Vignatti
Waldemir Moka
2 vagas
vaga do PSDB/DEM/PPS
Zé Gerardo
Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri
Betinho Rosado
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Duarte Nogueira
Carlos Melles
Fábio Souto
Cláudio Diaz
Humberto Souto
Eduardo Sciarra
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jairo Ataide
Félix Mendonça
Leonardo Vilela
Francisco Rodrigues
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jerônimo Reis
Lira Maia
vaga do
Luiz Carlos Setim
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
João
Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Moreira Mendes

vaga do

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

Júlio Cesar

Onyx Lorenzoni
Leandro Sampaio
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Vitor Penido
Marcos Montes
Waldir Neves
Osório Adriano
Wandenkolk Gonçalves
Silvio Lopes
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
vaga do PSDB/DEM/PPS
Dagoberto
Giovanni Queiroz
Fernando Coelho Filho
Mário Heringer
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

Edson Duarte

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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Luciana Costa
Lúcio Vale
Márcio Marinho
Lupércio Ramos
Mário Negromonte
Marinha Raupp
Natan Donadon
Neudo Campos
Silas Câmara
Zé Geraldo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PV ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
1 vaga
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Ilderlei Cordeiro
Antonio Feijão
Marcio Junqueira
Nilson Pinto
Urzeni Rocha
Zé Vieira
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
Zenaldo Coutinho
PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
1 vaga
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
vaga do
Capitão Assumção
Giovanni Queiroz
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Janete Capiberibe
Maria Helena
vaga do PSDB/DEM/PPS
Perpétua Almeida
vaga do
Sebastião Bala Rocha

Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin

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
Beto Mansur
Bilac Pinto
Cida Diogo
Dr. Adilson Soares
Eunício Oliveira
Gilmar Machado
Iriny Lopes
Jader Barbalho
José Rocha
Paulo Henrique Lustosa
Paulo Lima
Paulo Pimenta
Paulo Roberto
Paulo Teixeira
Ratinho Junior
Sandes Júnior
Walter Pinheiro
Wladimir Costa
Zequinha Marinho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Bispo Gê Tenuta
Eduardo Gomes
Emanuel Fernandes
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues

Angela Amin

vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Angelo Vanhoni
Antônio Carlos Biffi
Antonio Palocci
Beto Faro
Colbert Martins
Eliene Lima
Fernando Ferro
José Carlos Araújo
Luiz Fernando Faria
Marcelo Melo
Márcio Marinho
Mário Negromonte
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Meurer
Olavo Calheiros
Sabino Castelo Branco
Silas Câmara
Takayama
Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Arnaldo Jardim
Arolde de Oliveira
Carlos Sampaio
Clóvis Fecury
vaga do
Duarte Nogueira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

vaga do

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

Indio da Costa

Nelson Proença
Jorginho Maluly
Paulo Bornhausen
José Mendonça Bezerra
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
Barbosa Neto
Luiza Erundina
Fábio Faria
Miro Teixeira
Jô Moraes
Rodrigo Rollemberg
Sueli Vidigal
(Dep. do
Uldurico Pinto
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
Edigar Mão Branca
José Paulo Tóffano
vaga do PSDB/DEM/PPS
Lindomar Garçon
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: Mainha (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Aracely de Paula
vaga do PSDB/DEM/PPS
Augusto Farias
Arnaldo Faria de Sá
vaga do PSDB/DEM/PPS
Carlos Abicalil
Carlos Bezerra
Carlos Wilson
Carlos Willian
Ciro Nogueira
Celso Russomanno
Colbert Martins
Décio Lima
Eduardo Cunha
Dilceu Sperafico

Eliseu Padilha
vaga do PV
Geraldo Pudim
Gerson Peres
Jefferson Campos
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno
José Mentor
Magela
Marcelo Guimarães Filho
Marcelo Itagiba
Maurício Quintella Lessa
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Pellegrino
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Paes Landim
Pastor Manoel Ferreira
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rubens Otoni
Sérgio Barradas Carneiro
Tadeu Filippelli

Domingos Dutra
Eduardo Amorim
Fátima Bezerra
George Hilton
Hugo Leal
Ibsen Pinheiro
Jaime Martins
Jair Bolsonaro
João Magalhães
José Guimarães
Leo Alcântara
Luiz Couto
Maria do Rosário
Maria Lúcia Cardoso
Maurício Rands
Mauro Lopes
Miguel Corrêa
Odílio Balbinotti
Pastor Pedro Ribeiro
Paulo Rattes
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Sandro Mabel
Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Vicente Arruda

Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio
Arolde de Oliveira
Bonifácio de Andrada
Bruno Araújo
Efraim Filho
Felipe Maia
vaga do PSOL
Indio da Costa
João Almeida
João Campos
José Carlos Aleluia

Arnaldo Madeira
Bispo Gê Tenuta
Edson Aparecido
Humberto Souto
Jairo Ataide
Jorginho Maluly
Luciano Pizzatto
Major Fábio
Moreira Mendes
vaga do
Onyx Lorenzoni
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jutahy Junior
Paulo Bornhausen
Mainha
Pinto Itamaraty
Mendonça Prado
Renato Amary
Paulo Magalhães
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães
Rodovalho (Licenciado)
Zenaldo Coutinho
Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Solange Amaral
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Vic Pires Franco
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
William Woo
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Beto Albuquerque
Flávio Dino
Chico Lopes
Francisco Tenorio
Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha
vaga do
Márcio França
Marcos Medrado
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sandra Rosado
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sérgio Brito
Valtenir Pereira
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

Osmar Júnior
Pompeo de Mattos
Sergio Petecão

PV
Marcelo Ortiz

Roberto Santiago

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

Sarney Filho

Chico Alencar

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga do PSDB/DEM/PPS
Antonio Cruz
Ciro Nogueira
Celso Russomanno
Eduardo da Fonte
Elismar Prado
João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar
José Eduardo Cardozo
vaga do PV
Filipe Pereira
Leandro Vilela
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
Wladimir Costa
ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio
Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho
Cezar Silvestri
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ricardo Tripoli
Felipe Maia
Rogerio Lisboa
Julio Semeghini
Walter Ihoshi
Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Nilmar Ruiz
C/PTdoB ocupa a vaga)
Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Abelardo Camarinha
Barbosa Neto
Wolney Queiroz
vaga do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Chico Lopes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Júlio Delgado
PV
(Dep. do
Dr. Nechar
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
vaga do
Ivan Valente
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
João Leão
João Maia
José Guimarães
Jurandil Juarez
Miguel Corrêa
Nelson Goetten
Renato Molling
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Aelton Freitas
Andre Zacharow
Antônio Andrade
Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
vaga do PSDB/DEM/PPS
Elizeu Aguiar
Natan Donadon
Rebecca Garcia
Ricardo Berzoini
Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Fernando de Fabinho
Leandro Sampaio
Osório Adriano

Guilherme Campos
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Moreira Mendes
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho

1 vaga

Dr. Ubiali
vaga do
Edmilson Valentim
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Valadares Filho

vaga do PHS

Givaldo Carimbão
Laurez Moreira
vaga do
Marcelo Serafim
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
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

1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
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
Jackson Barreto
vaga do PSDB/DEM/PPS
João Carlos Bacelar
José Airton Cirilo
José Chaves
Leonardo Monteiro
Marcelo Melo
Luiz Carlos Busato
Zezéu Ribeiro
Pepe Vargas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
1 vaga
vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Abelardo Lupion
Fernando Chucre
Arnaldo Jardim
João Bittar
Gustavo Fruet
vaga do
José Carlos Machado
Jorge Khoury
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(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
Damião Feliciano
Evandro Milhomen

Renato Amary

Flávio Dino
Silvio Costa

Mário Heringer

(Dep. do PRB ocupa a
vaga)

vaga do PSDB/DEM/PPS

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): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: 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
vaga do
Clodovil Hernandes
Dr. Rosinha
PSDB/DEM/PPS
Domingos Dutra
Janete Rocha Pietá
Lucenira Pimentel
Luiz Couto
Neilton Mulim
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Wilson
vaga do PRB
Ricardo Quirino
Suely
Veloso

Iriny Lopes
Íris de Araújo
José Linhares
Lincoln Portela
Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira
Paulo Henrique Lustosa
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu
Roberto Magalhães
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Waldir Neves
(Dep. do
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos
Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Paulo Rubem Santiago
vaga do PSDB/DEM/PPS
Uldurico Pinto
PHS
Miguel Martini
1 vaga
PRB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Cleber Verde
1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
vaga do
Antônio Roberto
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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
Eudes Xavier
Carlos Abicalil
Fernando Nascimento
Fátima Bezerra
Geraldo Resende
Gastão Vieira
José Linhares
Iran Barbosa
Marcelo Almeida
João Matos
Mauro Benevides
Joaquim Beltrão
Osmar Serraglio
Lelo Coimbra
Pedro Wilson
Maria do Rosário
Roberto Alves
Osvaldo Biolchi
Rodrigo Rocha Loures
vaga do PSDB/DEM/PPS
Walter Pinheiro
Professor Setimo
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
vaga do PV
Raul Henry
a vaga)
Reginaldo Lopes
2 vagas
Waldir Maranhão
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
vaga do
Eduardo Barbosa
Clóvis Fecury
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jorginho Maluly
José Aníbal
Lobbe Neto
Nilmar Ruiz
Paulo Renato Souza
Pinto Itamaraty
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga

Alice Portugal
vaga do
Ariosto Holanda

Lira Maia
Luiz Carlos Setim
Mainha
Narcio Rodrigues
Paulo Magalhães
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Lídice da Mata

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

Átila Lira
Paulo Rubem Santiago
Rogério Marinho

Luiza Erundina
1 vaga
PV

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

José Fernando Aparecido de
vaga do PSDB/DEM/PPS
Oliveira
Marcelo Ortiz

PRB
vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcos Antonio
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

PSOL
Chico Alencar

vaga do PSDB/DEM/PPS

Luciana Genro

vaga do PSDB/DEM/PPS

PRTB
vaga do PSDB/DEM/PPS

Juvenil
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)

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
vaga do PSOL
Andre Vargas
Edgar Moury
Antonio Palocci
Eduardo Cunha
Armando Monteiro
João Magalhães
Eduardo Amorim
João Paulo Cunha
Gladson Cameli
Jorge Boeira

João Pizzolatti
Marcelo Castro
Pedro Eugênio
Pedro Novais
Pepe Vargas
Ricardo Barros
Ricardo Berzoini
Rodrigo Rocha Loures
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sandro Mabel
Vicentinho Alves
Vignatti
vaga do
Virgílio Guimarães
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Leonardo Quintão
Magela
Maurício Quintella Lessa
Osvaldo Biolchi
Paulo Maluf
Pedro Henry
Professor Setimo
Reginaldo Lopes
Tonha Magalhães
Vital do Rêgo Filho
Zonta
1 vaga

Wilson Santiago
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Arnaldo Jardim
Carlos Melles
João Almeida
vaga do PV
Félix Mendonça
João Bittar
Guilherme Campos
João Oliveira
Ilderlei Cordeiro
José Carlos Aleluia
Júlio Cesar
Mainha
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julio Semeghini
Nelson Proença
Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza
vaga do PV
Rodrigo de Castro
Luiz Carreira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
2 vagas
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Ciro Gomes
Manoel Junior
Julião Amin
Silvio Costa
Paulo Pereira da Silva
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do
Luciana Genro
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
vaga do
Cândido Vaccarezza
Augusto Farias
PSDB/DEM/PPS
Carlos Willian
Celso Russomanno
Devanir Ribeiro
Edinho Bez
João Magalhães
Fernando Diniz
Leo Alcântara
José Mentor
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
José Carlos Machado
Ronaldo Caiado
José Carlos Vieira
Silvio Torres
Manoel Salviano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Moreira Mendes
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Francisco Tenorio
Sueli Vidigal
João Dado
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Márcio França
PRB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Léo Vivas
PHS
vaga do
Felipe Bornier
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Waldir Maranhão (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Décio Lima
Angelo Vanhoni
Eduardo Amorim
Fátima Bezerra
Emilia Fernandes
Fernando Ferro
Francisco Praciano
Lincoln Portela
Iran Barbosa
Mário de Oliveira
Nazareno
Janete Rocha Pietá
Fonteles
Rodrigo Rocha
Jurandil Juarez
Loures
Sabino Castelo
Leonardo Monteiro
Branco
Roberto Britto
2 vagas
vaga do PV
Vadão Gomes
Waldir Maranhão
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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Dr. Talmir
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
Valdir Colatto
a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
vaga do
André de Paula
Antonio Feijão
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Gervásio Silva
vaga do
Jorge Khoury

Arnaldo Jardim
vaga do
Cezar Silvestri

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

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

Luciano Pizzatto
Marcos Montes

Germano Bonow
Luiz Carreira
vaga do
Moreira Mendes

Marina Maggessi

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nilson Pinto

Roberto Rocha

vaga do

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

Rodovalho (Licenciado)

vaga do

Wandenkolk Gonçalves

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto

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

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PV
Antônio Roberto

vaga do

Fernando Gabeira

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Edson Duarte
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
vaga do
José Otávio Germano
Pedro Eugênio
PSDB/DEM/PPS
Pedro Fernandes

José Santana de Vasconcellos
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto
Luiz Fernando Faria
Marcos Lima
Nelson Bornier
Rose de Freitas
Vander Loubet

vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Simão Sessim
Solange Almeida
Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Betinho Rosado

Bruno Araújo

vaga do

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

Carlos Brandão

Bruno Rodrigues
João Oliveira
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Marcio Junqueira
Paulo Abi-ackel
Silvio Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Cezar Silvestri
Eduardo Gomes
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Paulo Bornhausen
Urzeni Rocha
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Átila Lira
Julião Amin
Davi Alves Silva Júnior
Marcos Medrado
João Herrmann
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
vaga do
Ciro Pedrosa
Fábio Ramalho
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: João Herrmann (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga do PSDB/DEM/PPS
Aracely de Paula
Arnon Bezerra
Arlindo Chinaglia
Carlos Wilson
Átila Lins
Carlos Zarattini
Dr. Rosinha
Gastão Vieira
George Hilton
Gladson Cameli
Ibsen Pinheiro
Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo
Jefferson Campos
Jair Bolsonaro
José Genoíno
vaga do PV
Luiz Sérgio
Lelo Coimbra
Maria Lúcia Cardoso
Luciana Costa
Maurício Rands
Márcio Reinaldo Moreira
vaga do
Paes Landim
Nilson Mourão
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Takayama
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Paulo Pimenta
Pedro Novais
Raul Henry
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)
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
André de Paula
Claudio Cajado
Bonifácio de Andrada
Francisco Rodrigues
Cláudio Diaz
Professor Ruy Pauletti
Edson Aparecido
vaga do
Jorge Tadeu Mudalen
Raul Jungmann
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Renato Amary
Rodrigo de Castro
vaga do
Urzeni Rocha

Luiz Carlos Hauly
Marina Maggessi
vaga do
Moreira Mendes

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

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

Nelson Proença

William Woo

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
vaga do
Capitão Assumção

Aldo Rebelo

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Lopes
vaga do
João Herrmann

Júlio Delgado
Manoel Junior

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

Marcondes Gadelha

Vieira da Cunha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
PTC/PTdoB ocupa a vaga)

Severiano Alves
PV

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

Fernando Gabeira

José Fernando Aparecido de
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Oliveira
PSOL
vaga do PSDB/DEM/PPS
Ivan Valente
Secretário(a): Iracema Cândida C. 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
vaga do PV
Antonio Carlos Biscaia
Elizeu Aguiar
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
Mauro Lopes
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Nelson Pellegrino
a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sérgio Moraes
ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta
Dimas Ramalho
João Campos
Guilherme Campos
Major Fábio
Pinto Itamaraty
vaga do
Marina Maggessi
Rogerio Lisboa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Raul Jungmann
William Woo

vaga do PV

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
vaga do
Enio Bacci
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco Tenorio
vaga do
Perpétua Almeida

Glauber Braga
Paulo Rubem Santiago

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

PV
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
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
vaga do
Andre Zacharow
Arlindo Chinaglia
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Angela Portela
Assis do Couto
vaga do PSDB/DEM/PPS
Bel Mesquita
Antonio Bulhões
vaga do PSOL
Armando Abílio
Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá
Clodovil Hernandes
Chico D'angelo
Geraldo Pudim
Darcísio Perondi
Henrique Afonso
Dr. Paulo César
Iran Barbosa
vaga do PSOL
Elcione Barbalho
Moises Avelino
Fátima Pelaes
Nazareno Fonteles
Geraldo Resende
Pastor Pedro Ribeiro
vaga do PSDB/DEM/PPS
Henrique Fontana
Ricardo Quirino
Jofran Frejat
Roberto Britto
José Linhares
Simão Sessim
Luiz Bassuma
Waldemir Moka
Maurício Trindade
1 vaga
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa
Andreia Zito
Fernando Coruja
Geraldo Thadeu
Germano Bonow
João Campos
José Carlos Vieira
Jorge Tadeu Mudalen
Lael Varella
Jorginho Maluly
Milton Vieira
Leandro Sampaio
Raimundo Gomes de Matos
Leonardo Vilela
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Luciano Pizzatto
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Otavio Leite
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Ronaldo Caiado
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
vaga do PSDB/DEM/PPS
Marcelo Serafim
Enio Bacci
Jô Moraes
Mário Heringer
Manato
Valtenir Pereira
Ribamar Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
Dr. Talmir
Dr. Nechar
PSOL
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde
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

vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

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:
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
Emilia Fernandes
Hermes Parcianello
Filipe Pereira
José Otávio
vaga do PSDB/DEM/PPS
Jovair Arantes
Germano
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Luciano Castro
Nelson Pellegrino
Luiz Carlos Busato
Osvaldo Reis
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sandro Mabel
Milton Monti
Paulo Rocha
Vinicius Carvalho
Pedro Henry
2 vagas
Sabino Castelo Branco
Sérgio Moraes
Vicentinho
Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS
Carlos Alberto
Andreia Zito
Leréia
Major Fábio
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
João Campos
ocupa a vaga)
(Dep. do
José Carlos
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aleluia
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
Marcio Junqueira
vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
2 vagas
vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
Maria Helena
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sandra Rosado
Manuela D'ávila
Sebastião Bala
vaga do PSDB/DEM/PPS
Mauro Nazif
Rocha
Paulo Pereira da Silva
Vanessa Grazziotin
PV
Edigar Mão
Roberto Santiago
Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: 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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Edinho Bez
Hermes Parcianello
Eliene Lima
João Pizzolatti
vaga do PSDB/DEM/PPS
Joaquim Beltrão
Eugênio Rabelo
Fernando Lopes
José Rocha
Jackson Barreto
Vicentinho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Jilmar Tatto
ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
vaga do PSDB/DEM/PPS
Lupércio Ramos
Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão
Albano Franco
Jerônimo Reis
Fábio Souto
Otavio Leite
Fernando de Fabinho
(Dep. do
vaga do
Marcos Montes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Moreira Mendes
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Silvio Torres
/PTdoB ocupa a vaga)
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
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Airton Roveda
Beto Mansur
Alberto Silva
Devanir Ribeiro
vaga do PSDB/DEM/PPS
Eliseu Padilha
Camilo Cola
Carlos Santana
José Chaves
Carlos Zarattini
Marcelo Teixeira
Chico da Princesa
Marcos Lima
Décio Lima
Nelson Bornier
vaga do PSDB/DEM/PPS
Nelson Trad
Edio Lopes
Geraldo Simões
Pedro Chaves
Henrique Eduardo Alves
Renato Molling
vaga do PSDB/DEM/PPS
Hugo Leal
Rita Camata
Jaime Martins
Rubens Otoni
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Lázaro Botelho
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Leonardo Quintão
a vaga)
vaga do PSDB/DEM/PPS
3 vagas
Marcelo Almeida
Marinha Raupp
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Roberto Britto
vaga do
Wellington Fagundes
PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia
Cláudio Diaz
José Mendonça Bezerra
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(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)

Alexandre Silveira

vaga do

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

Arnaldo Jardim
Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes
Fernando Chucre
Geraldo Thadeu

vaga do

Oliveira
PRB
Marcos Antonio
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

1 vaga

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

Lael Varella

Roberto Rocha

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
Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior
Evandro Milhomen
Giovanni Queiroz
Gonzaga Patriota
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Rogério Marinho
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
vaga do PSDB/DEM/PPS
Ciro Pedrosa
Dr. Talmir
Fábio Ramalho
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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
Marco Maia
Nelson Marquezelli
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Paulo Henrique Lustosa
Regis de Oliveira
Renato Molling
1 vaga
Waldir Maranhão
PSDB/DEM/PPS
Augusto Carvalho
Arnaldo Jardim
(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
Lindomar Garçon

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
Aracely de
Arnaldo Faria de Sá
Paula
Elcione Barbalho
Carlos Santana
Fernando Ferro
Fátima Bezerra
Fernando Lopes
Filipe Pereira
George Hilton
Luiz Couto
Magela
4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
vaga do PSDB/DEM/PPS
Wilson Braga
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Eduardo
Andreia Zito
Barbosa
Emanuel
Arnaldo Jardim
Fernandes
Claudio Cajado
3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de
Daniel Almeida
Mattos
Lídice da Mata
1 vaga
PV
Fernando
Sarney Filho
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 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
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
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
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE
OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade
Fernando Ferro
Bilac Pinto
Lincoln Portela
Chico D'angelo
Mendes Ribeiro Filho
Décio Lima
Sabino Castelo Branco
Elismar Prado
5 vagas
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim
Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre (Licenciado)
3 vagas
Marcos Montes
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 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
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 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
5 vagas
Carlos Sampaio
Fernando Chucre
2 vagas
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
Felipe Bornier
vaga)
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 (PSB)
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
Virgílio Guimarães
João Leão
Waldir Maranhão
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
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago
Jô Moraes
Rogério Marinho
Severiano Alves
PV
Edson Duarte
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 (Licenciado)
Laerte Bessa
José Guimarães
Marcelo Itagiba
Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino
Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho
2 vagas
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide
Alexandre Silveira

Mendonça Prado
Raul Jungmann
Rodrigo de Castro
William Woo

Edson Aparecido
Pinto Itamaraty
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio
João Dado

Sueli Vidigal
1 vaga
PV

Marcelo Ortiz

Dr. Talmir
PSOL

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

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE
2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS
NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Dr. Rosinha
João Matos
João Carlos Bacelar
José Genoíno
Luiz Bassuma
Leonardo Quintão
Moacir Micheletto
Nelson Bornier
Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado)
Nelson Trad
Sandro Mabel
Odair Cunha
1 vaga
Regis de Oliveira
PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva
Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto
Guilherme Campos
João Campos
Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen
Zenaldo Coutinho
Waldir Neves
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
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 495-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA ARTIGO
AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, SOBRE A FORMAÇÃO DE NOVOS
MUNICÍPIOS ATÉ O ANO DE 2000".
Presidente: Colbert Martins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Beto Albuquerque (PSB)
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
Relator: Manoel Junior (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Darcísio Perondi
Augusto Farias
Eliene Lima
Carlos Abicalil
Jaime Martins
Colbert Martins
José Rocha
Ibsen Pinheiro
Lelo Coimbra
José Airton Cirilo
Luis Carlos Heinze vaga do PSDB/DEM/PPS
José Guimarães
Luiz Carlos Busato
Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho
1 vaga
Renato Molling
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes
Gustavo Fruet
Felipe Maia
Raimundo Gomes de Matos
Lira Maia
Vitor Penido
(Dep. do
Luiz Paulo Vellozo
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Lucas
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
1 vaga
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque
Dagoberto
Manoel Junior
Giovanni Queiroz
vaga do PSDB/DEM/PPS
Vanessa Grazziotin
PV
Lindomar Garçon
Sarney Filho
PRB
Cleber Verde
1 vaga

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6206
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
João Campos
Jorginho Maluly
Rogerio Lisboa
William Woo

Abelardo Lupion
Carlos Sampaio
Pinto Itamaraty
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio
Vieira da Cunha

Flávio Dino
João Dado
PV

Marcelo Ortiz

Dr. Talmir
PRB

Léo Vivas
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

Cleber Verde

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
Marco Maia
Eudes Xavier
Pedro Eugênio
José Guimarães
Pedro Henry
Nelson Pellegrino
Reinhold Stephanes (Licenciado)
3 vagas
Sandro Mabel
1 vaga
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
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: Rodrigo Rollemberg (PSB)
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
João Maia
Carlos Abicalil
José Guimarães
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
2 vagas
Rodrigo Rollemberg
PV
Edson Duarte
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 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
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
Sueli Vidigal

Manuela D'ávila
Paulo Rubem Santiago
PV

Antônio Roberto

Marcelo Ortiz
PHS

Felipe Bornier
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

Miguel Martini

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
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
Ivan Valente
vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS
CANALIZADO.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Beto Mansur
Bel Mesquita
Carlos Zarattini
Fernando Ferro
Dalva Figueiredo
João Maia
Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho
Geraldo Pudim
Nelson Meurer
João Carlos Bacelar
Vander Loubet
Marinha Raupp
1 vaga
Paes Landim
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Edson Aparecido
Arnaldo Madeira
João Almeida
Eduardo Sciarra
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Carreira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto
Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg
Francisco Tenorio
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
Ciro Pedrosa
PSOL
Ivan Valente
1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS
EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente:
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
Marco Maia
Magela
Paes Landim
Miguel Corrêa
Ricardo Barros
Sandro Mabel
Vadão Gomes
Vignatti
2 vagas
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 GRUPODIREÇÃO 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
vaga do PHS
Silas Câmara
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
Edson Duarte
PHS
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): 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 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: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana
Dalva Figueiredo
Janete Rocha Pietá
Dr. Rosinha
José Linhares
Gilmar Machado
Leonardo Quintão
Paulo Roberto
Márcio Marinho
Tonha Magalhães
Pastor Manoel Ferreira
4 vagas
Paulo Henrique Lustosa
Veloso
Vicentinho
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa
Andreia Zito
João Almeida
Gervásio Silva
Marcio Junqueira
Guilherme Campos
Raul Jungmann
Ronaldo Caiado
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
Edmilson Valentim
Evandro Milhomen
Paulo Rubem Santiago
PV
Antônio Roberto
1 vaga
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Aline Corrêa
Chico da Princesa
Edinho Bez
Francisco Praciano
Gilmar Machado
Jackson Barreto
Jurandy Loureiro
José Airton Cirilo
Luiz Carlos Busato
Mauro Lopes
Paulo Teixeira
Pedro Chaves
Ratinho Junior
Pedro Eugênio
2 vagas
Pedro Fernandes
PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo
Carlos Sampaio
Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
Fernando Chucre
Nilmar Ruiz
1 vaga
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes
Julião Amin
1 vaga
Silvio Costa
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONSÓRCIOS".
Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Dado (PDT)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas
Angelo Vanhoni
Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos
Carlos Zarattini
Beto Mansur
Celso Russomanno
Décio Lima
Fernando Lopes
Reginaldo Lopes
Giacobo
Rita Camata
Paes Landim
2 vagas
Regis de Oliveira
Renato Molling
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Claudio Cajado
José Carlos Vieira
Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly
Silvio Torres
Moreira Mendes
2 vagas
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Barbosa Neto
Valtenir Pereira
Laurez Moreira
PV
1 vaga
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 170
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Hugo Leal
Cardozo
Márcio Reinaldo
José Santana de Vasconcellos
Moreira
Milton Monti
Lelo Coimbra
Paes Landim
Leo Alcântara vaga do PSOL
Paulo Teixeira
Luiz Couto
Pedro Chaves
Maurício Rands
Pepe Vargas
Pedro Eugênio
Rita Camata
Renato Molling
Tadeu Filippelli
Vital do Rêgo Filho
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Madeira
Arnaldo Jardim
Humberto Souto
Bruno Araújo
Jorge Khoury
Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly
Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly
Marcos Montes
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Osmar Júnior
Julião Amin
Valtenir Pereira
PV
Dr. Talmir
Roberto Santiago
PSOL
(Dep. do
Luciana Genro
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL 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
Carlos Santana
João Leão
Carlos Willian
João Magalhães
Dr. Paulo César
José Chaves
Hugo Leal
Mauro Lopes
Jilmar Tatto
Zezéu Ribeiro
Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Arolde de Oliveira
(Dep. do
Fernando Chucre
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
3 vagas

Humberto Souto
Raimundo Gomes
de Matos
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota
Paulo Rubem
Santiago

2 vagas

PV
Edson Duarte

1 vaga
PSOL

1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

1 vaga

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
(Dep. do PRB ocupa a
Arnaldo Vianna
vaga)
vaga do
Paulo Rubem Santiago
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira

Edson Duarte
PHS

Felipe Bornier

Miguel Martini
PRB
Marcos Antonio

vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB
Colbert Martins
PT
Paulo Teixeira
PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS
CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22
DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian
Colbert Martins
Laerte Bessa
Domingos Dutra
Luiz Alberto
Hugo Leal
Luiz Carlos Busato
Iriny Lopes
Marcelo Melo
Lincoln Portela
Maurício Quintella Lessa
Luiz Couto
Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho
Nilson Mourão
Marcelo Itagiba
Ricardo Barros
Nelson Pellegrino
3 vagas
Simão Sessim
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL
Gustavo Fruet
João Campos
Marcio Junqueira
Jorge Khoury
Raul Jungmann
Jorginho Maluly
Renato Amary
Marina Maggessi
Vanderlei Macris
Mendonça Prado
2 vagas
Paulo Abi-ackel
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Dr. Ubiali
Marcos Medrado
Manoel Junior
Rodrigo Rollemberg
Pompeo de Mattos
PV
Sarney Filho
Roberto Santiago
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
1 vaga
vaga)
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Titulares
Suplentes
PMDB
Celso Maldaner

Miro Teixeira
1 vaga

Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto
PT
Décio Lima
Vignatti
PSDB

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

Gervásio Silva
DEM
Paulo Bornhausen
PR
Nelson Goetten
PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta
PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário
Zé Geraldo
PSDB
Zenaldo Coutinho
DEM
Lira Maia
PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Arnaldo Faria de Sá
Asdrubal Bentes
Beto Mansur
Cândido Vaccarezza
Carlos Eduardo Cadoca
José Mentor
Fátima Pelaes
Mauro Benevides
7 vagas
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro
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

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
Walter Pinheiro
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

PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 58,00
R$ 488,40
R$ 546,40

ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 116,00
R$ 976,80
R$ 1.092,80

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG – 020055

GESTÃO – 00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do
FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar
a esta Secretaria.
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR
ASSINATURA DOS DCN’S.
Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053,
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com,
Mourão ou Solange.
Contato internet: 3311-4107
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF
CNPJ: 00.530.279/0005–49
CEP 70 165–900

EDIÇÃO DE HOJE: 396 PÁGINAS
(OS: 13129/2009)

