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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
O SR. PAES LANDIM, servindo como 1º Secre-

tário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 246, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 305/2008 – C. Civil

Solicita o cancelamento do pedido 
de urgência para a apreciação do Projeto 
de Lei nº 2.733, de 2008, que Altera a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe 
sobre as restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrí-
colas, enviado à Câmara dos Deputado s 
com a Mensagem nº 21, de 2008.

(Lida na Sessão Extraordinária do dia 
8-5-2008. Esclareço, por oportuno, que o Pl 
Nº 4.846/1994 e seus apensados, ao qual 
está apensado o Pl Nº 2.733/2008, passa a 
tramitar sob o Regime de Prioridade (Art. 
151, Ii, “A”, RICD) e continuará sujeito a 
apreciação do Plenário. Publique-se.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, 
a urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da 
Constituição para o Projeto de Lei nº 2.733, de 2008, 
que “Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que 
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas”, enviado à Câmara dos 
Deputado s com a Mensagem nº 21, de 2008.

Brasília, 7 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MENSAGEM Nº 257, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Solicita seja atribuído o regime de ur-
gência, de acordo com os termos do § 1º 
do art. 64 da Constituição, ao projeto de lei 
que tramita na Câmara dos Deputado s com 
nº 1.746, de 2007, que “Cria cargos efetivos, 
cargos comissionados e funções gratifica-
das no âmbito do Ministério da Educação”, 
encaminhado ao Congresso Nacional com 
a Mensagem nº 577, de 2007.

(Publique-se. Esclareço, por oportuno, 
que o Pl Nº 1.746/2007 fica sujeito a apre-
ciação do Plenário e passará a tramitar sob 
o Regime de Urgência Constitucional, Nos 
termos do Art. 64, § 1º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o Art. 151, Inciso I, 
alínea “L”, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar 

seja atribuído o regime de urgência, de acordo com os 
termos do § 1º do art. 64 da Constituição, ao Projeto 
de Lei que tramita na Câmara dos Deputado s com o 
nº 1.746, de 2007, que “Cria cargos efetivos, cargos 
comissionados e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação”, encaminhado ao Congresso 
Nacional com a Mensagem nº 577, de 2007.

Brasília, 8 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Ofício nº 152 (CN)

Brasília, 3 de abril de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Projeto de Lei de Conversão à sanção

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, para os fins 

do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, 

SEÇÃO I

Ata da 96ª Sessão, em 13 de maio de 2008
Presidência do Sr.: Arlindo Chinaglia, Presidente
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foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República o Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 
2008 (Medida Provisória nº 401, de 2007), aprovado 
pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 1º de 
abril do corrente ano, que “Altera as Leis nºs 11.134, de 
15 de julho de 2005, que dispõe sobre a remuneração 
devida aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e 
11.361, de 19 de outubro de 2006, que dispõe sobre 
os subsídios das carreiras de Delegado de Polícia do 
Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal; e 
revoga as Leis nºs 10.874, de 1º de junho de 2004, e 
11.360, de 19 de outubro de 2006.”

Atenciosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 252/2008-CN

Brasília, 6 de maio de 2008

Exmº Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s

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

Câmara dos Deputado s, que foram autuados, por so-
licitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e lidos na sessão 
do Senado Federal realizada nesta data, os Avisos nºs 
10, 11 e 12, de 2008-CN (nºs 432-Seses-TCU/2008, 
441-Seses-TCU/2008 e 461-Seses-TCU/2008 na ori-
gem), respectivamente, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, e retomam à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de estima e consideração. – Senador Gari-
baldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 434 (SF)

Brasília, 3 de abril de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Rejeição de Medida Provisória

Senhor Presidente,
Participo a Vossa Excelência que, em sessão re-

alizada no dia 1º de abril de 2008, o Plenário da Casa 

rejeitou, no mérito, a Medida Provisória nº 400, de 26 
de outubro de 2007, que “Abre crédito extraordinário, 
em favor da Presidência da República e do Ministério da 
Saúde, no valor global de R$50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de reais), para os fins que especifica.”

Atenciosamente, Senador Garibaldi Alves Fi-
lho, Presidente.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 306 (SF)

Brasília, 24 de março de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputado s
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei do Senado 
nº 298, de 2004 (PL nº 5.506, de 2005, nessa Casa), 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e transformado na Lei nº 11.646, de 10 
de março de 2008, que “Altera dispositivos da Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, para estender o 
benefício fiscal doações e patrocínios destinados à 
construção de salas de cinema em Municípios com 
menos de 100.000 (cem mil) habitantes, e dá outras 
providências.”

Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 199, para estender o benefício fiscal às do-
ações e patrocínios destinados à construção de salas 
de cinema em Municípios com menos de 100.000 (cem 
mil) habitantes, c dá outras providências.

Atenciosamente, Senador Flexa Ribeiro, Quarto 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 
23 de dezembro de 1991 para estender o 
benefício fiscal às doações e patrocínios 
destinados à construção de salas de cinema 
em Municípios com menos de 100.000 (em 
mil) habitantes, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 

de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º  ..................................................  

 .......................................................................
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§ 1º Os incentivos criados por esta Lei 
somente serão concedidos a projetos culturais 
cuja exibição, utilização e circulação dos bens 
culturais deles resultantes sejam abertas, sem 
distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a 
público pagante, se cobrado ingresso.

§ 2º É vedada a concessão de incentivo 
a obras, produtos, eventos ou outros decor-
rentes, destinados ou circunscritos a coleções 
particulares ou circuitos privados que estabe-
leçam limitações de acesso.” (NR)

Art. 2º O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, com a redação dada pela Medi-
da Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º  .......................................................  
 .......................................................................

h) construção e manutenção de salas de 
cinema e teatro, que poderão funcionar tam-
bém como centros culturais comunitários, em 
Municípios com menos de 100.000 (cem mil) 
habitantes.” (NR)

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

Senado Federal, 20 de fevereiro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

EMENDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI Nº 5.506-C DE 2005  

DO SENADO FEDERAL  
(PLS Nº 298/2004, NA CASA DE ORIGEM), 

Que acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 
da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
para estender o benefício fiscal às doações 
e patrocínios destinados a construção de 
salas de cinema em Municípios com menos 
de 100.000 (cem mil) habitantes.

EMENDA

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 1º, re-
numerando-se os atuais arts. 1º e 2º para arts. 2º e 3º, 
respectivamente:

“Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido 
de § 2º, passando o atual parágrafo único a 
vigorar como § 1º, com a seguinte redação:

‘Art. 2º  ..................................................  
 .......................................................................

§ 1º Os incentivos criados por esta Lei 
somente serão concedidos a projetos culturais 
cuja exibição, utilização e circulação dos bens 
culturais deles resultantes sejam abertas, sem 
distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a 
público pagante, se cobrado ingresso.

§ 2º É vedada a concessão de incentivo 
a obras, produtos, eventos ou outros decor-
rentes, destinados ou circunscritos a coleções 
particulares ou circuitos privados que estabe-
leçam limitações de acesso”. (NR)

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

“Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 
23 de dezembro de 1991, para estender o be-
nefício fiscal às doações e patrocínios desti-
nados à construção de salas de cinema em 
Municípios com menos de 100.000 (cem mil) 
habitantes, e dá outras providências.”

Câmara dos Deputado s, 12 de setembro de 2007. 
– Arlindo Chinaglia, Presidente.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 307 (SF)

Brasília, 24 de março de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputado s
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara 
nº 109, de 2005 (PL nº 433, de 2003, nessa Casa), 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República e transformado na Lei nº 11.645, de 10 de 
março de 2008, que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’.”

Atenciosamente, Senador Flexa Ribeiro, Quarto 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, 
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de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática “Histó-
ria e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de en-
sino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, toma-se obrigatório o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1º O conteúdo programático a que se 
refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir des-
ses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta 
dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro 
e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à his-
tória do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história 
e cultura afro-brasileira e dos povos indíge-
nas brasileiros serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras.” (NR)

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

Senado Federal, 20 de fevereiro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática “His-
tória e Cultura Afro- Brasileira e Indígena”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensi-
no fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

§ 1º O conteúdo programático a que se 
refere o caput deste artigo incluirá diversos 
aspectos da História e da Cultura que carac-
terizam a formação da população brasileira, 
a partir destes 2 (dois) grupos étnicos, tais 
como: a luta de negros e índios no Brasil; a 
participação, sobretudo cultural, na formação 
da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e 
à Cultura serão ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.

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

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

Câmara dos Deputado s, 26 de outubro de 2005. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 308 (SF)

Brasília, 24 de março de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputado s
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 41, de 2006 (PL nº 162, de 2003, nessa Casa), 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e transformado na Lei nº 11.644, de 10 
de março de 2008, que “Acrescenta art. 442-A à Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, impedin-
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do a exigência de comprovação de experiência prévia 
por tempo superior a 6 (seis) meses”.

Atenciosamente, Senador Flexa Ribeiro, Quarto 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Acrescenta art. 442-A à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
impedindo a exigência de comprovação de 
experiência prévia por tempo superior a 6 
(seis) meses.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte 
art. 442-A:

“Art. 442-A. Para fins de contratação, o 
empregador não exigirá do candidato a em-
prego comprovação de experiência prévia por 
tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo 
tipo de atividade”.

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

Senado Federal, 20 de fevereiro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Acrescenta § 2º ao art. 445 do Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Con-
solidação das Leis do Trabalho, impedindo 
a exigência de comprovação de experiên-
cia prévia por tempo superior a 6 (seis) 
meses.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 445 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único 
para § 1º.

“Art. 445. ................................................
.................................................................... ...

§ 2º Para fins de contratação, o empre-
gador não exigirá do candidato a emprego 
comprovação de experiência prévia por tempo 
superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de 
atividade.”(NR)

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

Câmara dos Deputado s, 26 de abril de 2006. – 
Aldo Rebelo, Presidente.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 309 (SF)

Brasília, 24 de março de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputado s
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

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

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara 
nº 11, de 2008 (PL nº 2.440, de 2007, nessa Casa), 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e transformado na Lei nº 11.643, de 10 
de março de 2008, que “Altera os incisos II e III do ca-
put do art. 11 da Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 
1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos 
e Quadros Oficiais e de Praças da Marinha”.

Atenciosamente, Senador Flexa Ribeiro, Quarto 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Altera os incisos II e III do caput do 
art. 11 da Lei nº 9.519, de 26 de novembro 
de 1997, que dispõe sobre a reestruturação 
dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Pra-
ças da Marinha.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos II e III do caput do art. 11 da 

Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. ................................................ .  
 .......................................................................

II – Vice-Almirante: 23 (vinte e três);
III – Contra-Almirante: 51 (cinqüenta e 

um);
 .....................................................” (NR)

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

Senado Federal, 7 de março de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Altera os incisos II e III do caput do 
art. 11 da Lei nº 9.519, de 26 de novembro 
de 1997, que dispõe sobre a reestruturação 
dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Pra-
ças da Marinha.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos II e III do caput do art. 11 da 

Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 11. ..................................................
............ ...........................................................

II – Vice-Almirante: 23 (vinte e três);
III – Contra-Almirante: 51 (cinqüenta e 

um);
 .....................................................” (NR)

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

Câmara dos Deputado s, 28 de fevereiro de 2008. 
– Arlindo Chinaglia, Presidente.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 493

Brasília, 13 de maio de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado  

Flaviano Melo passa a integrar, na qualidade de su-
plente, a Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e Desenvolvimento Regional, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 494

Brasília, 3 de maio de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputado s 

João Matos e Nelson Trad passam a integrar, na quali-
dade de suplente, a Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, em vagas existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 495

Brasília, 13 de maio de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado  

Wladimir Costa passa a integrar, na qualidade de su-
plente, a Comissão da Defesa do Consumidor, em 
substituição ao Deputado  Paulo Rocha.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 496

Brasília, 13 de maio de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado  

Edgar Moury passa a integrar, na qualidade de su-
plente, a Comissão de Educação e Cultura, em vaga 
existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 497

Brasília, 13 de maio de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputado s 

Edson Ezequiel e Hermes Parcianello passam a inte-
grar, na qualidade de suplente, a Comissão de Minas 
e Energia, em vagas existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado  Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. nº 151/2008/GAB

Brasília, 8 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputado s

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

a fim de indicar como suplentes os Deputado s Antônio 
Carlos Biscaia (PT – RJ) e Luiz Couto (PT – PB) para 
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 115-A, 
de 2007, do Sr. Paulo Renato Souza, que “cria o Tribu-
nal Superior da Probidade Administrativa”.

Atenciosamente, Deputado  Maurício Rands, 
Líder do PT.

Publique-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 204/PT

Brasília, 8 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para solicitar que seja o Deputado  Dr. Rosinha (PT – 
PR) indicado como membro titular na Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Atenciosamente, Deputado  Maurício Rands, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 205/PT

Brasília, 8 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar o Deputado  Maurício Rands (PT/PE) como 

membro titular na Comissão de Seguridade Social e 
Família, em substituição ao Deputado  Dr. Rosinha 
(PT/PR).

Atenciosamente, Deputado  Maurício Rands, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. PSDB Nº 488/2008

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputado s Antonio 

Carlos Mendes Thame e Carlos Alberto Leréia, como 
membros titulares e o Deputado  Leonardo Vilela, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 125/07, que acrescenta parágrafos ao art. 190 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, para considerar o 
amianto como substância cancerígena e estabelecer 
o limite de tolerância para fibras respiráveis de asbes-
to crisotila.

Respeitosamente, Deputado  José Aníbal, Líder 
do PSDB.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 175/2008

Brasília, 7 de maio de 2008

Exmo Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado  Paes Landim (PTB-PI), na 
qualidade de Suplente, para compor a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
7.161, de 2006, do Senado Federal, que “dispõe sobre 
o Sistema de Consórcios”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado  Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Defiro. Publique-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Oficio nº 177/2008

Brasília, 13 de maio de 2008

Exmo Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado  José Chaves (PTB-PE), na 
qualidade de Titular, para compor a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.927, 
de 2003, do Sr. Fernando de Fabinho, que “acrescen-
ta dispositivos à Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, para isentar as empresas de transporte coleti-
vo urbano municipal e Transporte Coletivo Urbano al-
ternativo da Contribuição de Intervenção do Domínio 
Econômico – CIDE”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado  Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 178/2008

Brasília, 13 de maio de 2008

Exmo Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado  Armando Abilio (PTB-PB), 
na qualidade de Titular e o Senhor Deputado  Pastor 
Manoel Ferreira (PTB-RJ), na qualidade de Suplente, 
para compor a Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.842, de 1998, do 
Senado Federal, que “dispõe sobre o acesso a recur-
sos genéticos e seus produtos derivados e dá outras 
providências “.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado  Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 180/2008

Brasília, 13 de maio de 2008

Exmo Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado  Luiz Carlos Busato (PTB-RS), 
na qualidade de Titular e o Senhor Deputado  Paulo 
Roberto (PTB-RS), na qualidade de Suplente, para 
compor a Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer ao Projeto de Lei nº 1.739, de 2007, do Sr. Paulo 
Teixeira, que “introduz dispositivos sobre a sustenta-
bilidade do ambiente construído na Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Jovair Arantes, Líder do 
PTB.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 185/2008

Brasília, 13 de maio de 2008

Exmo. Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado  Frank Aguiar (PTB-SP), na 
qualidade de Titular e o Senhor Deputado  Alex Canzia-
ni (PTB-PR), na qualidade de Suplente, para compor 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 1.659, de 2007, do Sr. Elismar Prado, 
que “altera o inciso VIII do art. 4 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado  Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Oficio nº 187/2008

Brasília, 13 de maio de 2008

Exmo Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado  Jefferson Campos (PTB-SP), 
na qualidade de Titular e o Senhor Deputado  Arnaldo 
Faria De Sá (PTB-SP), na qualidade de Suplente, para 
compor a Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer ao Projeto de Lei nº 1.455, de 2007, que “altera a 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1994 e dá outras provi-
dências”. (estabelece condições para capacitação para 
o trabalho, educação e reinserção social do preso, tor-
nando o estudo obrigatório ao detento durante o tempo 
em que estiver cumprindo sua condenação, respeitando 
a sua vocação e a sua limitação intelectual).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado  Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº228

Brasília,13 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s Senhor Pre-
sidente,

Indico o Deputado  Waldir Maranhão — PP/MA, 
como Suplente da Comissão Especial destinada a ana-
lisar proposições legislativas que tenham por objetivo 
o combate à pirataria — CEPIRATA.

Atenciosamente, Deputado  Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Mem. Nº 36/08/Assessoria

Em 14 de maio de 2008

Ao Exmo. Sr. Presidente da CD
Deputado  Arlindo Chinaglia
Assunto: Ocupação da vaga de suplente na Comis-
são de Finanças e Tributação.

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições regimentais previstas no art. 10 
c/c art. 26, § 3º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado s, a indicação do deputado Vicente Arruda 
(PR/CE), para ocupar a vaga de suplente na Comissão 
de Finanças e Tributação, em vaga do Partido Socia-
lismo e Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, Deputada  Luciana Genro, Lí-
der do PSOL

Defiro. Publique-se. 
Em, 12-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício GDLV 67/2008

Brasília, 13 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Brasília – DF
Assunto: Indicação – Comissão Especial

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho à 

presença de Vossa Excelência apresentar o nome do 
deputado Walter Brito (PRB/PB) para compor a Comis-
são Especial destinada a analisar proposições legis-
lativas que tenham por objetivo o combate à pirataria, 
representando o Partido Republicano Brasileiro, como 
membro titular, e o deputado Marcos Antônio (PRB/
PE) como suplente.

Sem mais para o momento e certo da especial 
atenção de Vossa Excelência, antecipo meu sincero 
agradecimento.

Atenciosamente, Deputado  Léo Vivas, Líder do 
PRB

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. Pres – nº 158/08 – CEC

Brasília, 7 de maio de 2008.

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

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

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

Atenciosamente, Deputado  João Matos, Pre-
sidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 137/08–CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 1.355-A/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado  Pedro Eugênio, Pre-
sidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 138/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 4.557-A/04, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado  Pedro Eugênio, Pre-
sidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 139/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 75–A/03, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico. Atencio-
samente, Deputado  Pedro Eugênio, Presidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 140/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 1.086-A/03, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado  Pedro Eugênio, Pre-
sidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 142/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 90-A/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado  Pedro Eugênio, Pre-
sidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. P – nº 143/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 176–A/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado  Pedro Eugênio, Pre-
sidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 144/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 421–A/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado  Pedro Eugênio, 
Presidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 145/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 1.073–
A/07, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado  Pedro Eugênio, 
Presidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P – nº 146/08 – CFT

Brasília, 7 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s
Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.127/08, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado  Pedro Eugênio, 
Presidente.

Publique-se. 
Em, 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

Ofício nº 81

Brasília, 7 de maio de 2008

Exmº Sr.
Deputado  Arlindo Chinaglia
D.D. Presidente da Câmara dos Deputado s
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para comu-

nicar que este Órgão Técnico, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou, com abstenção do Deputado  
Eduardo Valverde, o Projeto de Lei nº 6.618/2006, do 
Sr. José Carlos Machado, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado  Rogério Lisboa.

Ante o exposto, solicito a V. Exª, nos termos re-
gimentais, seja autorizada a publicação da referida 
proposição, com o respectivo parecer.

Na oportunidade, apresento a V. Exa. meus pro-
testos de consideração e apreço. – Deputado  Luiz 
Fernando Faria, Presidente

Publique-se. 
Em, 13-5-2008.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. FPN – 28/08

Brasília, 8 maio de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado  Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputado s Brasília – DF

Senhor Presidente,
Pelo presente, tenho a satisfação de comunicar 

ao ilustre Presidente que, em reunião realizada no dia 
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de ontem, e tendo em vista o falecimento do ilustre e 
já saudoso Deputado  Ricardo Izar, tive a honra de ser 
eleito Coordenador Geral da Frente Parlamentar da 
Habitação e Desenvolvimento Urbano do Congresso 
Nacional, tendo em vista o disposto no art. 5º, letra b 
do Estatuto do colegiado.

Solicito, assim, a Vossa Excelência, que determi-

ne o processamento do registro da reunião e da nova 

composição da Diretoria da Frente Parlamentar, nos 

termos da cópia da Ata em anexo.

Deputado  Nelson Trad, Presidente.
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OF/GAB/CV/Nº 62/08

Brasília, 30 de abril de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputado s
Deputado  Federal Arlindo Chinaglia

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venha en-

caminhar novos documentos da Frente Parlamentar 
em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional, con-
forme segue:

– Estatuto Social (alterado);
– 7 (sete) Novas fichas de Adesão.

Atenciosamente, – Deputado  Vignatti

FRENTE PARLAMENTAR EM APOIO  
E FORTALECIMENTO DA MÍDIA REGIONAL

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I 
Da Caracterização da Entidade

Art. 1º A Frente Parlamentar em Apoio e Fortale-
cimento da Mídia Regional, constituída de acordo com 
o Ato da Mesa da Câmara dos Deputado s nº 69/2005, 
é uma associação civil sem fins lucrativos, suprapar-
tidária, com duração indeterminada, constituída no 
âmbito da Câmara dos Deputado s, com atuação em 
todo o território nacional, tem sede e foro na Capital 
Federal e rege-se por este Estatuto.

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos

Art. 2º A Frente Parlamentar em Apoio e Fortaleci-
mento da Mídia Regional tem os seguintes objetivos:

a) Promover ações com vistas a aprimo-
rar a legislação federal, de modo a assegurar 
e facilitar a todos os brasileiros o direito a in-
formação.

b) Apoiar e promover ações para a de-
mocratização da comunicação e da mídia go-
vernamental.

c) Discutir, acompanhar, apoiar ou pro-
por a tramitação de propostas que ajudem a 
democratizar o acesso regular e permanente 
de todos os brasileiros a informação.

d) Realizar ou apoiar a realização de 
seminários, debates e outros eventos que tra-
tem do tema;

e) Articular e integrar as atividades da 
Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento 

da Mídia Regional com as ações do Governo 
ou da sociedade civil, voltadas para o tema;

f) Promover ações com o objetivo de am-
pliar as condições de acesso a informação.

g) Fortalecer o cooperativismo, o asso-
ciativismo entre veículos de comunicação que 
tenham características regionais;

h) Incentivar a criação de entidades as-
semelhadas em casas legislativas estaduais 
e municipais, promovendo o intercâmbio com 
estes entes.

CAPÍTULO III 
Dos Associados

Art. 3º A Frente Parlamentar em Apoio e Forta-
lecimento da Mídia Regional é constituída no âmbito 
da Câmara dos Deputado s, sendo integrada pelos 
seguintes membros e colaboradores:

a) Como membros fundadores, os 
Deputado s Federais que subscreverem o Ter-
mo de Adesão;

b) Como membros efetivos, os Deputado s 
Federais e os Senadores, que subscrevam o 
Termo de Adesão em data posterior à fixada 
na alínea anterior;

c) colaboradores, os representantes dos 
movimentos sociais, dos conselhos e fóruns 
relacionados com os objetivos da Frente Par-
lamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia 
Regional e os coordenadores de frentes esta-
duais congêneres, bem como cidadãos militan-
tes ou estudiosos dos temas relacionados com 
a mídia regional devidamente inscritos.

Parágrafo único. A Coordenação Executiva pode-
rá vetar o ingresso de membros fundadores, efetivos 
e colaboração na Frente.

Art. 4º São direitos dos membros da Frente Par-
lamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regio-
nal:

a) Votar e ser votado para os cargos ele-
tivos;

b) Votar nas Assembléias Gerais.

Parágrafo único. Os colaboradores poderão par-
ticipar, com direito a voz ou por meio de sugestões es-
critas, das atividades da Frente Parlamentar em Apoio 
e Fortalecimento da Mídia Regional.

Art. 5º São deveres dos membros e colaborado-
res da Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento 
da Mídia Regional:

a) Cumprir as disposições estatutárias;
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b) Acatar as decisões tomadas em As-
sembléia;

c) Zelar pelo cumprimento dos objetivos 
da Frente Parlamentar em Apoio e Fortaleci-
mento da Mídia Regional, evitando as detur-
pações dos mesmos;

d) Cumprir as funções para as quais 
tenham sido incumbidos, em virtude das dis-
posições estatutárias ou decorrência de sua 
eleição.

CAPÍTULO IV 
Da Estrutura Administrativa

Art. 6º A Frente Parlamentar em Apoio e For-
talecimento da Mídia Regional será composta pelos 
seguintes órgãos:

a) Coordenação Geral integrada pelos 
membros da Frente Parlamentar em Apoio e 
Fortalecimento da Mídia Regional, todos com 
direitos iguais de palavra, voto e mandato di-
retivo;

b) Coordenação Estadual integrada por 
um representante de cada estado, em que 
haja constituída, pelo menos uma entidade e 
ou associação organizada, representativa de 
rádios e televisões e ou jornais.

c) Coordenação Executiva integrada por 
um Presidente, um Vice-presidente e um Se-
cretário.

§ 1º As convocações das Assembléias Gerais e 
das reuniões da Coordenação Executiva serão feitas 
pelo Presidente.

§ 2º Qualquer membro da Frente Parlamentar 
em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional pode-
rá apresentar à Coordenação Executiva, a qualquer 
momento, demandas, observações e propostas de 
atividades.

CAPÍTULO V 
Das Competências

SEÇÃO I 
Da Assembléia Geral

Art. 7º Compete à Assembléia Geral:

a) Aprovar, modificar ou revogar, total 
ou parcialmente, o Estatuto da Frente Parla-
mentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia 
Regional;

b) Eleger os membros da Coordenação 
Executiva e os Coordenadores Estaduais;

c) Examinar e referendar os atos prati-
cados pela Coordenação Executiva;

d) Apreciar toda e qualquer matéria que 
lhe for apresentada pela Coordenação Execu-
tiva ou por qualquer dos membros da Frente 
Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da 
Mídia Regional, na forma do disposto no art. 
6º, § 2º, deste Estatuto.

Art. 8º A Assembléia Geral reunir-se-á ordina-
riamente uma vez a cada ano e, extraordinariamen-
te, se convocada pelo Presidente ou pela expressa 
manifestação de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus 
membros.

Art. 9º A Assembléia Geral reunir-se-á em pri-
meira convocação, no horário e local previamente 
marcados, com a presença mínima de metade mais 
um dos membros da Frente Parlamentar em Apoio e 
Fortalecimento da Mídia Regional e, em segunda con-
vocação, trinta minutos após, com qualquer número de 
membros presentes.

Art. 10. O quorum de aprovação das matérias 
submetidas a apreciação da Assembléia Geral é de 
maioria simples dos membros presentes.

SEÇÃO II 
Da Coordenação Executiva

Art. 11. Compete à Coordenação Executiva:

a) Organizar e divulgar programas, proje-
tos e eventos da Frente Parlamentar em Apoio 
e Fortalecimento da Mídia Regional;

b) Nomear representantes para participar 
de eventos externos;

c) Ouvir e aprovar atas, relatórios e pare-
ceres, submetendo estes últimos a aprovação 
da Assembléia Geral;

d) Admitir ou demitir membros, devendo 
tais atos serem submetidos a aprovação da 
Assembléia Geral, na forma do art. 11, deste 
Estatuto.

Art. 12. O quorum de aprovação das matérias 
submetidas à Coordenação Executiva é de maioria 
absoluta simples dos presentes na reunião.

Art. 13. O mandato de cada membro da Coorde-
nação Executiva tem a duração de um ano, permitida 
a reeleição.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 14. A Frente Parlamentar em Apoio e Forta-
lecimento da Mídia Regional, com vistas ao alcance 
de suas finalidades, poderá participar de entidades 
e instituições com finalidades iguais ou similares às 
suas, ouvindo a Assembléia Geral.

Art. 15. A aprovação deste Estatuto e a eleição 
dos membros da 1ª Coordenação Executiva se darão 
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na Assembléia Geral da Frente Parlamentar em Apoio 
e Fortalecimento da Mídia Regional.

Art. 16. Os casos omissos no presente Estatuto 
serão decididos pela Coordenação Executiva.

Art. 17. Este Estatuto entra em vigor na data 
de sua aprovação pela Assembléia Geral da Fren-
te Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia 
Regional.

Brasília, 27 de fevereiro de 2008. – Deputado  
Vignatti, PT/SC.

Aprovado na Assembléia Geral de Fun-
dação, realizada no dia 27 de fevereiro de 
2008.

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Questão de Ordem nº 279

Autor Manoel Junior 
Partido/UF PSB-PB 
Data-Hora 8-5-2008 00:00 
Legislatura 53ª
Presidente da Sessão 
Arlindo Chinaglia (PT – SP)

Ementa: Recorre da decisão da Presi-
dência da Comissão de Constituição, Justiça 
e de Cidadania, que considerou não escrita 
a emenda aprovada por unanimidade na Co-
missão de Finanças e Tributação ao Projeto 
de Lei nº 7.431, de 2006, que dispõe sobre o 
piso salarial dos professores.

Texto da Questão de Ordem

O SR. MANOEL JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 95.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V. Exa a palavra.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ontem, de forma inusitada, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, o Presidente daquela 
Comissão, segundo está escrito na Ata da Comissão, 
baseado no art. 55, deu como não escrita a emenda 
aprovada por unanimidade na CFT – Comissão de Fi-
nanças e Tributação, relativa ao projeto do piso salarial 
dos professores.

No nosso entender, Sr. Presidente, houve, no 
mínimo, uma afronta do Presidente ao Regimento 
da Casa. Na verdade, a emenda foi acatada na Co-
missão de Finanças e Tributação por unanimidade. A 
CCJ não poderia dar como não inscrita uma emenda 
aprovada na CFT.

Peço a V. Exa, que teria, pelo Regimento Interno, 
condições de assim fazê-lo, uma explicação e providên-
cias quanto a essa exceção, que não pode se tornar 
regra naquela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
colho a questão de ordem de V. Exa, mas a questão 
envolve decisão de um Presidente de Comissão.

Vamos recolher a questão de ordem de V. Exa, 
vamos ouvir a CCJ e daremos resposta posteriormente 
a esse relato também da CCJ.

O SR. MANOEL JUNIOR – Eu gostaria de com-
plementar, Sr. Presidente, dizendo que a Emenda nº 1, 
acatada pela Comissão de Finanças e Tributação, tinha 
a finalidade de adequar financeira e orçamentariamente 
o projeto que vinha das comissões temáticas. A CCJ, se 
assim entendesse, poderia julgar a emenda inconstitu-
cional, mas não dar como não inscrita uma emenda que 
efetivamente tinha a finalidade de reparar o projeto.

Decisão

Presidente que proferiu a Decisão:
Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Ementa: Questão de Ordem nº 279/2008, 
levantada pelo Sr. Deputado  Manoel Júnior, 
contra decisão da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania de declarar não escrita 
emenda saneadora de inadequação financei-
ro-orçamentária aprovada pela Comissão de 
Finanças e Tributação.

Encaminhe-se, por cópia, ao Senhor 
Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, para, no prazo de três 
sessões, prestar informações. 

Publique-se.
Em 12-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 292, DE 2008 

(Do Sr. Cleber Verde)

Cria a Aposentadoria Especial para os 
trabalhadores expostos a agentes físicos, 
químicos e biológicos em nível acima da 
tolerância de nocividade à saúde ou de inte-
gridade física nas atividades conduzidas pe-
los garimpeiros-informais ou artesanais em 
operações de pequena escala, usualmente 
associados à mineração de aluvião.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-
60/1999. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.
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O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º As disposições legais sobre aposenta-

doria especial do segurado filiado ao Regime Geral de 
Previdência Social aplicam-se também, ao trabalhador 
(a) nas atividades conduzidas pelo garimpeiros-infor-
mais ou artesanais em operações de pequena escala, 
usualmente associados à mineração de aluvião, em 
cooperativa de garimpeiros, em associação de garim-
peiros, em empresa ou em trabalho autônomo, exposto 
a agentes, físicos, químicos e biológicos acima do nível 
de tolerância de nocividade à saúde ou de integridade 
física do sistema, operando equipamentos tensão elé-
trica superior a 250 volts., suportando pressão sonora 
(ruído) acima de 85 decibéis e trabalhando com agentes 
químicos e biológicos ou relacionados a eles.

Artigo 2º O exercício de atividades profissionais 
relacionadas com, a extração de ouro, são conside-
radas perigosas e nocivas por laborarem operando 
com tensão superiores a 250 volts, suportando pres-
são sonora (ruído) acima de 85 decibéis e executando 
trabalhos com agentes químicos e biológicos, inclusive 
havendo associação de agentes como definiu o art. 2º 
do Decreto nº 4.882/03. 

§ 1º Será devida a contribuição adicional de 6% 
(seis pontos percentuais) em razão do grau 3, cor-
respondente ao risco grave, a cargo da cooperativa, 
da associação, da empresa de extração de ouro ou 
do próprio garimpeiro autônomo, incidente sobre a 
salário-de-contribuição, devido por esse trabalhador 
específico filiado na Previdência Social, exercendo a 
atividade autorizada pela Lei Federal nº 7.805, de 20 de 
julho de 1989, a concessão de aposentadoria especial 
após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, confor-
me dispõe o § 6º e § 7º do artigo 57 da Lei 8.213/91, 
com alteração dado pelo art. 2º da Lei nº 9.732/98, de 
11 de dezembro. 

§ 2º Considera-se atividade de extração de mi-
nério de metais preciosos aquela que for constituída, 
registrada e classificada no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNAE-Fiscal 
sob o nº 0724-3/01(extração de minério de metais pre-
ciosos) e também sob o nº 0724-3/02 (beneficiamento 
de minério de metais preciosos), ou na Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas do IBGE sob o 
nº 13.24-2 (extração de minério de metais preciosos), 
podendo ser empresa pública, sociedade de economia 
mista, empresa privada, cooperativas de trabalho, as-
sociações de garimpeiros com também trabalhadores 
autônomos, em que seus funcionários, trabalhadores 
ou servidores exerçam a atividade acima aduzida.

§ 3º Considera-se trabalho permanente, aquele 
que é exercido de forma não ocasional nem intermi-
tente, no qual a exposição do trabalhador-segurado 

ao agente nocivo seja indissociável da produção do 
bem ou da prestação do serviço, consoante o art. 65 
do Decreto nº 3.048/99

Artigo 3º Inexistindo, por disposição constitucional 
(art. 202, inciso II) limite de idade, é de conceder-se ao 
trabalhador acima, que exerça as atividades descritas 
como de risco, a aposentadoria especial se contar com 
tempo de serviço exigido de 25 anos de carência.

Artigo 4º A perda da qualidade de segurado não 
será considerada para a concessão das aposentado-
rias por tempo de contribuição e especial.

§ 1º Na hipótese de aposentadoria por idade, a 
perda da qualidade de segurado não será conside-
rada para a concessão desse benefício, desde que 
o trabalhador(a)-segurado(a) conte com, no mínimo, 
o tempo de contribuição correspondente ao exigido 
para efeito de carência na data do requerimento do 
benefício.

§ 2º A concessão do benefício de aposentadoria 
por idade, nos termos do § 1º, observará, para os fins 
de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3º, 
caput e § 2º, da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 
1999, ou não havendo salários de contribuição recolhi-
dos no período a partir da competência julho de 1994, 
o disposto no inciso II do art. 34 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991.

§ 3º O salário-de-benefício consiste, para os bene-
fícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I, do 
artigo 18 da Lei 8.213/91, na média aritmética simples 
dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 
a oitenta por cento de todo o período contributivo, isto 
é, sem a aplicação do fator previdenciário.

Artigo 5º. Fica a cooperativa, a associação, a em-
presa de extração de ouro a arrecadar a contribuição 
do trabalhador-segurado especial, descontando-a da 
respectiva remuneração, e a recolher o valor arreca-
dado juntamente com a contribuição a seu cargo até o 
dia 20(vinte) do mês seguinte ao da competência.

§ 1º No caso de trabalhador autônomo este deverá 
recolher a parte da contribuição patronal e a parte que 
lhe cabe sobre o seu salário-de-contribuição em igual 
data e período descrito no caput deste artigo. 

Artigo 6º. Não poderão ser objeto de parcelamento 
as contribuições descontados dos trabalhadores-segu-
rados especial na forma da legislação previdenciária.

Artigo 7º. A cooperativa, a associação, a empresa 
de extração de ouro terá o prazo máximo de 30(trinta) 
dias do requerimento do seu cooperado, associado 
ou empregado, para lhe entregar o laudo técnico pe-
ricial que atualmente é determinado pelo Perfil Profis-
siográfico Previdenciário – PPP, que se constitui um 
documento histórico-laboral pessoal do trabalhador, 
reunindo entre outras informações, dados administrati-
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vos, registros ambientais e resultados de monitoração 
biológica, durante todo o período que exerceu ativida-
des na empresa, com a clara inserção da tensão de 
voltagem, medida da pressão sonora em decibéis e 
exposição a agentes químicos e biológicos.

§ 1º Se as entidades acima mencionada, não cum-
prir com o descrito no caput deste artigo, ficará sujeita 
da multa diária de 10% (dez per cento) da remuneração 
do empregado requerente do documento laboral, que 
deverá ser revertido a seu benéfico, sem prejuízo do 
disposto no art. 283 do Decreto nº 3.048/99. 

§ 2º A entidades acima descritas, deverão ob-
servar o art. 68 do Decreto nº 3.048/99, para fornecer 
o documento acima descrito, a qualquer funcionário 
que solicitar, em razão do grau de risco 3 (risco gra-
ve) em que está enquadrada, pela segunda parte do 
Anexo V do Decreto 3.048/99, sem nenhuma forma 
dissimulada.

§ 3º Quanto à entrega no prazo certo e do correto 
preenchimento do documento laboral, por se tratar de 
relação trabalhista e direito assegurado do trabalha-
dor, o diretor-presidente cooperativa, da associação, 
da empresa de extração de ouro, na falta deste, seu 
dirigente máximo, ficará incurso no que estatui o art. 
203 e parágrafos seguintes do Código Penal.

Artigo 8º O laudo técnico-laboral (PPP) acima 
descrito será fornecido ao trabalhador autônomo do 
garimpo de ouro, pelo sindicato de classe ou por quais-
quer das associações da categoria.

Artigo 9º O Ministério da Previdência Social e o 
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, manterão 
programa permanente de revisão de concessão e da 
manutenção dos benefícios da Previdência Social, a 
fim de apurar irregularidades e falhas existentes.

§ 1º Havendo indício de irregularidade na con-
cessão ou na manutenção do benefício, a Previdência 
Social notificará o beneficiário para apresentar defe-
sa, provas ou documentos de que dispuser, no prazo 
de dez dias.

§ 2º A notificação a que se refere o § 1º far-se-á 
por via postal com aviso de recebimento e, não com-
parecendo o beneficiário nem apresentando defesa, 
será suspenso o benefício, com notificação ao bene-
ficiário

§ 3º Decorrido o prazo concedido pela notificação 
postal, sem que tenha havido resposta, ou caso seja 
considerada pela Previdência Social como insuficien-
te ou improcedente a defesa apresentada, o benefício 
será cancelado, dando-se conhecimento da decisão 
ao beneficiário.

Artigo 10. Para fins de compensação financeira 
entre o regime geral de previdência social e os regimes 
próprios de previdência social dos servidores União, 

dos Estados da Federação, do Distrito Federal e dos 
Municípios, os regimes instituidores apresentarão aos 
regimes de origem até o mês de maio de 2010 os da-
dos relativos aos benefícios em manutenção em 05 
de maio de 1999 concedido a partir da promulgação 
da Constituição Federal (Medida Provisória 374, de 31 
de maio de 2007)

Artigo 11. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, no 
que couber as disposições legais pertinentes ao Re-
gime Geral de Previdência Social.

Artigo 12. O Poder Executivo regulamentará o 
art 10 desta Lei, no prazo máximo de 360 (trezentos e 
sessenta dias) dias a partir da publicação desta Lei.

Artigo 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

Considerando que é direito assegurado pela 
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 
201, inciso V, parágrafo 1º da CRFB/88) aos trabalha-
dores que operam em condições que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, principalmente vapores 
de mercúrio(Hg);

Considerando o benefício da Aposentadoria 
em Regime Especial (art. 57 da Lei nº 8.213/91) aos 
trabalhadores em atividades classificadas pelo tipo de 
nocividade, ou seja, insalubre, perigosas e penosas;

Considerando que o Decreto nº 53.831, de 25 
de março de 1964, foi a primeira norma a regulamentar 
as atividades denominadas especiais, instituindo a no-
cividade presumida em razão de atividades arroladas 
em anexos normativos.

Considerando que a Aposentadoria Especial é 
benefício de contingência presumida, cuja necessidade 
social nasce do decurso de trabalho nocivo, que está 
intimamente ligado à prestação laboral;

Considerando que na 2ª Tabela do Anexo V do 
De1reto nº 3.048/99, de 07 de maio, classificou a ati-
vidade CNAE(IBGE) 13.24-2 – EXTRAÇÃO DE MINÉ-
RIO DE METAIS PRECIOSOS, com grau de risco 3, 
correspondente ao risco grave;

A regulamentação do profissional dos trabalhado-
res em extração minério de metais preciosos constitui-
se sob o aspecto legislativo, providência necessária, 
em face da atividade, estar inserida na 2ª Tabela de 
Classificação de Atividades do Anexo V do Decreto nº 
3.048/99, como grau 3, risco grave na Relação de Ati-
vidades Preponderantes e Correspondentes Graus de 
Risco (Conforme a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas do IBGE – Versão I) código 13.24-2

Essa relação não foi revogada e nem sofreu al-
teração pelo Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 
2007, DOU 12-fev-2007.
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A Lei Federal nº 7.805, de 18 de julho de 1989, 
altera o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, 
cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extin-
gue o regime de matrícula, estabelece que os minérios 
aluvionares, coluvionares, e eluvionares estão à dis-
posição de serem minerados por atividade garimpei-
ra, motivo necessário de se fazer a regulamentação 
previdenciária e assistencial.

Por essas razões, julgamos que o Projeto de Lei 
acima poderá corresponder às expectativas dos tra-
balhadores, como também da arrecadação por parte 
da Previdência Social. 

A CNAE é o instrumento de padronização nacio-
nal dos códigos de atividade econômica e dos critérios 
de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 
Administração Tributária do país.

Trata-se de um detalhamento da CNAE – Classi-
ficação Nacional de Atividades Econômicas, aplicada a 
todos os agentes econômicos que estão engajados na 
produção de bens e serviços, podendo compreender 
estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, 
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e 
privados, instituições sem fins lucrativos e agentes 
autônomos(pessoa física).

A CNAE resulta de um trabalho conjunto das três 
esferas de governo, elaborada sob a coordenação da 
Secretaria da Receita Federal e orientação técnica do 
IBGE, com representantes da União, dos Estados e 
dos Municípios, na Subcomissão Técnica da CNAE, 
que atua em caráter permanente no âmbito da Co-
missão Nacional de Classificação – CONCLA.A tabela 
de códigos e denominações da CNAE foi oficializada 
mediante publicação no DOU – Resoluções IBGE/
CONCLA nº 01 de 04 de setembro de 2006 e nº 02, 
de 15 de dezembro de 2006.

Sua estrutura hierárquica mantém a mesma es-
trutura da CNAE (5 dígitos), adicionando um nível hie-
rárquico a partir de detalhamento de classes da CNAE, 
com 07 dígitos, específico para atender necessidades 
da organização dos Cadastros de Pessoas Jurídicas 
no âmbito da Administração Tributária.

Na Secretaria da Receita Federal, a CNAE é um 
código a ser informado na Ficha Cadastral de Pessoa 
Jurídica (FCPJ) que alimentará o Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica/CNPJ.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres 
Colegas para a sua aprovação

Sala de Sessões, 28 de abril de 2008. – Deputado  
Cleber Verde.

PROJETO DE LEI Nº 832-E, DE 2003 
(Do Sr. Sandes Júnior) 
Ofício Nº 92/2008 – SF

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 832-D, de 2003, que 

“acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, para assegurar que 
parcela dos recursos alocados em ações 
de qualificação profissional, no âmbito do 
Programa do Seguro – Desemprego, seja 
destinada à população afrodescendente”.

Despacho: Às Comissões de: Direitos 
Humanos e Minorias; Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

AUTÓGRAFOS DO PROJETO DE LEI  
Nº 832-D, DE 2003, APROVADO NA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 30-5-2006

Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, para assegurar que 
parcela dos recursos alocados em ações 
de qualificação profissional, no âmbito do 
Programa do Seguro-Desemprego, seja des-
tinada à população afrodescendente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 2º .................................... ..............
Parágrafo único. Dos recursos alocados 

pelo Programa do Seguro-Desemprego em 
ações de qualificação profissional, pelo me-
nos 20% (vinte por cento) serão destinados a 
programas de formação profissional de negros 
e pardos, segundo a classificação de raças 
adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.” (NR)

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

Câmara dos Deputado s, 7 de junho de 2006. – 
Aldo Rebelo, Presidente.

Brasília, 20 de fevereiro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado  Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputado s
Assunto: Emenda do Senado a Projeto de Lei da Câ-
mara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emenda, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 65, de 2006 (PL nº 832, de 2003, 
nessa Casa), que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, para assegurar que parcela 
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dos recursos alocados em ações de qualificação profis-
sional, no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, 
seja destinada à população afrodescendente.”

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o au-
tógrafo referente às emendas em apreço.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

EMENDA DO SENADO FEDERAL

Emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 65, de 2006 (PL nº 832, de 
2003, na Casa de origem), que “Acrescenta 
dispositivo à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, para assegurar que parcela dos 
recursos alocados em ações de qualifica-
ção profissional, no âmbito do Programa 
do Seguro-Desemprego, seja destinada à 
população afrodescendente.”

Emenda Única 
(Corresponde à Emenda nº 1-CAS)

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º  ..................................................  
 .......................................................................

Parágrafo único. Dos recursos alocados 
pelo Programa do Seguro-Desemprego em 
ações de qualificação profissional, pelo me-
nos 20% (vinte por cento) serão destinados a 
programas de formação profissional de negros 
e pardos, segundo a classificação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
sendo reservada às mulheres parcela que, no 
mínimo, corresponda à participação relativa 
desse contingente na população de negros e 
pardos brasileiros.(NR)”

Senado Federal, 20 de fevereiro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 3.250, DE 2008 
(Da Sra. Aline Corrêa)

Altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 
1996, para dispor sobre isenção da cobran-
ça de pedágio. 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo na Lei nº 

9.277, de 10 de maio de 1996, que regula a delegação 
da administração e exploração de rodovias e portos 
federais aos municípios, estados e ao Distrito Federal, 
para dispor sobre a isenção da cobrança de pedágio 
para os veículos das empresas de reciclagem e dos 
ativistas não remunerados de organizações não go-
vernamentais.

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.277, de 10 de maio 
de 1996,, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 3º  ..................................................  
 .......................................................................

§ 3º Os veículos das empresas de reci-
clagem e os ativistas não remunerados de or-
ganizações não governamentais, devidamente 
cadastrados no Ministério dos Transportes, 
ficam isentos da cobrança de pedágio de que 
trata o § 1º deste artigo e daquela efetuada 
nas rodovias licitadas diretamente para a ini-
ciativa privada.” (NR) 

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

Justificação

O programa de privatização brasileiro teve como 
suporte o ideário do Neo-liberalismo, que apregoa o 
recuo da presença do Estado à frente de empresas e 
da prestação dos serviços públicos, cabendo-lhe, do-
ravante, o papel secundário de controle, por meio das 
agências de fiscalização. 

Espelhado na experiência inglesa, o Brasil adotou 
a desestatização, ao longo dos anos de 1990.

O advento das concessões rodoviárias no Brasil 
à exploração da iniciativa privada trouxe o benefício da 
oferta de infra-estrutura de vias recuperadas, amplia-
das e com boa manutenção, em troca do pagamento 
da tarifa de pedágio. A par das vantagens assinaladas, 
essa cobrança vêm gerando muitas reclamações dos 
usuários, em especial dos habitantes de municípios com 
rodovias privatizadas incorporadas ao sistema viário 
local, e também do setor de transporte de cargas.

Entre os insatisfeitos temos as empresas de re-
ciclagem e os ativistas não remunerados de Organi-
zações Não Governamentais – ONGs. Com atuação 
específica e compondo um universo restrito, pleiteiam 
o benefício do não pagamento da tarifa de pedágio 
para seus respectivos veículos, como apoio aos des-
locamentos demandados pelas atividades que exer-
cem, com foco na melhoria da qualidade de vida de 
toda a sociedade.
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Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
dos nossos Pares para a aprovação do projeto de lei 
ora apresentado. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2008. – Deputada  
Aline Corrêa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.316, DE 2008 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Altera o § 2º do art. 56 da Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes 
Ambientais”), incluindo combustível e in-
flamável entre os produtos ou substâncias 
que constituem casos de aumento de pena 
do tipo penal previsto no caput do artigo.

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 56 da Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes Ambientais”), passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 56 ..................................................  
 .......................................................................

§ 2º Se o produto ou a substância for nu-
clear, radioativa, combustível ou inflamável, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço.

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

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

Justificação

É público e notório que o armazenamento e o 
transporte de combustíveis e outras substâncias infla-
máveis costumam ocorrer no Brasil de maneira bas-
tante precária, sobretudo na Amazônia, em completo 
desacordo com as exigências legais. Tal precariedade 
acaba por gerar acidentes, alguns de graves propor-
ções, muitas vezes culminando em numerosas vítimas 
fatais. Um dos desastres mais recentes ocorreu no 
dia 21 de fevereiro do corrente, quando morreram 16 
passageiros do barco Almirante Monteiro, que colidiu 
no rio Amazonas com uma balsa de combustível que 
vinha na direção oposta e naufragou junto com seus 
110 passageiros.

A preocupação com a fragilidade do transporte 
fluvial na Amazônia é tamanha, que foi objeto de discus-
são em audiência pública nesta Casa, ocorrida no dia 
27 de março do corrente, na Comissão da Amazônia, 

Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional – 
CAINDR. Só quem conhece a Região Amazônica sabe 
o quanto é arriscado navegar por seus rios. 

Ora, uma das formas de tentar superar essa pre-
cariedade é dar um tratamento legal mais rigoroso ao 
armazenamento e transporte irregulares de combus-
tíveis e outras substâncias inflamáveis, que, de forma 
genérica, já está tipificada pelo art. 56 da Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes Ambien-
tais”), que assim estatui:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, 
exportar, comercializar, fornecer, transportar, armaze-
nar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou subs-
tância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou 
ao meio ambiente, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona 

os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os 
utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear 
ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um 
terço. 

§ 3º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.
O objetivo deste projeto de lei é, portanto, dar 

aos combustíveis e a outros produtos ou substâncias 
inflamáveis o mesmo tratamento (de caso de aumen-
to de pena) previsto para os produtos ou substâncias 
nucleares ou radioativas, conforme o § 2º do disposi-
tivo citado.

Dada a relevância do tema, contamos com o apoio 
dos nobres Pares para o eventual aperfeiçoamento e 
a rápida aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2008. – Deputada  
Rebecca Garcia. 

PROJETO DE LEI Nº 3.322, DE 2008 
(Do Sr. Chico Alencar)

Altera a redação do § 1º do art. 148 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a formação de condutores. 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta lei dá nova redação ao § 1º do art. 
148 do Código de Trânsito Brasileiro, para incluir novos 
cursos na formação de condutores.

Art. 2º O § 1º do art. 148 da Lei nº 9.503/97 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 148 ................................................  
 .......................................................................

§ 1º A formação de condutores deverá 
incluir, obrigatoriamente:

I – curso de direção defensiva abrangen-
do os seguintes módulos:

• os acidentes de trânsito e suas reper-
cussões sociais e econômicas;

• manutenção e segurança veicular.

II – conceitos básicos de proteção ao meio 
ambiente relacionados com o trânsito.”(NR) 

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

Justificação

A razão de nossa proposta de alteração da reda-
ção do § 1º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro 
é incluir na formação dos condutores dois módulos: um 
para promover a percepção dos efeitos nocivos dos 
acidentes de trânsito e outro sobre a manutenção e 
segurança veicular.

Essas matérias são, inegavelmente, de extrema 
relevância para a redução do número de acidentes de 
trânsito no País que, como sabemos, há vários anos re-
presentam uma escalada da violência da qual resultam 
desgraças sociais e elevados prejuízos econômicos.

Sabemos que a Resolução nº 168/04 do CON-
TRAN estabelece normas e procedimentos para a for-
mação de condutores, com um conteúdo programático 
louvável. Porém, sentimos que há deficiência, nessa 
programação, de uma abordagem específica e acen-
tuada das duas matérias que estamos destacando. 
Elas precisam ser transmitidas e reforçadas em todos 
os diferentes cursos da estrutura curricular básica da 
formação de condutores. Atualmente, esses cursos 
são discriminados em um total de sete: 1) curso de 
formação de condutores para obtenção da Permissão 
para Dirigir e autorização para conduzir ciclomotores; 
2) curso de mudança de categoria; 3) curso de adição 
de categoria; 4) curso de atualização para renovação 
da CNH; 5) curso de reciclagem para condutores in-
fratores; 6) cursos especializados; e 7) curso de atua-
lização para cursos especializados.

No que concerne aos acidentes de trânsito e 
suas repercussões sociais e econômicas, um desses 
módulos que estamos propondo, nenhum dos referidos 
cursos oferece tal abordagem. Quanto à manutenção e 

segurança veicular, alguns desses cursos tratam desses 
aspectos, outros não. Consideramos que devem ser 
inaceitáveis tais exceções na formação dos condutores, 
uma vez que essas matérias são fundamentais para 
a conscientização do compromisso social que todos 
somos obrigados a ter também no trânsito. Esse com-
promisso, aliado a uma boa bagagem de informações 
educativas, certamente nos conduzirá à pretendida 
redução dos índices de acidentes em nosso País.

Pelos efeitos positivos que seguramente irá gerar 
em benefício de nossa sociedade, esperamos que esta 
proposição seja aprovada pelos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 2008. – Deputado  
Chico Alencar. 

PROJETO DE LEI Nº 3.324, DE 2008 
(Do Sr. Silvinho Peccioli)

Institui a Reserva Produtora de Água 
no âmbito do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SNUC).

Despacho: Às Comissões de: Minas e 
Energia; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania ((Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 14 da Lei nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, o seguinte inciso:
“Art. 14.  ................................................  

 .......................................................................
VIII – Reserva Produtora de Água.”

Art. 2º Acrescente-se à Lei nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000, o seguinte artigo:

“Art. 21-A. A Reserva Produtora de Água 
é uma área natural dotada de nascentes, cur-
sos d’água, lagos ou reservatórios naturais e 
artificiais e tem como objetivo básico proteger 
os mananciais de água potável para abaste-
cimento humano.

§ 1º A Reserva Produtora de Água é 
constituída de terras públicas ou privadas.

§ 2º Respeitados os limites constitucio-
nais, o órgão gestor da Reserva Produtora de 
Água pode estabelecer restrições ao uso da 
propriedade privada situada na unidade.

§ 3º A propriedade privada será desa-
propriada, em caso de não aquiescência do 
proprietário com as normas de gestão da Re-
serva Produtora de Água ou de incompatibi-
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lidade entre os objetivos da unidade e o uso 
da propriedade.

§ 4º Nas áreas públicas da Reserva Pro-
dutora de Água, são permitidas a pesquisa 
científica e a visitação com objetivos turísti-
cos, recreativos e educacionais, de acordo 
com normas a serem estabelecidas no Plano 
de Manejo da unidade.

§ 5º É proibido o desenvolvimento de ati-
vidades na Reserva Produtora de Água que 
possam comprometer a qualidade e a vazão 
do manancial de captação protegido.

§ 6º A Reserva Produtora de Água é dota-
da de Conselho Consultivo presidido pelo órgão 
responsável pela administração da unidade e 
composto por representantes de órgãos pú-
blicos, organizações da sociedade civil e pela 
população residente, conforme se dispuser 
em regulamento.

§ 7º Serão enquadradas como Reservas 
Produtoras de Água as Áreas de Proteção de 
Mananciais e demais reservas criadas com o 
objetivo de proteger mananciais hídricos, que 
apresentem as características mencionadas 
no caput deste artigo.”

Art. 3º Dê-se ao § 1º do art. 40-A, da Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação:

“Art. 40-A.  .............................................
§ 1º Entende-se por Unidades de Con-

servação de Uso Sustentável as Áreas de 
Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as 
Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, 
as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, 
as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
e as Reservas Produtoras de Água”.

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

Justificação

Apenas 2,2% dos recursos hídricos disponíveis 
na Terra constituem água doce, dos quais somente 
0,3% está disponível para consumo humano. Tais da-
dos básicos apontam o risco de escassez de água 
para a abastecimento das populações e manutenção 
dos ecossistemas, caso esse recurso não seja gerido 
adequadamente.

Os riscos de escassez de água decorrem do 
mau uso dos recursos naturais pelo homem. O cres-
cimento desordenado das atividades agrícolas, da ur-
banização e das indústrias gera impactos nos corpos 
hídricos, provocando assoreamento, poluição, redução 

da vazão e mesmo desaparecimento de nascentes e 
olhos dágua.

O Brasil tem grande responsabilidade nesse qua-
dro, uma vez que um quinto da água doce do mundo 
escoa da Bacia Amazônica, da qual 60% encontram-se 
em território brasileiro. Por outro lado, o País também 
vive disparidades regionais em seu próprio território, 
tendo em vista que, ao lado da Bacia Amazônica si-
tuam-se as áreas críticas de indisponibilidade hídrica 
do Semi-Árido Nordestino.

O Brasil também enfrenta outra disparidade, re-
lacionada ao fato de que as grandes reservas de água 
superficial nacionais situam-se distantes das áreas de 
maior concentração populacional. O risco de escas-
sez é maior justamente nas regiões mais densamen-
te ocupadas. A especulação imobilliária, a ausência 
de programas habitacionais para as camadas mais 
pobres da população e a criação de novos pólos in-
dustriais estimulam a ocupação de áreas periféricas, 
onde geralmente se encontram os reservatórios de 
captação de água.

Assim, proteger os mananciais necessários para 
abastecimento da população é medida estratégica de 
prevenção e controle da escassez de recursos hídricos. 
É preciso reservar da ocupação desordenada do solo 
as microbacias dos pontos de captação. Essas áreas, 
protegidas do desmatamento e da poluição, devem ser 
consideradas “reservas produtoras de água” essenciais 
para atender à demanda atual e futura.

Consideramos que a Reserva Produtora de Água 
deve ser instituída como unidade de conservação, que, 
conforme a Lei nº 9.985/2000, abrange área com carac-
terísticas naturais relevantes submetida à administração 
do Poder Público, para a conservação dos recursos 
naturais nela contidos. Deve-se ter em vista que pro-
teger e recuperar recursos hídricos é um dos objetivos 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), instituído pela mesma lei. 

Ressalte-se que a Reserva Produtora de Água 
chegou a fazer parte de um dos substitutivos ao Pro-
jeto de Lei nº 2.892/1992, que deu origem à Lei nº 
9.985/2000. Recuperar essa proposta e transformar a 
Reserva Produtora de Água em uma das categorias 
de unidades de conservação do SNUC contribuirá para 
que esse Sistema atinja plenamente seus objetivos. 
Será, também, um passo fundamental no sentido de 
conter a expansão desordenada das atividades huma-
nas sobre as áreas de mananciais.

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pa-
res para a aprovação de tão importante medida. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 2008. – Deputado  
Silvinho Peccioli.
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PROJETO DE LEI Nº 3.326, DE 2008 
(Do Sr. Neucimar Fraga)

Altera o inciso I do art. 10 da Lei nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996, e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
207/2003. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Artigo 1º O inciso I do artigo 10 da lei 9263 de 
12 de janeiro de 1996 passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Artigo 10  .............................................  
 .......................................................................

I – Em homens e mulheres com capa-
cidade civil plena e maiores de dezoito anos 
de idade ou, pelo menos, com um filho vivo, 
desde que observado o prazo mínimo de ses-
senta dias entre a manifestação da vontade e 
o ato cirúrgico, período no qual será propicia-
do à pessoa interessada acesso a serviço de 
regulação da fecundidade, incluindo aconse-
lhamento por equipe multidisciplinar, visando 
desencorajar a esterilização precoce;”

Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. – 
Neucimar Fraga, – Deputado  Federal – PR/ES.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo reduzir 
a idade mínima para acesso à esterilização voluntária, 
visando ampliar o acesso ao planejamento familiar e 
à esterilização responsável. Nossa ordem jurídica é 
uma ordem de inclusão, razão o mero aspecto crono-
lógico não pode servir de restrição ao planejamento 
familiar em todas as suas manifestações. Ao atingir a 
capacidade civil plena o cidadão, sujeito de direitos, 
incorpora em seu patrimônio jurídico os direitos e as 
obrigações que a ordem jurídica em alguns casos 
condiciona a termo.

O planejamento familiar no Brasil, sempre car-
regado por preconceitos e opções ideológicas não 
pode ser submetido a meros critérios cronológicos e 
temporais.

O Dr. Drauzio Varella em artigo publicado afir-
ma:

“É preciso dizer que as taxas médias de natali-
dade brasileiras têm caído gradativamente nos últimos 
cinqüenta anos, mas não há necessidade de consultar 
os números do IBGE para constatarmos que a queda 
foi muito mais acentuada nas classes média e alta: 

basta ver a fila de adolescentes grávidas à espera de 
atendimento nos hospitais públicos ou o número de 
crianças pequenas nos bairros mais pobres.

Outra justificativa para a falta de políticas públicas 
destinadas a universalizar o direito ao planejamento 
familiar no país é a da má distribuição de renda: o pro-
blema não estaria no número de filhos, mas na falta 
de dinheiro para criá-los, argumentam.

De fato, se nossa renda per capita fosse a dos 
canadenses, a situação seria outra; aliás, talvez ti-
véssemos que organizar campanhas para estimular 
a natalidade. O problema é justamente porque somos 
um país cheio de gente pobre, e educar filhos custa 
caro. Como dar escola, merenda, postos de saúde, 
remédios, cesta básica, habitação, para esse exército 
de crianças desamparadas que nasce todos os dias? 
Quantas cadeias serão necessárias para enjaular os 
malcomportados?

A verdade é que, embora a sociedade possa 
ajudar, nessa área dependemos de políticas públicas, 
portanto dos políticos, e estes morrem de medo de 
contrariar a igreja. Agem como se o planejamento fa-
miliar fosse uma forma de eugenia para nos livrarmos 
dos indesejáveis, quando se trata de uma aspiração 
legítima de todo cidadão. As meninas mais pobres, 
iletradas, não engravidam aos 14 anos para viver os 
mistérios da maternidade; a mãe de quatro filhos, que 
mal consegue alimentá-los, não concebe o quinto só 
para vê-lo sofrer.

É justo oferecer vasectomia, DIU, laqueadura 
e vários tipos de pílulas aos que estão bem de vida, 
enquanto os mais necessitados são condenados aos 
caprichos da natureza na hora de planejar o tamanho 
de suas famílias?

A irresponsabilidade brasileira diante das mu-
lheres pobres que engravidam por acidente é caso de 
polícia literalmente.” (in.: http://drauziovarella.ig.com.
br/artigos/pfamiliar.asp)

Não se diga que o presente projeto pretende a 
esterilização, longe disso, pretende, isso sim, conceder 
ao cidadão maior de 18 anos o direito de livremente 
planejar sua família, contando com a ajuda e auxílio 
do Estado na consecução de seus fins.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2008. – Neuci-
mar Fraga, Deputado  Federal, PR/ES.

PROJETO DE LEI Nº 3.327, DE 2008 
(Do Sr. Costa Ferreira)

Dispõe sobre a proibição da derruba-
da e do uso predatório das palmeiras de 
babaçu ou juçareira, buriti e carnaubeira e 
dá outras providências.
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Despacho: Apense-se à(ao) PL-
231/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É proibida a derrubada e o uso predatório 

das palmeiras de babaçu ou juçareira (Orbygnia ssp), 
buriti (mauritia flexuosa L) e carnaubeira (copernicia 
prunifera) existentes no território nacional, excetuando 
as derrubadas realizadas:

I – nas áreas destinadas a obras ou servi-
ços de utilidade pública ou de interesse social 
declaradas pelo poder público;

II – com o propósito de estimular a repro-
dução das espécies, aumentar a produção de 
seus frutos ou facilitar a sua coleta; e

III – quando autorizado por órgão am-
biental competente.

Parágrafo único. Independentemente de autori-
zação do Poder Público, é permitida a derrubada ou o 
desbaste das espécies localizadas em imóvel explo-
rado em regime de economia familiar.

Art. 2º. Nos imóveis em que se desenvolvem 
atividades agropecuárias, o desbaste das espécies 
poderá ser autorizado, mediante apresentação e apro-
vação de plano de manejo, obedecidas as seguintes 
condições:

I – sacrifício prioritário das espécies im-
produtivas;

II – manutenção de espaçamento de oito 
metros entre as palmeiras;

III – proteção das espécies remanescen-
tes contra as queimadas;

IV – proibição do uso de herbicidas.

Art. 3º Cabe ao órgão executivo federal de meio 
ambiente a fiscalização do cumprimento desta Lei, para 
o que poderá celebrar convênios com órgãos estaduais 
e municipais competentes.

Art. 4º O infrator desta Lei, independentemente 
de sanções civis, penais e administrativas previstas e 
da obrigação de reparação do dano causado, incorre-
rá no pagamento de multa equivalente ao número de 
espécies derrubadas.

Parágrafo único. O valor da multa de que trata este 
artigo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido 
periodicamente, com base nos índices estabelecidos 
na legislação pertinente.

Art. 5º O Poder Público não pode conceder bene-
fícios, a qualquer título, a infratores desta Lei, e deve 
organizar uma relação desses infratores.

Art. 6º O Poder Público, em nível federal, estadual 
e municipal, é responsável pela concessão de incenti-
vos para entidades que promovam o aproveitamento 
racional dessas espécies de palmeiras, sendo esses 
incentivos vedados a empresas e organizações que 
explorem o produto em desacordo com tal preceito.

Art. 7º A União poderá desapropriar por interesse 
social, para fins de reforma agrária ou de proteção am-
biental, as propriedades de pessoas físicas ou jurídicas 
que infringirem os preceitos desta Lei, ressalvadas as 
imunidades constitucionais.

Art. 8º Compete ao Poder Público promover ações 
de educação ambiental objetivando conscientizar a 
população para a defesa e preservação das palmei-
ras de babaçu ou juçareira (Orbygnia ssp), açaizeiro 
(euterpeoleracea mart), buriti (mauritia flexuosa L) e 
carnaubeira (copernicia prunifera), podendo para tal 
celebrar convênios com organizações da sociedade 
civil, respeitadas as realidades de cada região. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As ações decorrentes de políticas públicas e dos 
poderes econômicos são responsáveis pela agressão 
e devastamento das mais bonitas paisagens do ter-
ritório brasileiro: as florestas de cocais das áreas de 
transição entre Amazônia e Cerrado.

Este desmatamento atinge milhões de brasileiros 
que vivem da extração dos produtos das palmeiras e 
transformaram uma atividade de subsistência em um 
modelo viável e sustentável de aproveitamento dos re-
cursos naturais, que se traduz na produção de farinhas, 
óleos, sabonetes, além de outros produtos.

O modelo econômico encaminhado para grande 
parte do território nacional pelo agronegócio e grandes 
empresas aponta para um retrógrado sistema de “plan-
tations”, onde toda a riqueza cultural das comunidades 
pode ser reduzida a uma prestação de trabalho para 
grandes sistemas de grãos, biodiesel ou atividades 
predatórias ao meio ambiente.

Diante da importância da matéria, estamos apre-
sentando este projeto, solicitando o valioso apoio de 
nossos pares desta Casa para a rápida transformação 
da proposição que ora apresentamos em Lei.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2008. – Deputado  
Costa Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 3.333, DE 2008 
(Da Sra. Aline Corrêa)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a gratuidade 
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na emissão do certificado metrológico de 
segurança de veículo de deficiente físico. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2905/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo ao art. 106 

e altera o caput do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a gratuidade na emissão 
do certificado metrológico de veículo de pessoa por-
tadora de deficiência física.

Art. 2º Os arts. 106 e 320 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 106. ................................................
.............. .........................................................

Parágrafo único. A emissão do certificado 
de segurança para os veículos das pessoas 
portadoras de deficiência física será gratuita 
e custeada pela receita arrecadada com a co-
brança das multas de trânsito.” (NR).

“Art. 320. A receita arrecadada com a co-
brança das multas de trânsito será aplicada, 
prioritariamente, em sinalização, engenharia 
de tráfego, de campo, policiamento, fiscaliza-
ção e educação de trânsito, devendo custear 
a emissão do certificado de segurança para os 
veículos das pessoas portadoras de deficiência 
física, na forma prevista no art. 106.

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

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

Justificação

Tendo em vista as condições físicas limitadas, 
sobre as pessoas portadoras de deficiência incidem 
ônus adicionais para a realização pessoal e inserção 
no meio social.

Dentro dos direitos humanos, o Brasil alinha-se 
com organismos internacionais que promovem o di-
reito desse grupo social, ainda tão vulnerável. Assim, 
ao longo dos últimos vinte anos, os legisladores bra-
sileiros vêm aprovando normas que favorecem a in-
tegração do portador de deficiência, incluindo o País 
dentro do percentual de 33% dos países membros da 
ONU que dispõem de legislação para esse segmento 
da população. 

É necessário, portanto, assentir nuances específi-
cas para compensar possíveis fragilidades da categoria. 

Tal postura corresponde ao princípio da isonomia, que 
deve nortear a elaboração de todas as leis. 

Portanto, não convém confundir uma propos-
ta de lei para melhor atender a pessoa portadora de 
deficiência, com puro assistencialismo, que cerceia a 
capacidade laboral e criativa do contemplado.

Queremos, com o presente projeto de lei, am-
parar a pessoa portadora de deficiência, no processo 
mais exigente e extenso, quando comparado ao de 
uma pessoa sem limitações físicas, de ser proprietário 
e dirigir um veículo, assegurando-lhe a gratuidade da 
emissão do certificado de segurança do veículo após a 
realização das adaptações requeridas pelo DETRAN. 
Esse certificado deve ser emitido por instituição téc-
nica devidamente credenciada por órgão ou entidade 
de metrologia legal. 

Como fonte de financiamento do benefício pro-
posto, sugerimos a receita auferida com a arrecada-
ção do pagamento das multas de trânsito, motivo pela 
qual alteramos o art. 320 do Código de Trânsito. Vale 
ressaltar que o valor médio de um certificado para ve-
ículo de passeio é de R$ 100,00, que se aproxima do 
montante cobrado por uma multa de natureza grave, 
que é da ordem de R$ 127,00.

Considerando o elevado propósito da medida e 
o baixo custo de implantação, contamos com o apoio 
dos nossos Pares, para sua aprovação.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2008. – Deputada  
Aline Corrêa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.335, DE 2008 
(Do Sr. Dr. Ubiali)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a venda ou leilão 
de veículo. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1144/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivos ao art. 328 

da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
venda ou leilão dos veículos retidos em depósitos dos 
órgãos ou entidades executivos de trânsito.

Art. 2º O art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§:

“Art. 328.  ..............................................
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§ 1º É obrigatória a baixa, no RENAVAM, 
do registro dos veículos vendidos ou leiloados 
como sucata.

§ 2º Vistoria dos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito indicará os veículos a 
serem vendidos ou leiloados com condições 
de permanecer em circulação, os quais devem 
cumprir o previsto no art. 124.” (NR) 

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

Justificação

Há situações nas quais veículos em boas con-
dições são recolhidos para o depósito dos órgão exe-
cutivos de trânsito, em razão de irregularidades cons-
tatadas pela fiscalização. Ao fim do prazo legal de no-
venta dias, previsto no caput do art. 328 do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, esses veículos são levados 
à leilão, por não terem sido reclamados pelos respec-
tivos proprietários. 

Apreendidos ou retidos pela fiscalização de trân-
sito, sobre tais veículos passam a incidir, além das mul-
tas correspondentes às infrações que deram ensejo 
à execução das medidas administrativas citadas, os 
custos de estadia no depósito sob a responsabilidade 
do órgão executivo de trânsito, sem contar possíveis 
dívidas com tributos e outros encargos legais. 

A somatória desses passivos podem atingir ci-
fras que igualam ou até suplantam o valor do veículo, 
motivando o proprietário a abandonar o bem, mesmo 
que em bom estado de conservação.

Antecedendo à hasta pública, os procedimentos 
para credenciar os veículos à venda devem incluir sua 
vistoria pelo órgão ou entidade executivo de trânsito, 
tendo em vista determinar as condições do automotor. 
No caso de ser considerado sucata, impõe-se, como 
procedimento anterior ao leilão, a baixa obrigatória 
do registro do veículo da base de dados do Registro 
Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, o que 
impede sua circulação nas vias públicas do País. 

Ao contrário, os veículos em bom estado de con-
servação têm a garantia de poder continuar trafegando 
nas vias públicas, devendo ser vendidos ou leiloados na 
sua forma original, sem a baixa do registro do veículo. 
Ressalte-se que a mudança de propriedade implica na 
emissão de novo Certificado de Registro, para o qual 
o Código prevê, entre outras exigências, a realização 
de inspeção veicular, conforme o art. 124, XI. Vale 
ressaltar que, dado o vácuo jurídico da inexistência 
de regulamentação da inspeção veicular, atualmente, 
é realizada apenas uma vistoria no veículo pelo órgão 
executivo de trânsito.

Assim, propomos o presente projeto de lei para 
respaldar a prática da venda ou leilão, na íntegra, dos 
veículos em bom estado de conservação, para não 
deixar dúvidas aos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito quanto à legalidade desse procedimento.

Tendo em vista a importância da medida, conta-
mos com o apoio dos nossos Pares, para sua apro-
vação. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 2008. – Deputado  
Dr. Ubiali. 

PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2008 
(Do Sr. Silas Câmara)

Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, autorizando a emissora detentora 
de outorga para prestação do serviço de 
radiodifusão sonora ou de sons e imagens 
a operar em caráter provisório até a apre-
ciação do ato de outorga pelo Congresso 
Nacional.

Despacho: Às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 4.117, de 27 de 

agosto de 1962, autorizando a emissora detentora de 
outorga para prestação do serviço de radiodifusão 
sonora ou de sons e imagens a operar em caráter 
provisório até a apreciação do ato de outorga pelo 
Congresso Nacional.

Art. 2º Acrescente-se o artigo 36-A à Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, com a seguinte redação:

“Art. 36-A. Uma vez publicado o decreto 
ou portaria de outorga de concessão, permis-
são ou autorização para prestação de serviço 
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, 
e transcorrido o prazo previsto no art. 64, §§ 2º 
e 4º da Constituição Federal, sem apreciação 
do Congresso Nacional, o Poder Concedente 
expedirá autorização de operação do serviço 
em caráter provisório, que perdurará até a 
apreciação do ato de outorga pelo Congresso 
Nacional.” (NR)

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

Justificação
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Em reconhecimento à significativa influência exer-
cida pelos meios de comunicação eletrônica sobre a 
formação da opinião pública, a Constituição Federal 
de 1988 dedicou especial atenção à liturgia processual 
na outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens.

Nesse sentido, a Carga Magna estabeleceu que 
os atos de outorga e renovação dos processos de rádio 
e televisão somente produzirão efeitos após a delibera-
ção do Congresso Nacional. Essa medida, ao mesmo 
tempo em que confere ao Poder Executivo a execução 
dos ritos administrativos inerentes aos procedimentos 
de outorga, também atribui responsabilidades à Câ-
mara dos Deputado s e ao Senado Federal no que diz 
respeito à apreciação desses processos.

Ocorre que, embora a Constituição tenha estabe-
lecido o prazo máximo de 90 dias para manifestação 
do Congresso Nacional sobre os atos de concessão, 
permissão e autorização de radiodifusão, na prática, 
esse limite não é cumprido. A título de ilustração, o 
Relatório Parcial da Subcomissão Especial “destinada 
a analisar mudanças nas normas de apreciação dos 
atos de outorga e renovação de concessão, permis-
são ou autorização de serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens”, constituída em 2007 no âmbito 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática da Câmara dos Deputado s, apontou que 
o tempo médio de tramitação no Poder Legislativo dos 
processos de autorização para prestação do serviço de 
radiodifusão comunitária é da ordem de 320 dias, muito 
superior, portanto, ao fixado pela Carta Magna.

Embora consideremos imprescindível a análise 
do Congresso Nacional sobre os atos de radiodifusão, 
o alongamento dos prazos de apreciação acaba por 
prejudicar indevidamente as emissoras, que têm seus 
processos de outorga submetidos a atrasos por razões 
alheias a suas próprias forças, sem que tenham concor-
rido para tal. A principal prejudicada, porém, é a própria 
sociedade brasileira, que se vê impedida dos diversos 
efeitos positivos advindos da operação de novos ca-
nais de radiodifusão, como a geração de empregos e 
o acesso à pluralidade de programações.

Ciente dessa dificuldade, em 2001, o Poder Exe-
cutivo expediu a Medida Provisória nº 2.216, que al-
terou a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 – a 
“Lei das Rádios Comunitárias”. De acordo com esse 
instrumento legal, uma vez autorizada a execução do 
serviço e transcorrido o prazo constitucional sem apre-
ciação do ato de outorga pelo Congresso Nacional, a 
emissora comunitária tem a prerrogativa de operá-lo 
em caráter provisório.

Não obstante o mérito dessa iniciativa, entende-
mos que o dispositivo instituído apresenta deficiências, 

uma vez que não estende o referido benefício para as 
emissoras comerciais. Por esse motivo, apresentamos 
o presente Projeto de Lei com o intuito de suprir essa 
lacuna legal. A proposição faculta às emissoras ven-
cedoras de licitação para prestação do serviço de ra-
diodifusão operar em caráter provisório durante todo 
o processo de regularização da outorga.

Entendemos que a proposta, ao mesmo tempo 
em que preserva as responsabilidades dos Poderes 
Executivo e Legislativo em relação aos serviços de ra-
diodifusão, não penaliza as emissoras e a própria so-
ciedade brasileira ao longo do processo de tramitação 
dos atos de concessão, permissão e autorização.

Em razão da importância da medida proposta para 
o desenvolvimento do setor de comunicação social no 
País, esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares 
para a aprovação do Projeto de Lei apresentado.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2008. – Deputado  
Silas Câmara.

PROJETO DE LEI Nº 3.338, DE 2008 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Fixa a carga horária de Psicólogos e 
dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica fixada em 24 horas semanais a carga 

horária de psicólogos que atuam em diversos setores 
de trabalho.

Art. 2º A carga horária proposta pelo Art. 1º des-
te projeto não se vincula ao piso salarial da categoria 
de psicólogos.

Art. 3º Ficam os órgãos públicos municipais, esta-
duais e federais obrigados a fixar a carga horária de 24 
horas nos editais de concurso público para psicólogos.

Art. 4º A carga horária de 24 horas para psicólogos 
passa a fazer parte da Lei 5.766, que cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia.

Art. 5º Quando, por necessidade de trabalho, a 
carga horária de 24 horas exceder este limite, os pro-
fissionais desta categoria serão ressarcidos financeira-
mente pelo órgão empregador através do pagamento 
de horas extras tendo como base os termos do contrato 
firmado entre o empregado e o empregador.

Art.6º Ficam revogadas todas as disposições 
em contrário.
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Justificação

Psicólogos de todo o País reivindicam hoje a de-
finição de uma carga horária para esta categoria em 
diversos setores do trabalho. A demanda surgiu da ine-
xistência de uma carga horária fixa, garantida por lei 
federal. Em reuniões que são realizadas por Conselhos 
Regionais em vários Estados brasileiros, os psicólogos 
têm observado que as leis existentes em nível estadual 
não necessariamente são seguidas pelos municípios, 
o que provoca atritos entre os profissionais e diversos 
órgãos no momento da contratação. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, profissionais de Psicologia foram surpre-
endidos ao tomar posse no emprego, na Prefeitura, já 
que o órgão mudou para 40 horas a carga horária, em-
bora a previsão do edital concurso público fosse de 32 
horas. Assim como médicos e professores, os psicólo-
gos hoje são forçados a ter mais de um emprego para 
compensar os baixos salários da categoria.No Estado 
do Rio de Janeiro, o governo paga R$ 1.500,00 por 20 
horas semanais; a Prefeitura do Rio paga 1.500,00 por 
40 horas semanais aos concursados da Prefeitura de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, R$ 600,00 por 
20 horas semanais.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2008. – Felipe 
Bornier, Deputado  Federal, PHS/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.339, DE 2008 
(Do Sr. José Genoíno)

Altera dispositivos da Lei nº 10.150, de 
21 de dezembro de 2000, que “Dispõe sobre 
a novação de dívidas e responsabilidades 
do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais – FCVS; altera o Decreto-Lei nº 
2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis 
nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho 
de 1993, respectivamente, e dá outras pro-
vidências”.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1516/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei altera disposição da Lei nº 10.150, 

de 21 de dezembro de 2000, relativamente à data dos 
contratos firmados com mutuários finais do SHF objeto 
de novação antecipada pela União.

Art. 2º. O §3º do art. 2º da Lei nº 10.150, de 21de 
dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º ...................................................

§3º As dívidas relativas aos contratos 
referidos no caput, assinados até 31 de de-
zembro de 1994, poderão ser novadas por 
montante correspondente a cem por cento do 
valor do saldo devedor, posicionado na data 
de reajustamento do contrato, extinguindo-
se a responsabilidade do FCVS sob os ditos 
contratos.(NR)

 ............................................................. ”

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

Justificação

É por todos conhecida a situação dramática em 
que se encontra uma enorme quantidade de mutuá-
rios do Sistema Financeiro da Habitação – SFH – e do 
chamado sistema hipotecário. Trata-se de um quadro 
de verdadeira insolvência.

Essa situação tornou-se insustentável e atingiu 
seu ápice no governo de Fernando Henrique Cardoso. 
Costumo dizer, a propósito, que, nos primeiros sinais 
de que o SFH estava falindo, se tratava de um proble-
ma financeiro. A coisa se agravou muitíssimo e o pro-
blema passou a ser social. Hoje, além de financeiro e 
social, é um problema político também. 

Por quê? Porque as soluções dadas pelo governo 
FHC foram apenas de ordem financeira. Visaram, por-
tanto, muito mais a atender aos reclamos de agentes 
financeiros e econômicos do setor do que à necessi-
dade premente dos mutuários, as únicas e verdadei-
ras vítimas da sistemática de crédito imobiliário então 
vigente no País.

Exemplo disso é a Lei nº 9.514, de 1997, que 
“dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, 
institui a alienação fiduciária de coisa móvel e dá outras 
providências”. Essa Lei revela ter havido insensibilida-
de social do governo anterior em relação ao problema 
dos mutuários. A citada Lei só cuidou de instituir me-
canismos jurídico-financeiros visando ao exclusivo in-
teresse dos grandes capitais financeiros do segmento 
imobiliário e respectivos incorporadores.

Para tentar reduzir, minimamente, os efeitos dra-
conianos da referida Lei nº 9.514, de 1997 – que com-
pletou dez anos de vigência no ano passado – apresen-
tei a esta Câmara dos Deputado s, o Projeto de Lei nº 
2.208, de 2007, que modifica o art. 35 daquela Lei.

Agora, com a presente proposição, venho pro-
por nova alteração em outra Lei do governo anterior. 
Refiro-me à Lei nº 10.150, de 2000. Essa Lei tem um 
caráter social um pouco maior do que aquela, mas 
assim mesmo longe de ser totalmente benéfica aos 
mutuários, no ponto em que permite que “as dívidas 
do Fundo de Compensação de Variações Salariais – 
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FCVS, junto às instituições financiadoras, relativas a 
saldos devedores remanescentes da liquidação de 
contratos de financiamento habitacional, firmados com 
mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação – 
SFH, poderão ser objeto de novação, a ser celebrada 
entre cada credor e a União...”, nos termos previstos 
no art. 1º, caput, da mencionada Lei.

Ocorre que a citada novação somente se aplica 
a dívidas relativas aos contratos assinados até 31 de 
dezembro de 1987, casos em que, de acordo com o 
§3º do art. 2º da referida Lei nº 10.150/2000, é previs-
ta a possibilidade de ela alcançar até cem por cento 
(100%) do valor do saldo devedor.

A situação dramática e real em que se encon-
tra um vasto contingente de mutuários, em particular 
no Estado de São Paulo, mas certamente em todo o 
País, se prende ao fato de que as prestações de seu 
financiamento são de valor altíssimo e a grande par-
te dos devedores não ganha o suficiente para manter 
em dia seus pagamentos com as prestações da casa 
própria. O que acontece, então? Vivem sob pressão 
de perderem seus imóveis a qualquer momento e são 
obrigados a se defender em ações de reintegração de 
posse com base na inadimplência a que estão força-
dos. O drama desses mutuários é ainda maior quando 
eles se sentem impotentes para evitar que suas famí-
lias sejam jogadas na rua, para impedir a destruição 
da estrutura familiar, para enfrentar os problemas de 
ordem psicológica decorrentes de tudo isso etc.

O pior é que, se pudessem contar com auditorias 
competentes e isentas, muitos mutuários conseguiriam 
provar que seus débitos já estariam completamente 
quitados com o tanto que já pagaram aos credores. 
Essa comprovação decorreria, em boa parte, da con-
firmação dos danos causados pelo Estado (no caso, 
a União) aos legítimos direitos e interesses dos mutu-
ários, quando, logo no primeiro dia do governo Collor, 
o IPCA de março de 1990, com índice de 84,32%, foi 
incorporado aos ativos financeiros, inclusive aos saldos 
devedores dos financiamentos imobiliários, mas não o 
foram a seus salários. Isso, verdadeiramente, significou 
o imediato distanciamento, da ordem de 168,64%, entre 
a anterior capacidade de liquidez dos mutuários e sua 
novíssima, surpreendente e injusta situação de incapa-
cidade de solvência. É que – basta fazer as contas – no 
momento em que os saldos devedores passaram a ser 
84,32% maiores – e aí eles já estavam mais distantes 
da realidade contratual original – em igual momento 
eles empobreceram os mesmos 84,32%. Logo, fica-
ram insolventes, da noite do dia 15.03.90 para o início 
do dia 16.03.90, em 168,64% relativamente aos valo-
res originais de seus contratos e à relação financeira 
custo-possibilidade de sua adimplência.

Esse drama social se agravou em decorrência 
do desemprego que se avolumou em todo o País na-
quela época.

Para aliviar o problema, reduzindo o impacto ge-
neralizado dessa situação na vida de inúmeras famí-
lias, uma das possibilidades – ao alcance da Câmara 
dos Deputado s e do Congresso Nacional – consiste na 
alteração ora proposta com o presente Projeto. 

É que, mantido o limite estabelecido no dispo-
sitivo que proponho que seja alterado, isto é, de que 
os contratos beneficiados com a respectiva novação 
sejam aqueles firmados até 31.12.1987, ficam de fora 
todos os outros contratos assinados no período em 
que maior foi a inflação. Esse período abrangeu, exa-
tamente, os seis anos entre 1988 e 1994 (ano em que 
foi lançado o Real). Por isso mesmo eu salientei antes 
que o benefício social da Lei nº 10.150/2000 não foi tão 
significativo. Ora, se no período em que a inflação mais 
corroeu valores salariais e mais favoreceu o crédito fi-
nanciado, os contratos ali assinados não puderam se 
enquadrar na possibilidade legal de novação de seus 
saldos devedores, então grande parte dos mutuários 
não terá sido verdadeiramente beneficiada.

Portanto, a proposta contida neste Projeto de Lei é 
extremamente justa, ao estender o prazo dos contratos 
suscetíveis à novação de 31.12.1987 para 31.12.1994. 
Por sinal que, face ao disposto no art. 16 da referida 
Lei nº 10.150/2000, o qual estabelece a possibilidade 
de liquidação antecipada da dívida de contratos, a par-
tir de 15.12.1998 até 30.12.2000 (que é uma solução 
totalmente diferente da preconizada com a novação, 
esta sim a medida principal da Lei em questão) se po-
deria pensar na extensão de prazo proposta com este 
Projeto para a data limite de 15.12.1998.

Mas, a data que fixamos para a referida exten-
são ora proposta (31.12.1994) nos parece razoável e 
lógica, considerando-se, sobretudo, que sua indiscu-
tível justificativa se baseia na corrosão inflacionária 
dos salários, responsável por tudo aquilo que ocorreu 
e que vem ocorrendo no setor.

Dessa forma, espero contar com o apoio inesti-
mável de meus pares para a aprovação deste Projeto 
de Lei.

Sala das Sessões, 29 abril de 2008. – Deputado  
José Genoino, (PT – SP).

PROJETO DE LEI Nº 3.340, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, com o 
intuito de suprimir os embargos infringen-
tes do ordenamento jurídico pátrio. 
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Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta revoga dispositivos da lei no 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil 
Art. 2o Revogam-se o inciso III do artigo 496 e os 

artigo 530, 531, 532, 533 e 534 da lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. 

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

Justificação

Com efeito, o direito fundamental a uma presta-
ção rápida é questão que se encontra insculpida em 
nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, 
introduzido pela emenda 45, de 2004, com a enverga-
dura de cláusula pétrea, a saber : 

“a todos, no âmbito judicial e administra-
tivo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeri-
dade de sua tramitação.”

Todavia, muito se tem a fazer para que tal máxima 
constitucional seja alcançada. Urge que a legislação 
processual civil seja reformulada. O sistema recursal 
brasileiro é demasiado complexo e, por conseguinte, 
contribui de maneira decisiva para a demora na entre-
ga da prestação jurisdicional. 

A extirpação dos embargos infringentes é refor-
ma que deve ser efetivada, uma vez que terá o condão 
de simplificar o sistema recursal e, mormente, conferir 
maior celeridade processual. Vale lembrar que o direito 
português aboliu tal recurso em 1939. 

Os embargos infringentes não são compatíveis 
com o vetor da celeridade, o qual deve orientar a 
prestação jurisdicional. A existência de um voto ven-
cido não basta por si só para justificar existência de 
um recurso.

Sob a perspectiva das diretrizes assentadas na 
Constituição Federal, faz-se necessária a presente 
alteração da lei Processual Civil com o escopo de 
conferir racionalidade ao trâmite processual, segu-
rança e celeridade ao serviço de prestação jurisdicio-
nal, sem, contudo, ferir o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.

Assim, a supressão dos embargos infringentes 
do ordenamento pátrio é prática louvável, uma vez 
que a sua subsistência não se coaduna frente às ne-
cessidades que se impõem ao processo civil brasileiro 

e ante aos princípios da celeridade e da efetividade 
processual. 

Isso posto, contamos com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2008. – Deputado  
Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 3.345, DE 2008 
(Do Sr. Felipe Maia)

Dispõe sobre a movimentação da con-
ta vinculada do trabalhador no FGTS para 
o pagamento de tributos e de despesas 
hospitalares.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3310/2000.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, que Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e dá outras providências, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos XVIII e XIX:

“Art. 20. A conta vinculada do trabalha-
dor no FGTS poderá ser movimentada nas 
seguintes situações:

 ..............................................................
XVIII – pagamento de tributos devidos à 

União, aos Estados e aos Municípios, confor-
me disposto em regulamento;

XIX – pagamento de despesa relativa à 
internação do trabalhador e seus dependentes 
em unidades hospitalares de tratamento inten-
sivo, quando não houver cobertura prevista 
no plano de seguro de saúde, nos termos do 
regulamento .”

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

Justificação

O art. 20 da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 
1990, que regula o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, permite a movimentação da conta vinculada 
do trabalhador para as mais diversas situações, além 
da principal que é a dispensa sem justa causa do tra-
balhador, a saber:

Término do contrato por prazo determi-
nado; 

Aposentadoria; 
Pagamento de parte das prestações ou 

liquidação ou amortização extraordinária do 
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saldo devedor, decorrentes de financiamento 
habitacional concedido no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação;

Pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição de moradia própria;

Necessidade pessoal, urgente e grave, 
decorrente de desastre natural causado por 
chuvas ou inundações que tenham atingido a 
área de residência do trabalhador, quando a 
situação de emergência ou o estado de cala-
midade pública forem assim reconhecidos, por 
meio de portaria do Governo Federal; 

Suspensão do trabalho avulso; 
Falecimento do trabalhador; 
Ter o titular da conta vinculada idade igual 

ou superior a 70 anos; 
Quando o trabalhador (ou seu depen-

dente) for portador do vírus HIV; 
Quando o trabalhador (ou seu depen-

dente) for acometido de neoplasia maligna 
(câncer); 

Quando o trabalhador (ou seu depen-
dente) estiver em estágio terminal, em razão 
de doença grave, e possuir conta cujo saldo 
seja decorrente do complemento dos planos 
econômicos, quando formalizada a adesão 
até 30/12/2003; 

Permanência da conta sem depósito por 
3 anos ininterruptos, para os contratos rescin-
didos até 13/7/90, e, para os demais, a perma-
nência do trabalhador por igual período fora 
do regime do FGTS; 

Rescisão do contrato por culpa recíproca 
ou força maior; 

Rescisão do contrato por extinção total 
ou parcial da empresa; 

Decretação de nulidade do contrato de 
trabalho nas hipóteses previstas no art. 37, § 
2º, da Constituição Federal, quando mantido o 
direito ao salário, ocorrida após 28/7/2001 

Rescisão do contrato por falecimento do 
empregador individual.

Apesar de todas essas hipóteses de movimenta-
ção, existem outras situações prementes que poderiam 
ser atendidas com os recursos do FGTS.

Como exemplo, temos o caso da quitação de tri-
butos devidos à União, aos Estados e aos Municípios, 
como Imposto de Renda da Pessoa Física, o Imposto 
Predial Urbano, entre outros.

Também vislumbramos a possibilidade de os re-
cursos do FGTS serem utilizados quando o trabalhador 
for acometido de uma doença que deva ser tratada em 
unidades de terapia intensiva, cujas despesas, em vá-

rios casos, não são cobertas pelos planos de seguro de 
saúde. Tratam-se de despesas bastante dispendiosas 
que levam à ruína o doente e, às vezes, toda a famí-
lia. São infortúnios causados por acidentes variados, 
os quais não são considerados doenças previstas na 
legislação para o saque do FGTS.

Essas hipóteses não são destinadas aos trabalha-
dores que possuem pequenos saldos em suas contas 
(cerca de 60% das contas possuem saldos de até um 
salário mínimo), mas àqueles com valores elevados, 
não havendo assim a possibilidade de inviabilização 
do Fundo, com o afluxo exagerado de saques.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos Ilus-
tres Pares para a aprovação do presente projeto que, 
acreditamos, irá beneficiar trabalhadores em dívida 
com o fisco e em situação de doença inesperada e que 
não possuem outros recursos senão os depositados 
em suas contas vinculados do FGTS.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2008. – Deputado  
Felipe Maia. 

PROJETO DE LEI Nº 3.346, DE 2008 
(Do Sr. Alfredo Kaefer)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o leilão de veí-
culos e sobre o efeito suspensivo do prazo 
de reclamação de veículo apreendido, em 
caso de recurso.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3190/2008.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a destinação do valor 
arrecadado com o leilão de veículos e sobre o efeito 
suspensivo do prazo para reclamação de veículo apre-
endido, em caso de recurso.

Art. 2º Acrescente-se o seguinte § 5º ao art. 262 
da Lei nº 9.503, de 23 de janeiro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 262. ................................................
........................ ...............................................

§ 5º O prazo previsto no caput fica sus-
penso até a decisão final de recurso interposto 
contra a apreensão do veículo.”

Art. 3º O art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de feverei-
ro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 328. Os veículos apreendidos ou re-
movidos a qualquer título não reclamados por 
seus proprietários, dentro do prazo de cento e 
oitenta dias, terão a seguinte destinação:

I – aqueles recuperáveis ou em bom es-
tado de conservação serão encaminhados aos 
órgãos federais de segurança pública;

II – os irrecuperáveis serão levados a has-
ta pública, deduzindo-se do valor arrecadado, 
o montante da dívida relativa a multas, tributos 
e encargos legais, e o restante se houver, será 
destinado igualmente para:

• o Fundo Nacional de Segurança Pú-
blica (FNSP);

• depósito em conta judicial do ex-proprie-
tário, pelo prazo de até cento e oitenta dias, 
findo o qual o valor não retirado será encami-
nhado ao FNSP.

Parágrafo único. Aplica-se, no que cou-
ber, o disposto nesse artigo aos animais não 
reclamados por seus proprietários, à exceção 
do prazo de reclamação, que é de noventa 
dias.” (NR) 

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

Justificação

O projeto de lei ora apresentado traz inovações 
ao Código de Trânsito Brasileiro, na tentativa de aper-
feiçoar o diploma legal que o instituiu, a Lei n 9.503, 
de 23 de setembro de 1997.

Para resguardar os direitos do proprietário de 
veículo apreendido, acrescenta o parágrafo quinto no 
art. 262, estabelecendo a suspensão do prazo de trin-
ta dias, previsto no caput, para a reclamação do bem 
mantido sob custódia pelo órgão executivo de trânsi-
to, nas situações de interposição de recurso contra a 
medida administrativa executada.

Outras alterações foram introduzidas no art. 328 
da citada lei ordinária, estatuindo duas alternativas 
de destinação dos veículos, conforme seu estado de 
conservação, decorridos seis meses da data de sua 
apreensão, sem a devida reclamação do proprietário. 

A proposta de encaminhamento dos veículos em 
condições de uso ou de recuperação aos órgãos fede-
rais de segurança pública, objetiva apoiar esse serviço 
de importância fundamental para a garantia da integri-
dade da vida e dos bens da sociedade. 

Em complemento, o projeto de lei prevê a venda 
dos veículos imprestáveis em leilão público, determi-
nando duas destinações ao valor arrecadado, após a 
devida dedução do passivo do veículo em relação ao 

órgão executivo de trânsito. A metade do valor restante 
será destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pú-
blica (FNSP) e a outra metade, colocado à disposição 
do antigo proprietário do bem, em conta judicial pelo 
prazo de seis meses, findo o qual, o valor não retirado 
será encaminhamento também ao FNSP. 

Considerando a importância da medida, contamos 
com o apoio dos nossos Pares, para sua aprovação.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2008. – Deputado  
Alfredo Kaefer. 

PROJETO DE LEI Nº 3.347, DE 2008 
(Do Sr. Sandro Matos)

Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, para dispor sobre o atendimento das pes-
soas com deficiência no setor de turismo.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
155/1999. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta inciso ao art. 2º da 

Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para dispor 
sobre o atendimento das pessoas com deficiência no 
setor de turismo.

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 7.853, de 1989, para a 
vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

“Art. 2º ...................................................
........................... ............................................

VI – na área do turismo:
a garantia de que as empresas do setor de 

turismo mantenham pessoal capacitado para o 
atendimento às pessoas com deficiências;

a formação e qualificação de recursos 
humanos que atendam à demanda e às neces-
sidades das pessoas com deficiências;

a priorização de projetos de capacitação 
para o atendimento com segurança e eficiência 
das pessoas com deficiência, incluindo cursos 
de libras, braile, orientação sobre mobilidade 
e outros conteúdos específicos;

o incentivo à conscientização da socie-
dade acerca da inclusão das pessoas com 
deficiência;

garantir condições de acessibilidade para 
as pessoas com deficiências, obedecendo as 
normas da ABNT existentes;

promover e divulgar eventos voltados 
para as questões de acessibilidade .”(NR)

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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Justificação

No Brasil, segundo dados do IBGE, temos cerca 
de 14% de pessoas portadoras de deficiência. Esse 
tema tem sido incorporado ao cotidiano da vida das 
pessoas, silenciosa e assustadoramente. Somadas a 
esse número, as pessoas que os cercam – familiares, 
acompanhantes, médicos, educadores, entre outros 
– estaremos falando de 25% da população brasileira 
envolvida com o tema.

Conhecer melhor essa realidade, criando subsí-
dios para a tomada de decisões e a implementação 
de ações, é o primeiro passo para a mudança dessa 
cruel realidade.

As pessoas com deficiência estão conquistan-
do espaços dignos em nossa sociedade, porém, os 
principais obstáculos estão relacionados à ausência 
de profissionais com formação, capacitação e tecno-
logia assistida.

O primeiro passo é criar um plano de inclusão 
eficaz, a sensibilização dos gestores das empresas 
para que alguns paradigmas, mitos e conceitos sejam 
quebrados. Respeitar as diferenças e necessidades é o 
primeiro passo para que o investimento seja assertivo.

Não basta acolher. É preciso incluir. A ordem é buscar 
alternativas adaptadas aos padrões de acessibilidade.

As maiores adaptações, no entanto, estão re-
lacionados a questões comportamentais, pequenas 
ações de treinamento e sensibilização, no entanto, 
podem resolver esse problema e auxiliar os funcioná-
rios a mostrar sua eficiência no atendimento a esse 
público específico.

Ressaltamos a importância desses cursos para 
garantir o melhor nível de independência e qualidade 
de vida para as pessoas portadoras de deficiência. 

Face ao acima exposto, e considerando o caráter 
meritório da proposta, solicitamos o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2008. – Deputado  
Sandro Matos.

PROJETO DE LEI Nº 3.348, DE 2008 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre os condutores e passageiros de bi-
cicletas. 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Este projeto de lei acrescenta dispositivos 

ao Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre os 
condutores e passageiros de bicicletas.

Art. 2º A Lei nº 9.503/97, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes dispositivos:

“Art. 58-A. Os condutores de bicicletas 
só poderão circular nas vias:

I – utilizando capacete de segurança;
II – segurando o guidom com as duas 

mãos;
III – em caso de levar passageiro que 

não seja criança podendo ser acomodada em 
assento especial, transportando-o exclusiva-
mente na garupa do veículo;

IV – em caso de transportar carga, ape-
nas se ela for compatível com a segurança 
do veículo.”

“Art. 58-B. O passageiro de bicicleta só 
poderá ser transportado:

I – utilizando capacete de segurança;
II – na garupa do veículo;
III – se tiver condição de cuidar da pró-

pria segurança, ou, sendo criança com menos 
de cinco anos, se estiver acomodada em as-
sento especial.

Parágrafo único. O CONTRAN especifi-
cará os modelos de assentos especiais que 
poderão ser utilizados.”

“Art. 255-A. Conduzir bicicleta nas vias:
I – sem usar capacete de segurança;
II – sem segurar o guidom com ambas 

as mãos, salvo eventualmente para indicação 
de manobras;

III – transportando carga incompatível 
com a segurança do veículo;

IV – transportando passageiro:
a) que não esteja usando capacete de 

segurança.
b) fora da garupa ou do assento especial 

a ele destinado;
c) que não tenha condição de cuidar da 

própria segurança;
INFRAÇÃO: Média;
PENALIDADE: Multa;
MEDIDA ADMINISTRATIVA: Remoção 

da bicicleta, mediante recibo para o pagamen-
to da multa.” 

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

No que toca aos condutores de veículos de duas 
rodas, automotores, o Código de Trânsito Brasileiro 
possui dispositivos importantes para que eles trafe-
guem com segurança. Apesar disso, sabemos que as 
grandes vítimas do trânsito nas grandes cidades ou 
rodovias são os condutores de motocicletas, ou seja, 
esse tipo de veículo leva desvantagem com relação 
aos demais em termos de segurança. Em grande parte, 
isso se deve à sua maior instabilidade, por apoiar-se 
apenas em duas rodas, a qual é potencializada com 
o aumento da velocidade com que trafega.

A bicicleta, veículo de duas rodas, mas de pro-
pulsão humana, embora circule, em geral, com velo-
cidades limitadas, guarda também essa instabilidade 
além de uma fragilidade que deixam o seu condutor 
ou o seu passageiro extremamente expostos a danos 
seríssimos, quando não fatais, enquanto circulam nas 
vias públicas juntamente com veículos automotores. 
Para os seus condutores e passageiros, o Código de 
Trânsito Brasileiro é, no entanto, omisso no que se re-
fere a normas de segurança a eles aplicáveis.

É verdade que a bicicleta tem o seu uso limitado, 
com relação, por exemplo, à utilização da motocicleta, 
ou mesmo dos ciclomotores. Mas não esqueçamos de 
que isso ocorre apenas nos maiores centros. Mesmo 
assim, essa afirmativa não vale para os seus bairros 
populares e zonas industriais, por onde circulam mui-
tas pessoas que fazem constante uso desse veículo, 
até para transportar membros de suas famílias, o que 
ocorre, muitas vezes de forma inadequada ( por exem-
plo, os passageiros sendo transportados no varão, 
em vez de na garupa, comprometendo as manobras 
do condutor). Preocupação maior com as bicicletas 
e seus condutores se deve ter nas cidades menores, 
principalmente em suas zonas de comércio ou nas 
áreas atravessadas por rodovias. Nesses lugares são 
freqüentes os acidentes que os vitimam.

Assim, deve-se incluir no Código de Trânsito Bra-
sileiro normas de proteção mais detalhadas para os 
condutores e passageiros de bicicletas. É o que propõe 
esse projeto de lei. Para a sua formulação, baseou-se 
em dispositivos já existentes para os ciclomotores, 
guardando-se a devida proporção para o tipo de veí-
culo em questão.

Estima-se que essa proposição possa garantir 
maior proteção aos condutores e passageiros de bici-
cletas, o que irá contribuir para a redução dos efeitos 
nocivos dos acidentes de trânsito que os envolvem. 
Pela sua importância, espera-se que seja aprovada 
pelo ilustres Parlamentares. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 2008. – Deputado  
Dr. Talmir. 

PROJETO DE LEI Nº 3.350, DE 2008 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)  
Ofício.TST.GDGSET. Nº 167/2008

Dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo e funções comissiona-
das no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (art. 54, RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art.24, II.

O Presidente da República, 
faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados no Quadro de Pessoal da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Re-
gião os cargos de provimento efetivo constantes do 
Anexo I desta lei.

Art. 2º Ficam criados no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Re-
gião os cargos em comissão e as funções comissio-
nadas constantes do Anexo II desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentá-
rias consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª Região no Orçamento Geral da União.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2008; 187º da Independência e 120º da 

República.
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Justificação

Nos termos do artigo 96, inciso II, alínea b, da 
Constituição Federal, submeto à elevada deliberação 
dos Excelentissinios Senhores Membros do Congres-
so Nacional anteprojeto de lei examinado e aprovado 
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, que trata da criação de 
cargos de provimento efetivo e em comissão e de fun-
ções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secre-
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 
sediado em Curitiba – PR.

A proposta foi encaminhada ao Conselho Nacio-
nal de Justiça, em observância ao disposto no art. 88, 
IV, da Lei nº 11.178/2005, tendo recebido aprovação 
parcial, na Sessão realizada em 27-2-2008, nos se-
guintes termos:

O presente anteprojeto de lei propõe a criação de 
cargos efetivos, cargos em comissão e funções comis-
sionadas, tendo em vista a premente necessidade de 
ser promovida a reestruturação organizacional daquele 
Regional, visando contornar o déficit de pessoal que 
cada vez mais vem se agravando.

A Lei nº 7.729/89 criou 12 (doze) Varas do Tra-
balho na Região, porém, fixou apenas em 5 (cinco) 
o número de servidores que deveriam atuar nas res-
pectivas secretarias, número este insuficiente para o 
atendimento aos jurisdicionados.

Já a Lei nº 8.492/92, criou mais 27 (vinte e sete) 
Varas do Trabalho na referida Região, estabelecendo 
o número de quatorze servidores por unidade criada, 
evidenciando a defasagem de pessoal das Varas an-
teriormente criadas (1989).

Finalmente, por meio das Leis nos 10.523, de 
24-7-2002 e 10.800, de 10-12-2003, foram criados 

375 (trezentos e setenta e cinco) cargos efetivos para 
atendimento às Varas do Trabalho e serviços auxiliares 
e 33 (trinta e três) cargos efetivos destinados à área 
de informática.

Considerando o decurso de mais de uma década 
para o atendimento da solicitação de criação de car-
gos, a proposta aprovada foi em total desacordo com 
as necessidades atuais, principalmente levando-se em 
conta o crescente número de ações ajuizadas perante 
a Justiça do Trabalho da 9ª Região, e o elevado volume 
de serviço que enseja maior grau de responsabilidade 
dos servidores.

O procedimento sumaríssimo introduzido na Jus-
tiça do Trabalho por meio da Lei nº 9.957/2000, es-
tabeleceu o exíguo prazo de 15 (quinze) dias para a 
apreciação das reclamações, com audiência única de 
instrução e julgamento do feito.

Da mesma forma a Lei nº 9.962/2000, a Emenda 
Constitucional nº 20 e a Lei nº 10.035/2000, ampliaram 
a competência da Justiça do Trabalho e as atividades 
desenvolvidas.

O aumento do quadro de servidores do TRT da 
9ª Região, além de suprir as necessidades tem a fi-
nalidade específica de promover a reestruturação or-
ganizacional das áreas judiciária e administrativa, que 
se encontram em situação inadequada à execução de 
suas atribuições, tomando-se, desta forma, medida im-
prescindível à estrutura do órgão e, conseqüentemente, 
ao bom atendimento dos jurisdicionados abrangidos 
por aquela Justiça Especializada.

Portanto, impõem-se urgentes providências no 
sentido de dotar a estrutura do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região dos meios indispensáveis ao 
desempenho satisfatório de suas atribuições, pelo que 
se propõe a criação dos cargos de provimento efetivo e 
em comissão e funções comissionadas constantes do 
presente anteprojeto de lei ora submetido à apreciação 
de Vossas Excelências, representando as medidas aqui 
consubstanciadas inadiáveis necessidades de recursos 
humanos do referido Tribunal Regional.

Com estas considerações, submeto o anexo an-
teprojeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, 
esperando que a proposição mereça a mais ampla aco-
lhida, convertendo-se em lei coma urgência possível.

Brasília-DF, 29 de abril de 2008. – Rider Noguei-
ra de Brito, Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho.
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PROJETO DE LEI Nº 3.351, DE 2008 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)  

Ofício.TST.GDGSET. Nº 167-A/2008

Dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo e funções comissiona-
das no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região 
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e serviço público; finanças 
e tributação (art. 54, RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

O Presidente da República,
faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados no quadro de pessoal da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
região os cargos de provimento efetivo constantes do 
Anexo I desta lei.

Art. 2º Ficam criados no quadro de pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Re-
gião as funções comissionadas constantes do Anexo 
II desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
região no Orçamento Geral da União.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 2008; 187º da Independência e 120º da 
República.

Justificação

Nos termos do artigo 96, inciso II, alínea b, da 
Constituição Federal, submeto à elevada deliberação 

dos Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional anteprojeto de lei examinado e aprovado pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho e pelo Conselho Nacional de 
Justiça, que trata da criação de cargos de provimento 
efetivo e de funções comissionadas no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
20ª Região, sediado em Aracaju – SE.

A proposta foi encaminhada ao Conselho Nacio-
nal de Justiça, em observância ao disposto no art. 88, 
IV, da Lei nº 11.178/2005, tendo recebido aprovação 
parcial, na Sessão realizada em 14-8-2007, nos se-
guintes termos:

Os cargos de provimento efetivo destinam-se 
exatamente à área de informática, pois, não obstante 
já se verificar, à época, o grande impulso e desenvol-
vimento da área de informática voltada às demandas 
do serviço público, a Lei nº 8.233/1 991, ao criar o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 20ª Região, não tratou 
da criação de cargos na área de informática, o que 
trouxe sérias dificuldades de ordem funcional e ope-
racional para o TRT.

A proposta ora apresentada não é original em sua 
finalidade de dotar o Regional de estrutura de cargos 
na área de informática. Já no início de 1993, ou seja, 
logo após a instalação do Tribunal, foi encaminhado 
ao Congresso Nacional Anteprojeto de Lei, tratando 
da matéria que, em face da conjuntura econômica que 
se apresentava, não obteve aprovação, tendo sido o 
pleito arquivado.

A área de suporte e atendimento ao usuário tem 
enfrentado grandes dificuldades em conseqüência do 
reduzido número de servidores disponíveis para o de-
senvolvimento das tarefas.

Assim, é forçoso se esclarecer que o Regional 
conta hoje, com apenas 4 (quatro) servidores que, ao 
longo do tempo foram sendo treinados na área de in-
formática para desempenhar suas atividades Visando 
suprir a carência de profissionais da informática, o Re-
gional traz à exame, a proposta de criação de 8 (oito) 
cargos efetivos de Analista Judiciário – Área de Apoio 
Especializado – Especialidade Analista de Sistemas e 
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10 (dez) cargos efetivos de Técnico Judiciário – Área de 
Apoio Especializado – Especialidade Programação.

O anteprojeto de lei propõe ainda a criação de 
1(um) cargo efetivo de Analista Judiciário – Área de 
Apoio Especializado – Especialidade Psicologia, pro-
fissional que poderá solucionar problemas psíquicos 
enfrentados por cada servidor em particular, nas es-
feras pessoal, familiar ou do trabalho.

Referido profissional será de grande utilidade na 
elaboração de trabalhos de natureza técnica relacio-
nados a programas de desenvolvimento, capacitação 
avaliação de desempenho e perfil psicológico de ser-
vidores, focado no melhor aproveitamento funcional.

Portanto, impõem-se urgentes providências no 
sentido de dotar a estrutura do Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região dos meios indispensáveis ao 

desempenho satisfatório de suas atribuições, pelo que 
se propõe a criação dos cargos de provimento efetivo 
e funções comissionadas constantes do presente an-
teprojeto de lei ora submetido à apreciação de Vossas 
Excelências, representando as medidas aqui consubs-
tanciadas inadiáveis necessidades de recursos huma-
nos do referido Tribunal Regional.

Com estas considerações, submeto o anexo an-
teprojeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, 
esperando que a proposição mereça a mais ampla 
acolhida, convertendo-se em lei com a urgência pos-
sível.

Brasília-DF, 30 de abril de 2008. – Rider Noguei-
ra de Brito, Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do trabalho.
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PROJETO DE LEI Nº 3.352, DE 2008 
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezem-
bro de 1966, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro 
de 1968, e dá outras providências. 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivos à Lei nº 

5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o 
exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro agrônomo e dá outras providências, es-
pecificando atribuições do engenheiro de pesca; su-
prime e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.517, de 23 
de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de médico veterinário e cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina Veterinária. 

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezem-
bro de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 2º, renumerando-se como § 1º o parágrafo único 
existente: 

Art. 7º  .......................................... .........
§ 1º ..................................................... ..
§ 2º Compete ao engenheiro de pesca 

o desempenho das atividades e atribuições 
profissionais referidas no caput deste artigo, 
referentes a: 

I – pesca e outras formas de aproveita-
mento dos recursos aqüícolas naturais; 

II – aqüicultura e outras formas de utiliza-
ção da riqueza biológica dos mares, ambientes 
estuarinos, lagos e outros cursos de água; 

III – beneficiamento do pescado, serviços 
afins e correlatos; 

IV – inspeção e fiscalização sanitária, 
higiênica e tecnológica de embarcações pes-
queiras, câmaras frigoríficas, entrepostos pes-
queiros, indústrias e outras instalações de 
processamento de pescado; e de locais de 
produção, manipulação, armazenamento ou 
comercialização de pescado ou de quaisquer 
produtos ou subprodutos derivados da pesca 
ou da aqüicultura. 

Art. 3º O art. 5º da Lei nº 5.517, de 23 de outu-
bro de 1968, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

Art. 5º  ...................................................  
........................................................... ............

Parágrafo único. Competem ao médico 
veterinário, bem assim a outros profissionais 
legalmente habilitados, a inspeção e a fisca-
lização sanitária, higiênica e tecnológica de 
matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas, 
gorduras e de outros produtos e subprodutos 
de origem animal; de usinas, fábricas de lac-
ticínios, entrepostos de produtos derivados 
da pecuária; e de outros locais de produção, 
manipulação, armazenamento ou comerciali-
zação de produtos de origem animal. 

Art. 4º Fica revogada a alínea f do art. 5º da Lei 
nº 5.517, de 23 de outubro de 1968. 

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

Justificação

A Engenharia de Pesca é uma importantíssima 
modalidade de Engenharia, estabelecida há várias 
décadas no Brasil. Embora não seja referida na Lei nº 
5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões 
de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, em 
razão da presença relativamente recente dessa mo-
dalidade em nosso País, sua importância faz-se notar 
de forma crescente, sendo imperiosa uma adequada 
regulamentação. 

Vale lembrar que, nos últimos anos, a produção 
nacional de pescado vem crescendo de forma gradativa 
e constante, sendo atualmente da ordem de 1 milhão 
de toneladas/ano. Em 2004, a pesca extrativa marinha 
forneceu mais de 500 mil toneladas de pescado; a pes-
ca extrativa continental, mais de 246 mil toneladas; a 
aqüicultura continental, mais de 180 mil toneladas; e 
a maricultura, quase 89 mil toneladas. 

Entre 1998 e 2004, a produção pesqueira nacio-
nal experimentou um incremento da ordem de 42,9%. 
A pesca extrativa marinha expandiu-se 15,6% nesses 
sete anos; a pesca extrativa continental, 41%; a mari-
cultura, 479%; e a aqüicultura continental, 104%. Sem 
dúvida alguma, trata-se de um crescimento conside-
rável, que trouxe grandes benefícios ao nosso País, 
que contou com a significativa contribuição dos enge-
nheiros de pesca. 

A Resolução nº 279, de 15 de junho de 1983, 
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – Confea, discrimina as atividades profis-
sionais do Engenheiro de Pesca, fazendo remissão à 
Lei nº 5.194/1966 e à Resolução nº 218/1973, também 
do Confea. Todavia, embora a profissão esteja assim 
regulamentada, há graves obstáculos de ordem legal 
que precisam ser contornados, para que a categoria 
profissional dos engenheiros de pesca possa exercer 
a plenitude de suas competências. 
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A Lei nº 5.517, de 1968, que dispõe sobre o exer-
cício da profissão de médico veterinário e cria os Con-
selhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, 
tendo-se tornado anacrônica, enumera, em seu art. 5º, 
uma série de atividades e funções cujo exercício ali se 
declara serem de “competência privativa” do médico 
veterinário. Entre elas, há algumas – referidas na alínea 
f – que deveriam ser facultadas ao engenheiro de pesca 
(no caso específico do pescado) ou a outros profissio-
nais legalmente habilitados, como o zootecnista. 

Visando corrigir essas distorções e lacunas pre-
sentes na legislação em vigor, que disciplina o exercício 
das profissões de Engenharia e Medicina Veterinária, 
apresentamos o presente projeto de lei, que acrescenta 
e dispositivos às Leis nº 5.194, de 1966, e nº 5.517, de 
1968, e suprime uma alínea, desta última. Esperamos 
contar com o necessário apoio de nossos Pares, no 
Legislativo Federal, visando à sua aprovação. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 2008. – Deputado  
Flávio Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 3.355, DE 2008 
(Do Sr. Dr. Nechar)

Obriga a divulgação do número de 
telefone de contato dos postos da Polícia 
Rodoviária Federal. 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei obriga a divulgação do número 

de telefone de contato dos postos da Polícia Rodovi-
ária Federal.

Art. 2º O número de telefone de contato do pos-
to da Polícia Rodoviária Federal com jurisdição sobre 
determinado trecho de rodovia deverá ser divulgado 
em local e tamanho de fácil visualização na sede do 
respectivo posto, bem como em placas de sinalização 
distribuídas ao longo do referido trecho rodoviário. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) 
dias após a data de sua publicação oficial.

Justificação

O número de mortos e feridos em acidentes de 
trânsito no Brasil é assustador. A cada ano perdemos 
milhares de vidas nas rodovias e ruas das nossas ci-
dades em conseqüência desses desastres. Muitos po-
deriam ter sido salvos se o socorro chegasse a tempo 
de oferecer-lhes o primeiro atendimento. Esse socorro 
chega às vezes tardiamente porque as pessoas não 
têm conhecimento do número de telefone de emergên-

cia da Polícia Rodoviária Federal com jurisdição sob a 
via onde ocorreu o acidente.

Iniciativas simples, mas bem objetivas e baratas, 
podem ser quase que imediatamente implementadas 
principalmente em relação às rodovias federais, bastan-
do, para isso, divulgar números de telefone dos postos 
da polícia rodoviária, para que possam ser acionados 
em situações de emergência. Ao longo do tempo, os 
motoristas em geral começarão a incluir essa precio-
sa informação em seus celulares, que poderão ser de 
grande valia durante as viagens em situações diversas, 
principalmente, nos casos de acidentes de tráfego, ou 
mesmo, de defeitos mecânicos dos veículos. 

O tempo de espera para um acidentado pode ser 
a diferença entre a vida e a morte. O que pode mudar, 
nesses casos, é a rapidez de comunicação entre os 
primeiros voluntários e a Polícia Rodoviária Federal 
ou paramédicos mais próximos do desastre. Essas 
informações devem ser naturalmente disponíveis ao 
longo das estradas para um atendimento eficiente 
que, em certos casos, é fundamental para salvar a 
vida dos feridos. 

Este projeto de lei nos parece ser uma exigência 
elementar, de fácil aplicação nacional, mas de funda-
mental importância. Sendo aprovado, pode se constituir 
um modelo a ser adotado em Estados e Municípios. 
Esta medida deve ser posta em prática com urgência, 
como forma de reduzir ainda mais a estatística de ví-
timas de acidentes que causam prejuízos ao País.

Pelas razões expostas, solicitamos aos nobres 
Parlamentares apoio necessário para a aprovação 
desse projeto de lei. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 2008. – Deputado  
Dr. Nechar. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) 
Nº 129, DE 2008 

(Do Sr. Lincoln Portela)

Acrescenta o art. 143-A ao Regimento 
Interno da Câmara dos Deputado s, discipli-
nando a possibilidade de desapensação de 
proposições. 

Despacho: Apense-se à(ao) PRC-
63/2000. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

A Câmara dos Deputado s resolve:
Art. 1º É acrescentado o seguinte art. 143-A ao 

Regimento Interno da Câmara dos Deputado s:

“Art. 143-A. Quando duas ou mais propo-
sições estiverem tramitando conjuntamente e 
houver dúvida quanto à existência de conexão 
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ou identidade entre as matérias nelas trata-
das, qualquer Deputado  ou comissão pode 
apresentar requerimento fundamentado ao 
Presidente da Câmara solicitando a respecti-
va desapensação. 

§ 1º Ao requerimento de desapensação 
aplicam-se as mesmas regras e limitações pre-
vistas no inciso I e parágrafo único do art. 142. 

§ 2º Deferida a desapensação de uma 
proposição que tramitava apensada ao pro-
cesso de outra, o Presidente fará sua redistri-
buição às comissões como se se tratasse de 
proposição nova. “ 

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

Justificação

O projeto de resolução que estamos apresentan-
do visa disciplinar a possibilidade de desapensação de 
proposições, atualmente sem nenhuma regulação no 
texto do Regimento Interno. 

Muito embora alguns requerimentos de desapen-
sação hoje apresentados até sejam aceitos eventual-
mente – nos casos em que a Presidência reconhece 
ter-se equivocado na distribuição conjunta de certas 
proposições – o fato é que não há previsão formal 
sobre quem está legitimado a requerer, nem sobre a 
possibilidade de se recorrer ao Plenário em caso de 
indeferimento. Também não há norma dispondo sobre o 
destino das proposições que são desanexadas: segui-
rão o trâmite daquele ponto em que já se encontravam 
quando foi promovida a desapensação ou deverão ser 
redistribuídas como proposições novas?

O projeto em foco procura contemplar essas nor-
mas hoje ausentes do texto do Regimento. Confere o 
direito de questionar a tramitação conjunta a qualquer 
Deputado  ou comissão, à semelhança do previsto para 
os requerimentos de apensação, cujas regras e limita-
ções lhes são expressamente estendidas. Além disso, 
determina a redistribuição das matérias desapensadas, 
cuja tramitação, agora independente, deverá ser reini-
ciada do ponto zero, já que as comissões deverão se 
manifestar sobre cada uma delas também de forma 
independente e individualizada. 

Acreditando que o presente projeto de resolução 
deverá suprir uma lacuna regimental relevante, contri-
buindo para o melhor andamento de nossos trabalhos, 
contamos com o apoio dos ilustres Pares para sua 
aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2008. – Deputado  
Lincoln Portela.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.773, DE 2008 

(Do Sr. Ronaldo Caiado)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Justiça sobre a reportagem 
veiculada na edição de 24 de abril de 2008 
da Folha de São Paulo.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50 do § 2º da Consti-

tuição Federal de 1988, e nos artigos 24, inciso V e § 
2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado s, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Senhor Ministro de Estado da Justiça 
o seguinte requerimento de informações:

Em 24 de abril de 2008, a Folha de São Paulo 
noticiou que, de acordo com diálogos gravados pela 
Polícia Federal, o Governador de Goiás, Alcides Rodri-
gues, é o próximo alvo das investigações relacionadas 
à Operação Navalha. 

Nessa mesma reportagem – baseada em um va-
zamento parcial dessas investigações do Departamento 
de Polícia Federal—, várias pessoas foram menciona-
das, com a intenção possível de sugerir que, de algum 
modo, todas elas estivessem envolvidas no esquema 
investigado pela mencionada Operação Navalha. Entre 
estas pessoas, se encontra o signatário.

Conforme o teor da exposição de motivos em 
anexo, impõe-se requerer, ao do Senhor Ministro de 
Estado da Justiça, as seguintes providências:

Autorizar o acesso de todos os órgãos de im-
prensa que se interessem ao inteiro teor das intercep-
tações telefônicas levadas a efeito pelo Departamento 
de Polícia Federal na denominada “Operação Navalha”, 
uma vez que seu sigilo não mais se justifica após o 
vazamento parcial de seu conteúdo; 

O envio, tão imediato quanto possível, de todas 
as transcrições dessa operação policial relativas a liga-
ções telefônicas mantidas entre mim, Ronaldo Caiado, 
e o sr. Sérgio Sá, e vice-versa, caso existentes, ao Mi-
nistério Público e à Comissão de Ética da Câmara dos 
Deputado s e todo órgão de imprensa que o requeira, 
para o que estou formalmente concedendo a neces-
sária autorização;

Na hipótese de inexistência de tais ligações, a 
emissão de uma certidão, dando conta de tal fato.

Seguem, inclusas, exposição de motivos e cópias 
de publicações a respeito do episódio.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2008. – Deputado  
Ronaldo Caiado, DEM/GO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em sua edição do último dia 24.04.08, o jornal 
Folha de S.Paulo fez publicar matéria, sob o título 
“Governador de Goiás é alvo da PF na Operação Na-
valha”, cujo teor dá conta de que o governador Alci-
des Rodrigues, em 15.02.07, encontrou-se comigo, 
Deputado  Ronaldo Caiado, e a Senadora Kátia Abreu, 
num restaurante em Brasília-DF, jantar que contou 
também com a presença do Sr. Nerivaldo Costa, e do 
senhor Sérgio Sá, este apontado, naquela reportagem, 
como “lobista e representante da empresa Engevix e 
dos negócios do empreiteiro Zuleido Veras”, acusado 
de montar “um esquema de fraudes a licitações em 
benefício da empresa Gautama”.

Tais informações foram obtidas pelo jornal a partir 
de seu acesso ao teor de interceptações telefônicas 
promovidas pelo Departamento de Polícia Federal, no 
curso da chamada “Operação Navalha”, e, em tal con-
texto, para minha total estupefação, vi-me sob a sus-
peita de estar envolvido nessas atividades delituosas 
em apuração pelo DPF, muito embora não conheça o 
aludido senhor Sérgio Sá nem com ele tenha manti-
do, antes ou depois desse encontro, qualquer tipo de 
conversa ou contato.

Assinalo que a razão desse jantar, agendado pela 
Senadora Kátia Abreu com o Governador Alcides Ro-
drigues, deveu-se ao fato de que o Senador Marconi 
Perillo, quando governador de Goiás, havia destroçado 
as bases partidárias do então PFL, retirando 27 prefei-
tos dos 33 eleitos pela legenda, e havia lançado mão 
de toda a máquina e recursos do governo estadual para 
tentar me derrotar nas eleições de 2006, fato que ge-
rou um estremecimento seguido de ruptura no esque-
mas de alianças mantidas, no interregno 1998/2006, 
em Goiás, entre o PFL e o PSDB, situação herdada 
pelo atual Governador Alcides Rodrigues. Como, em 
2007, o PFL iria ser refundado, transformando-se em 
Democratas, com a dissolução automática de todos os 
diretórios municipais e da Executiva regional, exigência 
para a construção de um novo partido, e existindo en-
tão uma articulação para tentar impedir minha eleição 
como presidente regional do novo partido, a senadora 
Kátia Abreu, como vice-presidente nacional do partido e 
credenciada a discutir os assuntos regionais, promoveu 
esse encontro, para que discutíssemos com o recém-
empossado governador de Goiás seu posicionamento 
diante de tal estado de coisas. Acrescento, a título de 
esclarecimento adicional, que, nas eleições de 2006, 
o PFL, em Goiás, havia lançado candidato próprio a 
governador, rompendo sua aliança com o PSDB e o 
PP, e, no segundo turno daquele pleito, não formalizou 
qualquer entendimento com os candidatos remanes-
centes, optando por liberar seus eleitores.

O aludido jantar, portanto, representava o primeiro 
encontro entre mim e o governador, após uma cam-
panha dura e conflituosa. Por conta disso, nem teria 
como ser diferente – ausência de clima ou de espaço 
para qualquer outro tipo de discussão, já que ali pre-
cisamente se iniciava um processo de reaproximação 
–, o encontro foi extremamente formal e cerimonioso, 
e, nas circunstâncias, seria mesmo inimaginável que 
nele se discutisse qualquer assunto fora de temas 
político-partidários. Atesto que o ali acertado foi cum-
prido pelo governador, o que ensejou a eleição dos 
diretórios municipais no Estado em 20.10.07 e minha 
eleição como presidente regional do DEM de Goiás 
em 23.11.07.

Parlamentar de oposição que sou, ora no meu 
quarto mandato de Deputado  Federal, minha vida 
pessoal e política sempre se embasou em honradez 
e na transparência de meus atos. Depende de minha 
reputação, que se lastreia sobretudo em coerência e 
integridade. O episódio de que ora se cuida, assim, 
é suscetível de provocar irreparáveis danos a minha 
honra pessoal e à minha imagem política. No contex-
to como os fatos se deram e vieram a ser colocados, 
é-me absolutamente impossível aceitar que as coi-
sas permaneçam tal como se encontram. Tenho por 
inadmissível que, à conta de fatos com os quais nada 
tenho a ver, objetiva e concretamente, deva consentir 
que pairem dúvidas sobre minha conduta de homem 
público, ainda mais calcadas em informações coletadas 
em vazamentos parciais de grampos telefônicos. 

Não compete a mim explicar a razão pela qual o 
senhor Sérgio Sá se fazia presente nesse jantar com 
o governador Alcides Rodrigues. O que posso asse-
verar é que jamais o conheci e com ele em momento 
algum mantive qualquer tipo de contato, antes ou de-
pois dessa reunião. Entretanto, a única forma possí-
vel de comprovar se estou ou não dizendo a verdade 
nisso é o imediato acesso da imprensa e dos órgãos 
de investigação, em especial o Ministério Público e 
a Comissão de Ética da Câmara dos Deputado s, ao 
teor integral de todas a interceptações telefônicas fei-
tas pela Polícia Federal nessa Operação Navalha. E é 
por isso que se torna necessário que a Polícia Federal, 
em caráter oficial, esclareça, de forma tão ampla como 
possível, o conteúdo de toda e qualquer investigação 
dessa operação que envolva meu nome. E dê divul-
gação a esse material.

Tem-se por notório que, desde 2003, investiga-
ções criminais promovidas pela Polícia Federal, geral-
mente com base em interceptações telefônicas, têm 
sido utilizados sistematicamente como arma política, 
para chantagem ou mesmo intimidação da oposição, 
ou de quaisquer pessoas que incorram no desagrado 
do governo e de seus áulicos. Essa prática maliciosa 
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e sub-reptícia é normalmente empreendida sob capa 
de suposta legalidade, mediante vazamentos pontu-
ais e parciais do conteúdo dessas investigações, com 
vistas a pelo menos lançar suspeitas sobre os adver-
sários do governo, de modo a embaraçá-los ou coagi-
los. Eu próprio, aliás, sou o exemplo acabado de tal 
metodologia: desde o início de minha trajetória polí-
tica, meus adversários sempre procuraram tentar me 
atingir naquilo que sempre foi meu maior patrimônio, 
minha honradez e minha reputação, e jamais conse-
guiram êxito. Enxergo este novo episódio, portanto, 
pelos precedentes, como outra dessas tentativas de 
me silenciar ou abafar minha voz.

Os votos que recebo são votos de opinião. Meu 
patrimônio político se funda na minha reputação. Te-
nho portanto, por conta disso, todo o direito de suspei-
tar das razões que levaram os que descuidadamente 
permitiram esse “vazamento” à imprensa a agir como 
o fizeram. Não por acaso, todos os envolvidos nesse 
vazamento cirúrgico e pontual são da oposição, ou ao 
menos gente que goza da mais particular desafeição 
governamental. É sabido que figuras preeminentes do 
governo e do PT também estão sob investigação nessa 
operação, mas, em relação a elas, nada se repassa à 
imprensa nem se permite que vaze. No que concerne a 
mim, ao tratar de questões partidárias, em suma, aca-
bei por me ver envolto numa zona cinzenta e nebulosa, 
como se, pelo simples fato de haver compartilhado uma 
mesa com uma pessoa investigada pelo DPF, tivesse 
algo a ver com ela, suas ações ou com os fatos que 
levaram a Polícia Federal a investigá-la.

Enquanto estivermos sujeitos a dossiês elabo-
rados por governantes e a vazamentos e divulgações 
parciais de grampos da Polícia Federal, a democracia 
estará em risco e a honra de ninguém estará a salvo. 
Precisamente por isso é que se torna imprescindível 
que o Ministro da Justiça, Tarso Genro, dê imediata 
divulgação, não só a um jornal, mas a toda a impren-
sa, de tudo que veio a ser obtido nessa investigação. 
A propósito, vale consignar que não há riscos de que 
tal divulgação possa, sequer remotamente, causar 
qualquer prejuízo aos trabalhos da polícia na apura-
ção da Operação Navalha, porque vazamento é como 
gravidez, não existe pela metade.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2008. – Deputado  
Ronaldo Caiado, DEM/GO.

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

Em 13/05/2008. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente.

RECURSO Nº 162, DE 2008 
(Do Sr. Manoel Junior)

Recorre, nos termos do art. 57, inciso 
XXI, da decisão da Presidência da Comis-
são de Constituição, Justiça e de Cidadania, 
sobre o parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação ao Projeto de Lei nº 7.431, de 
2006, que dispõe sobre o piso salarial dos 
professores.

Despacho: Encaminhe-se, por cópia, ao 
Senhor Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, para, no prazo 
de três Sessões, prestar informações. 

Publique-se.
Em 13/05/2008. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

O SR. MANOEL JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 95.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB–PB. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ontem, de forma inusitada, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, o Presidente daquela 
Comissão, segundo está escrito na Ata da Comissão, 
baseado no art. 55, deu como não escrita a emenda 
aprovada por unanimidade na CFT – Comissão de Fi-
nanças e Tributação, relativa ao projeto do piso salarial 
dos professores.

No nosso entender, Sr. Presidente, houve, no 
mínimo, uma afronta do Presidente ao Regimento 
da Casa. Na verdade, a emenda foi acatada na Co-
missão de Finanças e Tributação por unanimidade. A 
CCJ não poderia dar como não inscrita uma emenda 
aprovada na CFT.

Peço a V.Exa., que teria, pelo Regimento Interno, 
condições de assim fazê-lo, uma explicação e providên-
cias quanto a essa exceção, que não pode se tornar 
regra naquela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
colho a questão de ordem de V.Exa., mas a questão 
envolve decisão de um Presidente de Comissão.

Vamos recolher a questão de ordem de V.Exa., 
vamos ouvir a CCJ e daremos resposta posteriormente 
a esse relato também da CCJ.

O SR. MANOEL JUNIOR – Eu gostaria de com-
plementar, Sr. Presidente, dizendo que a Emenda nº 1, 
acatada pela Comissão de Finanças e Tributação, tinha 
a finalidade de adequar financeira e orçamentariamente 
o projeto que vinha das comissões temáticas. A CCJ, se 
assim entendesse, poderia julgar a emenda inconstitu-
cional, mas não dar como não inscrita uma emenda que 
efetivamente tinha a finalidade de reparar o projeto.
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REQUERIMENTO Nº 2.654 /2008 
(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Requer a reconstituição do PL 1.534/2007, 
de autoria do Sr. Gonzaga Patriota.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelência determinar a RECONSTI-
TUIÇÃO, por motivo de extravio, do Projeto de Lei 
1.534, de 2007, de autoria do Sr. Gonzaga Patriota 
que, “Dispõe sobre a cobertura pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS, de intervenção cirúrgica reparadora, e 
dá outras providências”.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2008. – Deputado  
Jofran Frejat, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 106, do RICD, a 
reconstituição do Projeto de Lei n. 1534/07. 

Publique-se.
Em 12-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO 2.638/08 
(Do Senhor Deputado  Eunício Oliveira – PMDB/CE)

Requer votos de pesar pelo falecimen-
to do Sr Demócrito Dummar. 

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117, inciso XXVIII, do Regimento Interno, ouvido 
o Plenário, seja registrado nos Anais da Casa voto de 
pesar pelo falecimento do Sr. Demócrito Dummar, sen-
do esta iniciativa comunicada à família enlutada nas 
pessoas das senhoras Wânia Cysne, Lúcia Dummar e 
Luciana Dummar Azevedo na seguinte endereço: Av. 
Aguanambi, 282, Bairro Joaquim Távora, Fortaleza-
CE, CEP 60055-402.

Sala das sessões, 28 de Abril de 2008 – Deputado  
Eunício Oliveira 

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.640, DE 2008 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Encaminha voto de congratulações ao 
Jornal Diário do Nordeste por matéria publi-
cada sobre juventude, em 28.04.2008.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto 
de congratulações ao Jornal Diário do Nordeste pela 
excelente matéria publicada no dia 28.04.2008, que 
tratou do tema “Juventude”.

Dê-se conhecimento do presente a: 
Diretor Superintendente Pádua Lopes e ao 
Editor Sr. Edilmar Norões, com endereço na 
Praça da Imprensa S/N, Dionísio Torres – 
Fortaleza-CE – Cep: 60.055-402.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2008. – Eudes 
Xavier, Deputado  Federal – PT/CE.

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.641, DE 2008 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Encaminha voto de congratulações à 
Fundação CEPEMA, pela edição da revista 
“Agrofloresta”.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re-

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a 
V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto de 
congratulações à Fundação CEPEMA pela publicação 
“Agroflorestas”, que desde 2007 apresenta qualidade 
teórica sobre temas ambientais ao leitor do Ceará e 
do Brasil como um todo.

Sala das Sessões, 2008. – Eudes Xavier, 
Deputado  Federal – PT/CE.

Dê-se conhecimento do presente a: 
Danilo Galvão – Presidente da Fundação CE-
PEMA: Rua Crateús, 1250 – Parquelância – 
Fortaleza – CE. CEP 60455-780.

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.642, DE 2008 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Encaminha voto de congratulações à 
ATRAC, pela edição de cartilha intitulada 
“Saúde e Ética”.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto 
de congratulações à Associação de Travestis do Ceará 
pela edição da cartilha “Saúde e Ética”.

Sala das Sessões, 2008. – Eudes Xavier, 
Deputado  Federal – PT/CE.

Dê-se conhecimento do presente a: 
Associação dos Travestis do Ceará: Rua São 
Paulo, 1085 – Centro, CEP 60030-101 – For-
taleza – CE.

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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REQUERIMENTO Nº 2.643, DE 2008 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Encaminha voto de congratulações 
ao Senhor Cláudio Lima, pelo lançamento 
de livro que aborda a história econômica 
do Ceará.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re-

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a 
V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto de 
congratulações ao Senhor Cláudio Ferreira Lima pelo 
lançamento do Livro de sua autoria “A Construção do 
Ceará – Temas de História Econômica”, lançado no 
dia 22 de abril de 2008.

Sala das Sessões, 2008. – Eudes Xavier, 
Deputado  Federal – PT/CE.

Dê-se conhecimento do presente a: 
Cláudio Ferreira Lima: Av. Parajana, 5.700, 
Bloco “C – 1” – Térreo, Bairro Passaré, CEP 
60740-000 – Fortaleza – CE.

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.650, DE 2008 
(Do Guilherme Campos)

Solicita, nos termos regimentais, a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 
3.008, de 2008, com o Projeto de Lei 309, 
de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Esta Câmara dos Deputado s aprecia o Projeto de 

Lei nº 3.008, de 2008, de autoria da ilustre Deputada  
Ângela Amin, que “altera o art. 134 do Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre a responsabilidade 
dos cartórios de comunicar aos órgãos executivos de 
trânsito dos Estados a transmissão de propriedade 
de veículos”.

Também encontra-se sob análise desta Casa o 
Projeto de Lei nº 309, de 2007, de autoria do nobre 
Deputado  Celso Russomanno, que altera o art. 1.361, 
§ 1º, do Novo Código Civil, para regular a transferência 
de propriedade de veículos automotores em cartório, 
por intermédio do registro dos respectivos contratos 
de financiamento. 

Sobre o Projeto de Lei 309/07, a Comissão de 
Defesa do Consumidor assim se pronunciou: “Em re-
lação a proposta de obrigar o registro da alienação fi-
duciária de automóveis em cartório, acreditamos que 

devemos manter a atual redação do Código Civil uma 
vez que este, acertadamente, dispensou os consumi-
dores brasileiros que adquirem automóveis mediante 
financiamento, arrendamento mercantil ou consórcio 
(cerca de 70% dos veículos comercializados no país) 
de registrarem os contratos de alienação fiduciária 
em cartório”.

Vê-se que ambas as proposições, PL 3008/08 
e PL 309/07, visam estabelecer a intermediação dos 
cartórios no processo de transferência de propriedade 
de veículos automotores quer mediante o registro do 
contrato de alienação fiduciária do veículo, quer por 
meio da execução de todo o processo de transferên-
cia, e são, portanto, correlatas.

As matérias respeitam o disposto no art. 142, 
parágrafo único, tendo em vista que o PL 309/07 não 
conta com o caráter conclusivo de tramitação.

Diante de todo o exposto, solicitamos, nos termos 
do art. 142, do Regimento Interno, que as matérias 
tramitem conjuntamente.

Sala das sessões, de de 2.008. – Guilherme 
Campos, Deputado  Federal – DEM/SP.

Indefiro, eis que inexiste correlação entre 
as matérias. O PL nº 3008/2008 altera o Código 
Brasileiro de Trânsito, para o fim de obrigar o 
cartório no qual for verificada a autenticidade 
da assinatura aposta ao Documento Único 
de Transferência – DUT a comunicar a trans-
ferência de propriedade do veículo ao Depar-
tamento de Trânsito – Detran, ao passo que o 
PL nº 309/2007 altera o Código Civil, para o 
fim de obrigar o registro das alienações fiduci-
árias tanto em Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos quanto no Detran. 

Publique-se. Oficie-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.655, DE 2008 
(Do Sr. Barbosa Neto)

Requer voto de louvor à Rádio CBN 
(Central Brasileira de Notícias) pela cele-
bração de seus 13 anos de atividades em 
Curitiba e no Paraná.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3o, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputado s, vimos, res-
peitosamente, solicitar a V.Exa. se digne registrar nos 
Anais desta Casa voto de louvor à Rádio CBN (Central 
Brasileira de Notícias) pela celebração de seus 13 anos 
de atividades em Curitiba e no Paraná.
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Justificação

A CBN-Curitiba entrou no ar em 5 de maio de 
1995, por iniciativa dos empresários Atilano de Oms 
Sobrinho e Mário Celso Petráglia, da empresa para-
naense Inepar. Eles tinham uma emissora FM e uma 
AM em Curitiba. E trazer a programação nacional da 
CBN foi uma sugestão do jornalista Euclides Olivei-
ra, o primeiro diretor da emissora, com José Wille na 
coordenação de jornalismo. O primeiro programa foi 
apresentado pelos jornalistas José Wille e Luiz Geraldo 
Mazza, que até hoje permanecem na emissora. 

A CBN entrou no ar com várias inovações. Trans-
mitia só notícias, opção inexistente em uma emissora 
FM no Paraná. As emissoras faladas eram todas AM 
naquela época. E se dedicavam apenas aos programas 
populares e policiais, com coberturas políticas parciais, 
de acordo com os grupos políticos dos proprietários. 

A CBN mudou radicalmente este quadro e trouxe 
a fórmula que permanece até hoje, adaptada ao públi-
co curitibano. Jornalismo imparcial, analítico e sempre 
a frente. Inicialmente a CBN transmitia em 550 AM e 
em 90.1 FM. E foi a primeira emissora do Paraná com 
áudio na internet. Simultaneamente tinha ainda o áu-
dio na NET Curitiba, na TV a cabo, sendo também a 
primeira a criar esta opção no Paraná. 

A adaptação da emissora para receber uma nova 
opção de rádio começou quase dois anos antes, em 
1993, com a indicação de Eli Thomas de Aquino para a 
direção. Houve um grande investimento do grupo Inepar 
na compra de novos transmissores e nova antena, que 
na época fizeram da CBN a FM mais potente do Paraná, 
com 110 mil watts. Foi a primeira emissora do Paraná 
exclusivamente jornalística e isenta, com 24 horas de 
notícias e sete horas de programação local. 

Em 1999 a então Rádio 550 AM que também 
retransmitia a CBN foi vendida e a CBN ficou só em 
FM. Mais tarde, em março de 2004, o empresário 
Joel Malucelli comprou a Rádio CBN. E trouxe para 
o mesmo prédio da emissora a Rádio Globo 670 am, 
a antiga rádio Cidade, que foi lançada com a progra-
mação do Sistema Globo de Rádio em Curitiba em 
setembro de 2003. 

A CBN-CURITIBA pagou o preço do pioneirismo 
e enfrentou dificuldades iniciais no mercado, até provar 
a força do radiojornalismo. Mas a partir de 2004, com o 
grupo J. Malucelli entrou em uma fase de recuperação 
e modernização acelerada. E hoje é a mais importante 
rádio do Paraná, com a audiência em constante cres-
cimento. E a Rádio Globo 670 já lidera a audiência em 
AM no horário da manhã, com o programa do Padre 
Marcelo Rossi. E mantém o crescimento constante de 
audiência na faixa popular.

Visto seu histórico e comprovado seu pionerismo 
e os grandes préstimos que vem realizando ao estado 
do Paraná, solicito que Vossa Excelência registre esse 
Voto de Louvor à CBN Curitiba. 

Sala das Sessões, 06 de maio de 2008. – Deputado  
Barbosa Neto, PDT-PR.

Publique-se.
Em 13-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.660, DE 2008 
(Do Senhor Vital do Rêgo Filho )

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
2093/2007, que “Cria o abono dia de vacina-
ção, concedido aos empregados ou servido-
res públicos que tenham filhos ou dependen-
tes menores de 5 anos de idade, extensivo 
aos participantes de Campanha Nacional de 
Vacinação, nos termos desta lei.” 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput do Regimento Interno, a retirada do do 
Projeto de Lei nº 2321/2007, que “Cria o abono dia de 
vacinação, concedido aos empregados ou servidores 
públicos que tenham filhos ou dependentes menores 
de 5 anos de idade, extensivo aos participantes de 
Campanha Nacional de Vacinação, nos termos desta 
lei ”, para reavaliação do mesmo. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 2008. – Deputado  
Vital do Rêgo Filho, PMDB/PB.

Defiro a retirada, nos termos do art. 114, 
inciso VII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado s. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 12-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.661, DE 2008 
(Do Senhor Vital do Rêgo Filho )

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
2321/2007, que “Obriga as instituições de 
saúde públicas ou privadas, a utilizar em 
suas dependências aparelho destruidor de 
agulhas e recipiente acondicionador de se-
ringas descartáveis nos termos desta lei.” 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput do Regimento Interno, a retirada do do Pro-
jeto de Lei nº 2321/2007, que “Obriga as instituições 
de saúde públicas ou privadas, a utilizar em suas de-
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pendências aparelho destruidor de agulhas e recipiente 
acondicionador de seringas descartáveis nos termos 
desta lei”, para reavaliação do mesmo. 

Sala das Sessões, 06 de maio de 2008. – Deputado  
Vital do Rêgo Filho, PMDB/PB.

Defiro a retirada, nos termos do art. 114, 
inciso VII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado s. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 12-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2662 /2008 
(Do Senhor Vital do Rêgo Filho )

Solicita a retirada do Projeto de Lei 
nº 2495/2007, 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 interligando a BR-230 
à BR-412, no Estado da Paraíba (Campina 
Grande – Boa Vista).” 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput do Regimento Interno, a retirada do Projeto 
de Lei nº 2495/2007, de minha autoria, 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 interligando a BR-230 à BR-412, no Estado 
da Paraíba (Campina Grande – Boa Vista).”, para re-
avaliação do mesmo. 

Sala das Sessões, 02 de maio de 2008. – 
Deputado  Vital do Rêgo Filho,  PMDB/PB.

Defiro a retirada, nos termos do art. 114, 
inciso VII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado s. 

Oficie-se. Publique-se. 
Em 12-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sessão 

solene em homenagem ao 2º Centenário da Vinda da 
Corte Portuguesa para o Brasil.

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Deputado  
Jaime Gama, digníssimo Presidente da Assembléia da 
República de Portugal; o Exmo. Sr. Deputado  José Lello, 
Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-
Brasil; o Sr. Deputado  Paes Landim, Coordenador do 
Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Portugal.

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional 
brasileiro e o Hino Nacional português. 

(São executados o Hino Nacional brasi-
leiro e o Hino Nacional português.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
vido para compor a Mesa o Deputado  Narcio Rodri-
gues, 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputado s 
do Brasil.

Assistiremos agora à apresentação de um vídeo 
institucional.

( Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
vido para compor a Mesa o Senador Adelmir Santa-
na. (Pausa.)

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia da Repú-
blica de Portugal, Deputado  Jaime Gama; Exmo. Sr. 
Deputado  José Lello, Presidente do Grupo Parlamentar 
de Amizade Portugal-Brasil; Exmo. Sr. Deputado  Paes 
Landim, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade 
Brasil-Portugal; Exmo. Sr. Deputado  Narcio Rodrigues, 
Primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputado s e 
Coordenador do Grupo que organizou essas nossas 
atividades; Exmo. Sr. Senador Adelmir Santana; Exmo. 
Sr. Embaixador de Portugal no Brasil, Francisco Costa; 
Exmos. Embaixadores e representantes do corpo di-
plomático; Srs. Parlamentares de Portugal; Srs. e Sras. 
Parlamentares do Brasil; senhoras e senhores.

Inicialmente, quero cumprimentar o Presidente 
Jaime Gama, que teve a iniciativa de promover um 
encontro em Portugal e, de forma combinada, produ-
ziríamos este encontro aqui no Brasil, que ora ocorre, 
para comemorar, analisar e refletir sobre os 200 anos 
da vinda da Família Real portuguesa para o Brasil. 

E o que nós, brasileiros, 200 anos depois, anali-
samos desta vinda?

Primeiro, que a Família Real portuguesa deu 
importante contribuição para a formação do Estado 
nacional; estimulou a Câmara dos Deputado s, por-
tanto, a programar diversas atividades relacionadas 
ao transcurso do 2º Centenário da chegada de Dom 
João ao Brasil. 

Temos uma exposição no Salão Negro; iniciamos 
ontem um seminário sobre o assunto e realizamos 
agora esta sessão solene, a salientar o quanto aque-
la decisão de transferir a Corte, mesmo voltada para 
outros objetivos, influenciou a moldagem do País em 
que hoje vivemos.

A história, muitas vezes, é feita dessas iniciativas 
e acontecimentos que, planejados com um fim espe-
cífico, acabam por ter repercussões inesperadas ou, 
ao menos, não pretendidas.
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Mudar, temporariamente, a sede do Estado por-
tuguês para o Brasil, com todo o aparato logístico que 
esse ato exigiu, foi uma resolução audaciosa, inteligen-
te e bem-sucedida para proteger a Coroa da invasão 
napoleônica.

Estimular a colônia a dar passos vigorosos rumo 
à autonomia provavelmente não estava nas preten-
sões reais.

De certa forma, porém, isso acabou sendo feito 
pela adoção de providências indispensáveis à própria 
sobrevivência da Corte Portuguesa, como a abertura 
dos portos, a permissão de instalar fábricas, a liberda-
de para a circulação de moedas e a elevação do Brasil 
à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou 
seja, a estrutura montada para assegurar a continui-
dade da dinastia e dos negócios portugueses seria, 
mais tarde, a base para a transformação da colônia 
em Estado independente.

Em grande parte, esse efeito não previsto de-
correu da intensa atividade política e administrativa 
desenvolvida por Dom João e do alto significado das 
medidas que tomou.

Logo na chegada, ainda na cidade de Salvador, 
Dom João deu início a sua ingente obra administrati-
va. Na Capital da Bahia, sua primeira escala em solo 
brasileiro, aquiescendo à benfazeja influência de José 
da Silva Cairu, o futuro Visconde de Cairu, decretou 
a abertura dos portos, verdadeiro marco da histórica 
econômica do Brasil e passo significativo na emanci-
pação comercial de nosso País.

Note-se que, quando das tratativas diplomáticas 
que antecederam a vinda da Família Real, a Inglaterra 
comprometeu-se a apoiar a transferência sob algumas 
condições, uma das quais a abertura de um porto ao 
comércio inglês. Dom João decretou a abertura de to-
dos os portos a todas as nações amigas.

A abertura dos portos seria medida polêmica, 
que desagradaria inclusive a empresários portugue-
ses. Além disso, ao inserir o Brasil não mais como 
colônia no mercado mundial, Dom João VI terminaria 
por favorecer os interesses agroexportadores brasi-
leiros, que lutariam pela manutenção da escravidão 
até o fim do Império brasileiro. Assim, o Brasil seria o 
último país do hemisfério ocidental a abolir o regime 
escravocrata.

Quero ressaltar, como fizemos ontem, que nes-
te ano de 2008 completamos 120 anos da abolição 
da escravatura. Realizaremos, da mesma forma, ses-
são solene, faremos também exposição, exatamente 
para marcarmos essa importante data da história do 
Brasil.

Certos benefícios indiretos adviriam da abertura 
dos portos brasileiros às nações amigas, reforçada por 

medidas complementares que o monarca da dinastia 
de Bragança implementou no Brasil.

Ao fim do monopólio comercial lusitano, em 1808, 
seguiu-se o decreto de 1810 que suspendeu a proi-
bição da venda de mercadorias nas residências e em 
vias públicas.

Estavam criadas as condições para o desenvol-
vimento da atividade comercial no Brasil. Mascates e 
tropeiros, verdadeiros bandeirantes do comércio, invadi-
ram o Brasil, difundindo produtos, riquezas e civilização 
pelos 4 cantos deste nosso grande País. Já no Rio de 
Janeiro, reconhecendo que as realidades da colônia 
eram diversas das da metrópole, Dom João reformula 
seu Ministério. Aquele primeiro Ministério brasileiro foi 
pequeno, como parcos eram os recursos do Reino. 

Seguiu-se a essa primeira organização ministerial 
uma série de atos e provisões régias destinadas a criar 
e implantar instituições e órgãos necessários à compo-
sição da estrutura burocrático-administrativa do apare-
lho estatal, dentre os quais vale a pena citar: criação 
e implantação dos Conselhos de Estado de Fazenda 
e do Supremo Tribunal Militar de Justiça; elevação do 
Tribunal da Relação do Rio de Janeiro à categoria de 
Casa de Suplicação; criação da Intendência Geral da 
Polícia da Corte e do Estado do Brasil; fundação da 
Imprensa Régia e do Arquivo Nacional; fundação da 
Biblioteca Real, cujo acervo foi montado com os livros 
que Dom João mandou buscar em Portugal e dos li-
vros do Conde da Barca. Criaram-se, ainda, incentivos 
à instalação de fábricas, começando pela de pólvora 
no Rio de Janeiro; determinou-se a criação da Real 
Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navega-
ção; mandou-se imprimir A Gazeta do Rio de Janeiro, 
primeiro periódico brasileiro e que substituiu A Gazeta 
de Lisboa, como Diário Oficial do Reino; mandou-se 
fundar a Escola de Cirurgiões de Salvador e a Escola 
Anatômica Cirúrgica e Médica do Hospital Militar do 
Rio de Janeiro; criou-se o Regimento de Cavalaria; 
permitiu-se a colonização de várias áreas do territó-
rio brasileiro ao se revogar a interdição de outorga de 
sesmarias a estrangeiros; criou-se o Erário Régio e 
o Banco do Brasil; incentivou-se a vinda de artistas 
e cientistas de renome internacional para estudarem 
no Brasil; criou-se a Escola Real das Ciências, Artes, 
Ofícios e a Escola de Belas Artes; criou-se o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, onde foram aclimatadas 
várias espécies vegetais de importância econômica 
ao clima brasileiro. Diz-se inclusive que o próprio Dom 
João, pessoalmente, plantou a Palma Mater daquele 
Jardim Botânico.

Assim, quando foi coroado como Dom João VI, 
em 1818, ou quando retornou à Europa, em 1821, sob 
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pressão das Cortes Gerais, o caminho da emancipa-
ção estava delineado para os brasileiros.

A estrutura do Estado brasileiro já estava monta-
da. Embora os tempos fossem de absolutismo, apare-
ce aí um traço de representação da soberania popular 
que, aliás, já marcara os primórdios da dinastia dos 
Bragança e se faria presente também no desejo de 
independência do Brasil. 

Ainda em 1641 – antes, portanto, dos eventos 
que hoje comemoramos –, as Cortes Gerais foram con-
vocadas para sacramentar o Movimento Restaurador 
do Estado Português, que levara ao trono o Duque de 
Bragança, com o título de Dom João IV. Representan-
do a nobreza, o clero e a burguesia, as Cortes con-
sideraram a Casa de Bragança a legítima detentora 
dos direitos reais e, mais do que isso, declararam que 
os povos têm o sagrado direito de afastar o monarca 
quando ele se faz indigno dessa condição. 

Novamente as Cortes estiveram ativas na exigên-
cia da volta da Família Real a Lisboa, levando Dom 
João a ceder. E, tempos depois, defendendo mais au-
tonomia diante de Portugal, D. Pedro escreveu ao pai: 
“Sem Cortes o Brasil não pode ser feliz. As leis feitas 
longe de nós, por homens que não são brasileiros e 
que não conhecem as necessidades do Brasil, não 
poderiam ser boas”.

Daquelas Cortes Gerais de Portugal ao Parlamen-
to brasileiro houve, é claro, um longo percurso, durante 
o qual a idéia de representação evoluiu e consolidou-
se. Hoje temos um sistema que, às vezes, até sofre 
críticas pela fragmentação das forças atuantes nesta 
Casa, mas sempre se destaca pela ampla possibili-
dade de representação proporcionada aos diversos 
segmentos da sociedade. 

A Câmara dos Deputado s é plural, como é tam-
bém plural a sociedade brasileira, que ela representa. 
Uma sociedade que se organizou sobre a herança 
deixada por Dom João VI, responsável por uma obra 
a cada dia mais reconhecida pelos historiadores, sob 
e sobre a herança deixada por Dom João VI.

A presença hoje aqui de altas autoridades por-
tuguesas, tendo à frente o Presidente da Assembléia 
da República de Portugal, bem como Parlamentares 
e funcionários daquela Casa, realça esse esforço de 
compreensão de um momento histórico único e defi-
nidor. Único pela ousadia da transferência da Família 
Real; definidor pelas sementes que a ação de Dom 
João plantou na antiga colônia. 

Após a vinda da Família Real, o Brasil se sedi-
mentaria como um país plural e dinâmico na absorção 
de contribuições oriundas de culturas diferentes que 
aqui se instalaram. A esse grande influxo de Portugal, 
definidor de nossa nacionalidade e de nossa estrutura 

estatal, outros adviriam, plasmadores de nossa civili-
zação, como, por exemplo, os das nações africanas, 
trazidas pela escravidão, ou de italianos, alemães e 
poloneses, aqui chegados já no fim do Império, ou 
ainda de japoneses, que neste ano comemoram 100 
anos da primeira imigração.

É com esse espírito de reconhecimento da con-
tribuição de Dom João VI para a formação brasileira e 
de orgulho pelo País pluralista que foi gestado a par-
tir dessa contribuição que agradeço, mais uma vez, 
a presença da delegação portuguesa e de todos os 
que prestigiaram este ato da Câmara dos Deputado s 
comemorativo dos 200 anos da chegada da Família 
Real ao Brasil.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado  Jaime Gama, Presidente 
da Assembléia da República de Portugal.

O SR. JAIME GAMA – Sr. Presidente da Câma-
ra dos Deputado s do Brasil, Sras. e Srs. Deputado s, 
Sras. e Srs. Senadores, Sr. Embaixador de Portugal, 
minhas senhoras e meus senhores, quero, em nome 
da Assembléia da República de Portugal, agradecer 
ao Brasil, ao Congresso, à Câmara dos Deputado s em 
especial, o planejamento desta cerimônia, a organiza-
ção do colóquio histórico sobre a chegada da Corte 
Portuguesa ao Brasil, que ontem decorreu nesta Casa, 
e também a exibição de uma exposição de caráter his-
tórico sobre todo esse período.

Quero agradecer, igualmente, em nome dos meus 
colegas Deputado s que integram a delegação aqui pre-
sente, todo o esforço posto à nossa disposição para 
fazer desta visita um evento proveitoso e marcante. E 
também lembrar com apreço e agrado a presença em 
Portugal do Presidente da Câmara dos Deputado s, do 
Vice-Presidente, do Presidente do Grupo de Amizade 
e de outros Deputado s que, conosco, em março, em 
Lisboa, também puderam discutir e refletir sobre a 
perspectiva de todo esse período comum da vida dos 
nossos países.

A comemoração do 2º Centenário da vinda de 
Dom João VI para o Brasil tem nos comovido e emo-
cionado. Há, naturalmente, uma dimensão histórica 
que é sempre científica, rigorosa, com uma metodolo-
gia própria. Mas há também os traços da afetividade, 
e eles, naturalmente, vêm acima.

Tivemos a oportunidade de ver no Rio de Janeiro 
a magnífica exposição no Museu Nacional e de veri-
ficar em todas as livrarias ou locais de cultura como 
essa efeméride está presente na vida política e cultural 
do Brasil, com obras, umas republicadas em edições 
de alta qualidade, outras recentemente produzidas e 
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marcando bem o interesse da nova historiografia do 
Brasil em relação a essa temática.

Associar as unificidades dos historiadores a essa 
celebração é algo que marca bem sua importância e 
lhe dá uma base de sustentação.

Pois bem, nós somos Parlamentos, a Assembléia 
da República de Portugal e o Congresso do Brasil. E 
os Parlamentos estão indissoluvelmente ligados à his-
tória que agora celebramos, quer no presente, quer 
no passado.

O Presidente Arlindo Chinaglia dissertou sobre 
o vasto conjunto de inventos que levou, depois da fi-
xação da Corte Portuguesa no Brasil, à consolidação 
de instituições brasileiras que vieram a gerar a base 
do Estado Nacional no Brasil.

Foi um período grandioso para a História do Brasil, 
assim como tinha sido um período de árduo combate 
para Portugal: invadido sucessivamente pelo poder na-
poleônico, necessitando organizar a sobrevivência dos 
símbolos centrais do Estado português e, ao mesmo 
tempo, preparar uma resistência nacional muito forte 
que levaria depois à reorganização do exército e, em 
aliança com a Inglaterra, à guerra peninsular vitorio-
sa que marca o fim da era napoleônica do ponto de 
vista militar.

Três invasões antecedidas, aliás, de outra inva-
são espanhola. A primeira invasão francesa a Portugal, 
em 1807, é uma invasão franco-espanhola, porque, a 
essa altura, a Espanha estava aliada a Napoleão, e 
o grosso do contingente militar que invade Portugal é 
numericamente espanhol, os franceses apenas asse-
guravam força de manobra na zona central do país. 
O plano era a destruição do Reino de Portugal e sua 
divisão em pequenos reinos, com os quais se con-
tentassem o Primeiro-Ministro, chefe do Governo da 
Espanha, alguns familiares de Napoleão e o próprio 
General Junot, comandante da força invasora.

Foi isso que foi dublado, foi isso que foi vencido, 
foi isso que acabou por ser rechaçado e esmagado. E 
num processo extremamente original da relação entre 
os povos, ao mesmo tempo foi-se afirmando no Brasil 
um reino independente, um reino unido a Portugal e a 
Algarves, com instituições próprias, com capacidade 
própria, com liberdade de comércio, mas um reino, a 
partir de 1815, claramente um reino, e uma reorgani-
zação portuguesa que leva à recuperação da indepen-
dência do País, e, depois, ao regresso de Dom João 
VI. A discussão se seria D. Pedro a ir para Portugal ou 
o pai foi uma das que mais animaram o debate político 
na Corte estabelecida no Brasil. E, a partir daí, simul-
taneamente, um processo que leva à recuperação da 
independência portuguesa e também à afirmação e 
consolidação de independência do Brasil. 

São 2 processos paralelos, extraordinariamen-
te interessantes e estruturalmente imbricados um no 
outro. Não são separados, não são sucessivos, são 
conjugados e simultâneos. Isso tem, depois, como se 
sabe, um desfecho extraordinariamente interessante, 
em 1825, com o tratado final estabelecido entre o Bra-
sil e Portugal para o reconhecimento, por Portugal, da 
independência do Brasil.

É um processo extraordinário esse que no Brasil 
se assiste à eleição de sua primeira Assembléia Geral 
Legislativa e Constituinte, em 1823, a sua dissolução, 
a outorga de uma Constituição ao Brasil, num modelo 
que depois D. Pedro vai também reaplicar em Portu-
gal, com a Carta Constitucional, no fim da guerra ci-
vil, já nos anos 30 do século XIX. Um modelo que o 
acalentava e que o distinguia, por um lado, do regime 
de monarquia absoluta e, por outro, do radicalismo li-
beral ainda monárquico, mas ainda embrionariamente 
republicano.

Portanto, o modelo institucional de D. Pedro I do 
Brasil, IV de Portugal, é primeiro aplicado no Brasil e 
depois reproduzido no final da Guerra Civil, em 1834. 
Aliás, o Parlamento português atual está instalado 
num antigo convento beneditino, que o próprio D. Pe-
dro IV confiscou para instalar o regime da monarquia 
liberal, configurado pela Carta Constitucional, onde, 
a par de uma Câmara dos Deputado s, havia também 
uma Câmara de Pares, que permitia ao Rei usar do 
poder moderador.

Portanto, uma solução institucional muito paralela 
nos 2 países, extraordinariamente interessante. Aliás, 
quando D. Pedro endossa a necessidade de existir no 
Brasil um Parlamento, Cortes brasileiras, diz: “O povo 
tem razão, sem Cortes o Brasil não pode ser feliz. As 
leis feitas tão longe de nós, por homens que não são 
brasileiros e que não conhecem as necessidades do 
Brasil, não poderão ser boas”. A independência do Bra-
sil está indissoluvelmente ligada ao estabelecimento 
de Cortes de um Parlamento no Brasil. 

Depois  da experiência fracassada das Cortes 
Gerais e Constituintes da Nação portuguesa, reunidas 
em Lisboa em 1821, não no atual edifício do Parla-
mento português, mas no Palácio das Necessidades, 
Palácio Real, atual sede do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal, em que 70 Deputado s do 
Brasil haviam sido eleitos pelas várias Capitanias, es-
tamos a falar de um período em que Portugal e Brasil 
tinham uma população numericamente aproximada, e 
a representação parlamentar brasileira não respeitava 
essa distribuição da população. Mas, em mais de 150, 
180 Parlamentares, a existência de 70 Parlamentares 
brasileiros era um marco extremamente importante. 
Só que alguns não foram, e os que foram se dividiram, 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20187 

porque uma parte já estava fortemente convicta da 
inevitabilidade da separação do Brasil, e a outra parte, 
representantes do norte do Brasil, tinha uma perspec-
tiva unitária em relação ao Reino de Portugal. Por isso, 
essa assembléia acabou por não resultar numa união 
de reinos e terminou por também gerar a separação 
parlamentar, que são as Cortes de 1823, a Assembléia 
Constituinte de 1823 no Brasil, a grande base da legi-
timidade institucional da independência. 

Pois bem, isso para significar que os Parlamentos 
estão indissoluvelmente ligados em todo esse proces-
so. A própria Assembléia da República hoje tem uma 
pintura que na parte superior fala das sessões, onde 
está presente essa Assembléia das Cortes Gerais, 
Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa 
de 1821, presididas pelo Arcebispo da Bahia e com a 
presença de vários Parlamentares brasileiros, clara-
mente identificáveis pelos historiadores nos estudos 
de investigação. Os nossos Parlamentos têm essa re-
lação muito íntima, muito próxima.

Os nosso países fizeram depois um percurso 
grandioso e hoje têm um relacionamento moderno, 
avançado, extraordinário, notável no volume do co-
mércio, nos fluxos de investimento; notável pela di-
mensão e acolhimento da comunidade portuguesa 
no Brasil e da comunidade brasileira em Portugal; no-
tável pelo incremento de conhecimento científico, cul-
tural e artístico, pelo incremento do transporte aéreo, 
do movimento de passageiros e do turismo, o que dá 
naturalmente uma dimensão muito reforçada a essa 
nossa solidariedade.

Vários instrumentos e instituições permitem alar-
gar a relação Brasil—Portugal. O Tratado de Amizade, 
Cooperação e Consulta fixa um regime de igualdade 
para os residentes legais que o queiram requerer. 

Registro, com apreço, que milhares de brasilei-
ros, em Portugal, já o requereram, já o obtiveram. O 
ritmo de construção desse Estatuto é, do ponto de vista 
dos serviços da administração, suficientemente rápido 
para fazer desta uma instituição muito vocacionada 
para ir ao encontro de aspirações humanas e sociais 
muito legítimas.

A criação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa tem o condão de projetar nossa linha língua 
comum e de lhe dar um impulso político muito forte na 
Ásia, na África, na América Latina, na Europa. 

Estamos, aliás, em vésperas, nesta semana, na 
Assembléia da República, de discutir e votar o II Proto-
colo Modificativo ao Acordo Ortográfico. A nossa língua, 
que é uma responsabilidade conjunta, tem no Brasil, 
naturalmente, o forte expoente dos seus quase 200 
milhões de cidadãos, os quais têm o português como 
língua materna. Portugal e Brasil são os 2 membros 

da CPLP para quem o português é a língua materna 
e não língua oficial. Também é língua oficial, mas não 
é necessário dizê-lo, porque, sendo língua materna, 
isso está, em si, na própria forma de a população se 
expressar.

Também a relação Brasil—União Européia, que 
Portugal muito preza e acalenta, teve recentemente 
resultados positivos, que todos conhecem, com o es-
tabelecimento da primeira parceria estratégica União 
Européia—Brasil e, agora, com a definição de um pla-
no da ação pró-futuro. 

Pois bem, as nossas relações parlamentares têm 
essa raiz histórica, têm essa responsabilidade presen-
te. Não nos alhearemos nunca de um esforço conjunto 
para que sejam as melhores.

D. Pedro, em 1822, no Grito do Ipiranga, falou dos 
Parlamentos, e é interessante recordá-lo aqui. Ele, no 
seu cavalo, disse aos que o acompanhavam quando 
foi informado de que em Portugal as Cortes estavam 
a tomar medidas que cerceavam a liberdade do Brasil: 
“Amigos, as Cortes portuguesas querem escravizar-nos 
e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações 
estão quebradas. Nenhum laço nos une mais!”

É a afirmação da força da separação. Mas tam-
bém nos dá conforto hoje reconhecer como essa pro-
fecia, tão importante para o momento da separação, 
não mais pôde ser válida no momento da reconciliação 
fraterna, da amizade e do destino comum. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

difícil resistir ao comentário de que o Parlamento é 
criticado desde a Proclamação da Independência do 
Brasil, ainda que se tenha começado criticando o Par-
lamento português.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
anunciar a presença do Embaixador da República da 
Sérvia, Sr. Dusan Gajic; do Secretário da Embaixada 
da Ucrânia, Sr. Juliy Tatarchenko; do Embaixador da 
Colômbia, Sr. Tomy Jozane; do Embaixador da Gua-
temala, Sr. Carlos Jimenez Licona; da Conselheira da 
Embaixada da Costa do Marfim, Sra. Annick Bakov; do 
Conselheiro da Embaixada da Palestina, Sr. Salah al 
Quatta; do Ministro Conselheiro da Embaixada do Uru-
guai, Sr. Fernando Marr; da Conselheira da Embaixada 
do México, Sra. Marta Eugênia, e do 2º Secretário da 
Embaixada do Japão, Sr. Ken Kondon.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agora 
vou conceder a palavra aos representantes por bancada 
e, na falta de proposta melhor, peço a todos que usem 
de até 5 minutos para fazer sua saudação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Paulo Henrique Lustosa, 
que falará pela bancada do PMDB.



20188 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/
PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Deputado  Arlindo Chinaglia, Sr. Presidente Jaime 
Gama, Sr. Senador Adelmir Santana, Sr. Embaixador, 
Sras. e Srs. Embaixadores e representantes de países 
irmãos, caros colegas Parlamentares portugueses e 
brasileiros.

Neste ano de 2008, brasileiros e portugueses 
têm excelente oportunidade de refletir e celebrar sua 
história comum e os processos que nos trouxeram à 
alvorada do século XXI como nações que têm a his-
tória e o Oceano Atlântico às vezes a nos apartar, às 
vezes a nos unir. 

Entre tantos eventos, 2 deles, acontecidos com 
100 anos de distância, merecem ser considerados 
com maior atenção nesta data, por brasileiros e por-
tugueses, posto serem ponto de inflexão na vida e na 
história de nossas nações.

Falo dos 100 anos do Regicídio do Terreiro do 
Paço, em Lisboa, e dos 200 anos da vinda da Corte 
Portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. Eventos 
que, como salientarei, afastaram e aproximaram nossos 
projetos de país e nossas perspectivas de futuro. 

Se o Regicídio abriu as portas para a Constitui-
ção da República Portuguesa, cerca de 20 anos depois 
da Proclamação da República Brasileira – e aí mais 
uma vez nos aproximando –, foi a vinda da Corte, em 
1808, para o Rio de Janeiro que definitivamente apro-
ximou esses 2 projetos de nação e criou as bases 
para que o Brasil se convertesse, nesses 200 anos, 
neste País continente que fala, vive, pensa e sonha 
em português.

O episódio que aqui comemoramos não interes-
sa só pelo fato da mudança da Família Real, pela vin-
da de Dom João VI e pela sua permanência no País, 
mas nos interessa fundamentalmente porque permitiu 
que o Brasil se tornasse, nesse projeto, esta Nação 
que hoje é.

Como aprendemos hoje na aula do Presidente 
Jaime Gama, naquelas Cortes de 1820, convocadas 
por conta da Revolução do Porto, o Brasil que hoje 
entendemos estava apartado em 2 brasis: o Estado 
do Grão-Pará e Maranhão e o Estado do Brasil, com 
perspectivas, propostas e projetos ainda diferencia-
dos naquele então. Foi  a vinda da Corte, e sua per-
manência no Rio de Janeiro, que permitiu que nos 
estruturássemos e que caminhássemos para essa 
constituição de Brasil.

Apenas um exercício especulativo. Imagine-se o 
que poderia ter ocorrido sem a vinda da Corte Portu-
guesa para o Brasil e seu papel na formação de uma 
unidade brasileira. Em interessante exercício de espe-
culação, o historiador José Murilo de Carvalho propõe 

que não fora a vida da Corte, não tivesse o Rio de Ja-
neiro, durante aquele período, criado as bases para 
construir este Estado brasileiro, hoje seríamos pelo 
menos 5 novos Estados, que poderiam atender pelos 
nomes de: Estados Unidos do Equador, República 
dos Pampas, Reino Unido da Bahia e Guiné, Estados 
Unidos do Brasil e Estado do Grão-Pará. E não verí-
amos o Brasil deste tamanho, pois estaríamos mais 
próximos do que aconteceu com nossos irmãos da 
América espanhola. 

Mas deixemos o campo da especulação e volte-
mos para as realizações e transformações operadas 
no Brasil e em Portugal desde aquele 1808. 

O que importa e o que nos faz comemorar o 
Presidente Arlindo Chinaglia já disse: essa transição 
da Corte, essa aproximação que o Atlântico permitiu, 
naquela aventura que fez com que a Corte Portugue-
sa singrasse o Oceano para chegar a Salvador, que 
o Brasil passasse a se estruturar como um projeto 
de Nação viável no cenário mundial. O Atlântico, que 
para muitos nos separa, aproximou o Brasil do Reino 
português e do mundo desde a abertura dos portos 
às nações amigas, com a liberdade do comércio, do 
fluxo de moedas, com a possibilidade da implantação 
da indústria no Brasil.

A chegada da Corte ao Rio revolucionou a cida-
de e seu funcionamento. Quando a Família Real ali 
aportou em 8 de março, a Capital tinha apenas 60 mil 
habitantes, 46 ruas, 4 travessas, 6 becos e 19 campos 
ou largos. Em apenas 3 meses sua população aumen-
taria em 2 mil pessoas.

Somam-se a tal evento, que revolucionou a sede 
do Governo no País, a criação do Banco do Brasil, da 
Imprensa Régia, da Academia de Marinha e da Esco-
la de Cirurgia do Hospital Militar na Bahia, a primeira 
em grau universitário do Pais. Ademais, a abolição do 
alvará de 1785 – que proibia indústrias no Brasil –, o 
estímulo ao recebimento de emigrantes e a declaração 
de completa liberdade para a circulação de moedas re-
volucionou a economia brasileira e, como mencionado, 
inseriu definitivamente o País no comércio internacional, 
o que permite considerar 1808 como o ano inaugural 
de uma nova era para o povo brasileiro. 

Todos esses eventos fizeram com que o Brasil 
se tornasse um país, num primeiro momento, unido a 
Portugal e Algarves; num momento subseqüente, como 
um país independente.

Nesse mesmo período, como também já aqui 
mencionado, a Nação portuguesa atravessou crises, 
sofreu saques e invasões e sentiu-se, cada vez mais, 
longe do Brasil e abandonada pela Corte, até 1820 e 
o retorno da Família Real para Portugal. Se naquele 
momento o Atlântico e a história nos afastavam – veio 
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a Independência de 1822, como já disse o Presiden-
te Jaime Gama –, e nunca mais nos uniríamos, foi o 
mesmo Pedro I nosso, o Pedro IV dos portugueses, 
naquele quase início de século XX, que fez com que a 
nossa República e a República portuguesa viessem à 
luz, também fazendo com que nossas histórias e nossos 
países, mais uma vez, como sempre nesse processo 
dialético de afastar e apartar, se unissem.

Hoje, ao comemorarmos os 200 anos da vinda 
da Corte para o Rio de Janeiro, com a presença de tão 
ilustres representantes do povo português, o PMDB 
festeja muito mais as nossas afinidades, a cada dia 
maiores. Celebra a história e o Oceano Atlântico que, 
se nos separaram no passado, hoje, mais do que nun-
ca, nos unem.

Parafraseando o poeta Fernando Pessoa, eu di-
ria que “muito do nosso sal são lágrimas de Portugal”. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao Deputado  Arnaldo Madeira, que falará 
pela bancada do PSDB. 

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Arlindo Chinaglia; Sr. 
Presidente Jaime Gama; Sras. e Srs. Deputado s bra-
sileiros; Sras. e Srs. Deputado s portugueses; Sras. e 
Srs. Senadores; Sr. Embaixador de Portugal; senhoras 
e senhores convidados, o tempo é curto. Procurarei, 
portanto, sintetizar algumas considerações sobre o 
episódio que estamos vivendo. 

Comentam os diplomatas que Chou En Lai, 
Primeiro-Ministro chinês à época de Mao Tse-Tung, 
quando em visita à França, indagado pelo Presiden-
te Charles De Gaulle sobre sua opinião a respeito da 
Revolução Francesa, teria respondido: “Sr. Presiden-
te, dois séculos é muito pouco tempo para formar um 
juízo definitivo”.

Por que da resposta do Primeiro-Ministro Chou 
En Lai? Permitam-me especular que certos eventos 
têm tanta influência na história dos países, às vezes 
da humanidade, deixam tantas marcas que só o tempo, 
um longo tempo, medido em séculos, para obtenção 
da isenção na análise dos fatos.

No Brasil, estamos vivendo episódio dessa na-
tureza. Sabemos o que a Proclamação da República 
propiciou, em termos de rejeição à Monarquia e à nos-
sa própria história – aos poucos estamos relembrando 
isso. Portanto, é sob a luz dessa premissa, dessa re-
flexão, que devemos celebrar a vinda da Família Real 
portuguesa para o Brasil. 

Vejam que até 2, 3, 4 ou alguns anos atrás, esse 
episódio era transmitido nas nossas escolas de forma 
quase que burocrática: a vinda da Família Real, a aber-
tura dos portos, a criação da biblioteca real, e assim 

sucessivamente. Eram episódios transmitidos, repito, 
burocraticamente. Nos últimos 2, 3 anos, a aproxima-
ção da data dos 2 séculos da vinda da Família Real 
provocaram enorme movimento de reflexão sobre a 
nossa história, na área das pesquisas antropológica 
e sociológica, que levaram à publicação de inúmeros 
livros, pesquisas, revistas, estudos, debates, seminá-
rios etc. a respeito desse episódio.

Na verdade, vai-se formando a consciência de 
que ali foram lançadas as bases para a formação do 
Estado Nacional. Ou seja, até então, éramos províncias 
separadas, sem uma consciência de Brasil. Trata-se, 
portanto, de um passo preliminar, mas profundo, sem 
o qual não teria havido o que aconteceu depois.

Outros episódios à frente foram fundamentais 
para a unidade nacional. Esse foi básico, inicial. Não 
podemos esquecer que, se não fosse a formulação 
estratégica do nosso Patriarca da Independência, 
professor da Universidade de Coimbra, José Bonifá-
cio de Andrada e Silva, sua atuação com D. Pedro I e 
a liderança de D. Pedro I, não teríamos mantido, na 
separação, a unidade nacional. A estratégia foi muito 
clara: formar o Império para procurar manter a unida-
de do território.

Foi mencionada a representação brasileira nas 
Cortes de Lisboa, de 1821. Aliás, foi a primeira vez 
que o Brasil elegeu Parlamentares para sua repre-
sentação, nesse caso em Lisboa. O que ocorreu? Os 
debates são claros. Ali havia representantes de Minas 
Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco, 
e assim sucessivamente. Não se havia formado ainda 
uma consciência nacional. Aliás, digo mais: à frente, 
no Primeiro Império, no período regencial, os debates 
parlamentares ainda eram muito marcados por essa 
visão regional.

José Murilo de Carvalho nos conta que Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, notável Deputado  da formação 
do Brasil, ao falar de pátria referia-se – veja que o Brasil 
já era independente, Primeiro Império e Regência – a 
Minas Gerais e, ao falar de governo central, referia-se 
ao Império, não à Pátria.

O processo de construção nacional é extrema-
mente complexo, com muitas personalidades, muitos 
fatos. Estamos comemorando o primeiro e fundamental 
evento: a vinda da Família Real, que deu a base para 
a construção do Estado Nacional.

Cumprimento os Presidentes pela iniciativa, que 
representa uma ajuda à reflexão para que conheçamos, 
cada vez mais, o nosso País, o nosso processo histó-
rico, os nossos vínculos com Portugal, sabendo que, 
como mencionei no início, 2 séculos são muito pouco 
tempo. Temos ainda muito a aprender e a estudar.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Magela, que falará pela 
bancada do PT.

O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.) 
– Exmo. Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, em nome de 
quem cumprimento as Sras. e os Srs. Deputado s bra-
sileiros; Exmo. Sr. Deputado  Jaime Gama, digníssimo 
Presidente da Assembléia da República de Portugal, 
em nome de quem cumprimento os Srs. Parlamentares 
portugueses e todo o corpo de funcionários daquela 
Assembléia; Sras. e Srs. Embaixadores e demais com-
ponentes da Mesa, cumprimento a todos.

Em função do pouco tempo que temos, serei mui-
to objetivo, Sr. Presidente. Creio que não faria melhor 
do que os que me antecederam ao falar do passado. 
Portanto, abstenho-me de abordar as questões histó-
ricas. Prefiro referir-me ao futuro, porque o que nós, 
brasileiros e portugueses, podemos construir para o 
futuro da humanidade certamente é grandioso.

Nós, que temos da nossa história a defesa da 
democracia, das liberdades e da justiça social, certa-
mente haveremos de fazer dos nossos Parlamentos, 
o brasileiro e o português, trincheiras de defesa de um 
mundo melhor.

Reconheço que este momento de comemoração 
do bicentenário da recepção da Corte Portuguesa pelos 
brasileiros certamente há de fortalecer os laços que 
unem nossos povos e nossos Parlamentos.

Portanto, Sr. Presidente, de forma extremamente 
objetiva, diferentemente do que gostaria de fazer se 
tivesse tempo para abordar outras questões, deixo a 
saudação do meu partido, o Partido dos Trabalhado-
res, o partido do Presidente Lula.

Certamente, a nossa convicção é de que este é 
o momento de comemorar aquele feito histórico, mas 
também de olhar para o futuro e apostar que os nossos 
Parlamentos e os nossos povos continuarão cada vez 
mais juntos, para construir um mundo melhor, porque 
isso certamente faz parte do nosso destino.

Saudações.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado  Aelton Freitas, que falará 
pela bancada do PR.

O SR. AELTON FREITAS (PR-MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Deputado  Arlindo 
Chinaglia; Sr. Vice-Presidente desta Casa, Deputado  
Narcio Rodrigues; Sr. Presidente da Assembléia da 
República de Portugal; Sr. Embaixador de Portugal, 
em nome de quem cumprimento todos os portugueses 
que se fazem presentes; Sras. e Srs. Deputado s, é com 
grata satisfação que o Partido da República se alia aos 
eventos comemorativos que a Câmara dos Deputado s 

realiza em virtude do transcurso do bicentenário da 
vinda da Corte Portuguesa para o Brasil.

Compartilhando da expressão do sentimento da 
nacionalidade do povo brasileiro no Parlamento Nacio-
nal, o nosso partido, o PR, se associa a essas iniciati-
vas fundamentalmente com o objetivo de estimular a 
mobilização da sociedade em torno de uma das mais 
relevantes datas, o calendário histórico-cívico brasileiro 
nesta primeira década do século XXI.

Com efeito, para os brasileiros, nada pode su-
perar os termos da importância e do significado dos 
momentos preparatórios ou fundadores de nosso Es-
tado-Nação. A partir da transferência da Família Real 
portuguesa, em 1808, o País inicia uma trajetória his-
tórica que, enfrentando e superando os obstáculos 
naturais de um processo dessa dimensão, chega aos 
dias de hoje podendo contabilizar uma série notável 
de conquistas – ainda que tenhamos consciência de 
quão inconclusa é a missão que ainda se apresenta à 
Nação brasileira, diante da exclusão da desigualdade 
social que teima em macular a trajetória do desenvol-
vimento social de nosso povo.

Apesar de ser novíssima, em comparação a ou-
tros países da Europa e da Ásia inclusive, a história 
brasileira já apresenta extenso e distinguível percurso. 
Essa longevidade não está incutida somente no espaço 
temporal decorrido desde o descobrimento até a atu-
alidade, mas depende, sim, da complexidade de uma 
plural nação. Depende da complexidade de uma nação 
que tem uma trifurcada raiz étnico-cultural e que pro-
porcionou o seu desenvolvimento histórico. São mais 
de 500 anos de uma nação que é singular e única por 
ter homogeneizado tão heterogênea nata cultural.

E nessa miscigenação são 200 anos de uma na-
ção que viu na transferência da Corte Portuguesa para 
o Brasil profundas transformações em sua estrutura, 
com o rompimento do pacto colonial, a abertura dos 
portos, do transplante do Estado português, lançando 
as bases da autonomia administrativa da colônia.

Senhoras e senhores, qual é a verdadeira impor-
tância de comemorarmos e analisarmos o surgimento e 
a formação das matrizes étnico-culturais brasileiras da 
qual a portuguesa é ímpar? E como isso pode influen-
ciar nas ações de cada brasileiro e na própria história 
passada, presente e futura desta Nação?

Sem dúvida, é pela análise das matrizes étnico-
culturais de um povo e de uma nação que se pode 
encontrar seus traços psicológicos, suas singulari-
dades, suas pluralidades, identificando-se caracte-
rísticas próprias que possibilitam avaliar o porquê de 
determinadas manifestações desse povo, buscando a 
base suficiente para questionar os rumos seguidos no 
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decorrer da história, nas suas causas, conseqüências 
e possíveis soluções.

Sr. Presidente, quando nos dispomos a rememo-
rar juntos fatos importantes de nosso passado, quando 
todos aqui presentes e todas as Lideranças se dispõem 
a resgatar acontecimentos históricos marcantes – como 
foi o período joanino –, fundimos passado e futuro no 
tempo presente para refletirmos sobre suas implica-
ções para a história do Brasil. E, assim, vemos eclodir 
uma história viva que cumpre muito mais do que uma 
função de coesão social; vemos eclodir uma história 
que sustenta a organicidade de nossa sociedade.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, o 
Partido da República saúda a Câmara dos Deputado s 
pela realização da presente sessão solene, pela impe-
riosa necessidade de eventos que tragam a motivação 
maior para o grande desafio da reflexão acerca do que 
fomos, do que somos e do que pretendemos ser em 
termos de nação.

Parabéns aos irmãos portugueses pela civiliza-
ção que lançaram mundo afora. E obrigado por terem 
construído essa nova e gigantesca nação latino-ame-
ricana, legando-nos nossa língua, nossa Pátria, nossa 
terra, nossa alma!

Obrigado, Portugal! 
Obrigado, irmãos portugueses! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

presente entre nós o Presidente do Senado Federal, 
Senador Garibaldi Alves Filho. Agradecemos a S.Exa. 
a presença e o esforço de comparecer a esta sessão 
solene, visto que S.Exa. tinha compromissos antes, 
durante e agora também. S .Exa. fez esse gesto para 
cumprimentar o Presidente da Assembléia da Repú-
blica de Portugal e toda a representação portuguesa 
presente. 

S.Exa. não tem condições de usar da palavra ago-
ra, porque, a respeito desse compromisso que terá com 
o Presidente da República, foi informado de que S.Exa. 
está chegando. Então, o Presidente Garibaldi Alves 
Filho terá que apressar o passo para cumprir também 
esse compromisso de representação do Senado. 

Peço a S.Exa. que nessa atividade com o Primei-
ro Ministro da Áustria também represente a Câmara 
dos Deputado s, como o fez ontem no lançamento do 
Plano Industrial, no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
(Garibaldi Alves Filho) – Não sei se é regimental, mas 
quero dizer da minha honra em estar nas dependên-
cias do Congresso Nacional, mais especificamente na 
Câmara dos Deputado s, recebendo o Presidente da 
Assembléia da República de Portugal.

Todos já devem ter falado do carinho que temos 
pela nação portuguesa, sobretudo por conta das nos-
sas origens. 

Justamente hoje comemoramos os 120 anos da 
Abolição da Escravatura e toda essa história tem a 
participação da nação portuguesa.

Passando para a história mais recente, quero di-
zer que temos um carinho muito grande por Portugal, 
pela revolução feita, pela ditadura desfeita e pelo papel 
exercido sobretudo por homens como Mário Soares, 
líder socialista de grande visão e um dos responsáveis 
pela entrada de Portugal na União Européia, a quem 
devotamos carinho muito grande. Mário Soares tem 
sido um irmão. Parece que quando ataca a saudade 
lá, ele viaja para cá. 

Digo tudo isso diante do Sr. Presidente, para 
mostrar como ele é bem-vindo ao Brasil. 

Já extrapolei o tempo concedido pelo Sr. Presi-
dente Arlindo Chinaglia. Quero agradecer a S.Exa. In-
clusive, se foi ferido o Regimento, pelo menos foi ferido 
por nós dois, eu e S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Presidente, fui informado, pela assessoria, da sua 
agenda, mas V.Exa. dispõe de todo o tempo que qui-
ser. Como sempre, V.Exa. é extremamente bem-vindo. 
(Palmas.)

Mais uma vez, agradeço ao Sr. Presidente Gari-
baldi Alves Filho a presença.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  José Carlos Aleluia, que 
falará em nome da bancada do Democratas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado  Ar-
lindo Chinaglia; Srs. Deputado s; Srs. Senadores; Sr. 
Presidente da Assembléia da República de Portugal, 
Deputado  Jaime Gama; Sr. Embaixador de Portugal no 
Brasil, Francisco Costa, o tempo é curto, a história é 
muito longa e já foi reportada por vários oradores que 
me antecederam. Tentarei fazer, portanto, uma análise 
sob o ponto de vista da história das idéias, o que esta-
va acontecendo no mundo no momento em que Dom 
João VI e sua Corte se transferiram para o Brasil.

Não apenas o movimento napoleônico, nós es-
távamos vivendo um período de grande complexidade 
nas áreas econômica, política e militar. Os ingleses se 
organizavam, haviam perdido uma grande fonte de re-
cursos com a independência dos Estados Unidos. 

Eles tinham que manter sua estrutura econômi-
ca, suas colônias e subsidiar a guerra do continente, 
a tal ponto que Napoleão chega a dizer que os movi-
mentos do mundo foram de tal ordem que ele perdeu 
a Batalha de Waterloo. 



20192 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

Poderíamos dizer que a Batalha de Waterloo foi 
perdida também no Brasil, porque a transferência da 
Corte para o Brasil, a abertura dos portos, as mudanças 
e reformas pombalinas, que para cá vieram – haviam 
sofrido um retrocesso em Portugal em razão das vivan-
deiras que, felizmente, não progrediram –, permitiram 
que a estrutura militar inglesa, de certa forma, pudesse 
ser sustentada pelas colônias que se mantiveram fora 
do alcance francês.

Portanto, a vinda da Família Real para o Brasil 
não trouxe as idéias de reforma que viviam no mundo. 
Ou seja, a idéia que se consolidava na Inglaterra do 
Parlamento com representação, do rei que governa, 
mas não manda, a idéia de no taxation without repre-
sentation e a idéia da Revolução Francesa, que veio a 
ser convencionada, apropriadamente, por José Serrão, 
como democratismo. 

A Revolução Francesa, com os méritos que to-
dos decantam, terminou desembocando no momento 
napoleônico. 

Por toda essa movimentação, podemos conceber 
o período de 1780 a 1820 como o período das revolu-
ções. E não concordo em dizer que Dom João VI veio 
para o Brasil, conforme foi mostrado no filme, por ser 
um homem tímido. Ele veio para cá porque, realmente, 
era um homem hábil; veio para cá num movimento es-
tratégico importante para preservar Portugal, a aliança 
com os ingleses e para, de certa forma, contribuir. 

Por que Dom João VI veio para cá? Após a Ba-
talha de Trafalgar, não teria como temer uma viagem, 
porque as forças francesas estavam destroçadas.

Napoleão, aliás, sempre foi um fugitivo dos ingle-
ses. Quando foi para o Egito, conseguiu escapar do 
Almirante Nelson, na ida e na volta, ocasião em que 
voltou indevidamente para a França. 

Este é o momento de saudar a vinda da Família 
Real, que foi extremamente importante para que se di-
fundissem as idéias de liberdade e do parlamento com 
representatividade. Claro que, posteriormente, todos 
os movimentos trazidos para o Brasil terminaram por 
permitir a independência.

Nessa história toda, há que se citar um português 
extremamente importante para o Brasil, que pratica-
mente governou do início da estada de Dom João VI 
no Brasil até sua morte. Refiro-me a Dom Rodrigo de 
Sousa Coutinho.

Esse homem foi praticamente exilado de Portugal 
como representante do governo em Tourinho, durante o 
período das vivandeiras, mas quando veio para o Bra-
sil estabeleceu uma carta de princípios, mandou-a ao 
Príncipe Regente e a seguiu até sua morte, em 1812. 

Esse homem foi responsável pela formação do Brasil 
econômico e do Brasil cultural. Foi responsável pela 
criação das escolas, das universidades, porque, de 
fato, o Príncipe Regente era um homem que delegava 
muito, e delegou corretamente.

Saúdo os Deputado s portugueses e este momen-
to em que o Brasil comemora a criação de um governo 
lusitano no País.

Entendo que as dificuldades de natureza logís-
tica e de qualidade de vida sofridas pelo Príncipe Re-
gente e por sua família no Brasil foram muito grandes, 
mas a vinda foi muito importante para consolidar esta 
Nação.

Muito obrigado pela generosidade, Sr. Presiden-
te. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra à Deputada  Angela Amin, que falará 
pela bancada do PP.

A SRA. ANGELA AMIN (PP-SC. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, Sr. 
Presidente da Assembléia da República de Portugal, 
Jaime Gama, demais autoridades presentes, em nome 
do Partido Progressista, associo-me às manifestações 
que assinalam a celebração dos 200 anos da vinda da 
Corte Portuguesa ao Brasil.

Destaco que o título As Origens do Estado Na-
cional Brasileiro, dado à conferência ontem levada a 
termo, sintetiza de maneira abrangente e apropriada 
o impacto da instalação no território brasileiro da Fa-
mília Imperial e do Governo português, evento que 
estamos evocando.

Em sessão do Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina realizada em abril passado, com a 
presença de D. Bertrand de Orleans e Bragança, foram 
destacados os principais resultados do acontecimento 
que resultou na virtual existência de uma Comunidade 
de Nações de Língua Portuguesa, com sede no Rio de 
Janeiro, sonho acalentado por José Bonifácio.

Estruturando o Brasil, foram implantadas as bases 
dos Correios, da Escola Superior de Técnicas Agríco-
las, do Laboratório de Estudos e Análises Químicas, 
das Academias de Guarda-Marinhas e Real Militar 
– compreendendo engenharia e mineração –, da Im-
prensa Régia, do Arquivo Militar, bem como o embrião 
do Judiciário (Tribunal da Mesa do Desembargo e da 
Consciência e Ordem) e a Polícia. Igualmente, numa 
demonstração de que havia um objetivo nacional a 
alcançar, o Erário Real, o Conselho da Fazenda, o 
Banco do Brasil, o Museu e a Biblioteca Nacionais, 
bem como o Jardim Botânico, são frutos desse even-
to extraordinário.
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Sem pretender originalidade no registro, por dever 
de justiça, quero sublinhar que a vinda da Família Real 
para o Brasil, além de ser fato único até então, lançou 
os fundamentos da nacionalidade brasileira.

A delimitação física, com marcos de pedra com 
a Cruz de Cristo – das Guianas à Argentina –, contri-
buiu para as vitoriosas negociações de limites levadas 
a termo pelo Barão do Rio Branco, já na República.

Santa Catarina fez parte dos esforços de defesa 
da integridade do nosso território, ainda mais requeridos 
pela situação delicada que os espaços da Espanha na 
América Latina passaram a viver.

O legado da presença da Família Real no Bra-
sil nos oferece a emocionante mensagem de Dona 
Amélia às mães brasileiras – muito apropriada a este 
momento importante, já que neste mês, exatamente 
no domingo passado, comemoramos o Dia das Mães 
–, ao deixar o nosso País: “Vós, que sois meigas e 
carinhosas para com vossos filhos, preenchei minhas 
faltas! Adotai o órfão coroado (D. Pedro II)! Dai-lhe, 
todas vós, um lugar em vossas famílias e em vossos 
corações. Entregando-o a vós, minhas lágrimas correm 
com menos amargura!”

Desejo, ainda, dirigir-me ao Dr. Jaime Gama, 
Presidente da Assembléia da República de Portugal 
e Chefe da ilustre Delegação que nos visita.

Meu Estado tem relações muito especiais com 
os Açores, região que S.Exa. representa. Tive o pri-
vilégio de, como Prefeita de Florianópolis, valorizar 
essas relações. 

O contributo açoriano a Santa Catarina é, confor-
me descreve o nosso historiador Nereu do Vale Perei-
ra, muito forte e disseminado, tendo sido transforma-
do em extraordinária produção artística por Franklin 
Cascaes.

Friso que a Conferência que nos reuniu ontem foi 
realizada no Auditório Nereu Ramos, que foi Governa-
dor do Estado de Santa Catarina, Ministro de Estado, 
Presidente da Câmara dos Deputado s e do Senado, 
Vice-Presidente e Presidente da República do Brasil.

Celso Ramos Filho registra: “De Angra do He-
roísmo (da Ilha Terceira, antiga Ilha de Jesus Cristo) 
vieram Matheus José Coelho e sua esposa, Maria An-
tônia de Jesus. Em Santa Catarina, estabeleceram-se 
em São Miguel da Terra Firme, Município de Biguaçu, 
onde nasceram seus filhos, entre eles Laureano José 
Ramos, sobrenome que lhe foi atribuído por ter nascido 
no Domingo de Ramos, 18 de março de 1777”. Permito-
me complementar: o nome Ramos, que orgulha Santa 
Catarina, significa o melhor serviço ao Brasil.

Finalizo, assinalando que o Brasil deve ao evento 
que estamos a celebrar a preservação da integridade 
do seu espaço territorial e o lançamento dos funda-
mentos definitivos do Estado Nacional brasileiro.

Por isso, mais do que nunca, sejam V.Exas., que 
compartilham conosco deste momento, muito bem-
vindos!

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao Deputado  Vieira da Cunha, que falará 
pela bancada do PDT.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente Arlindo 
Chinaglia; Exmo. Sr. Presidente Jaime Gama e sua 
delegação; colega Deputado  português José Lello, 
que preside o Grupo Parlamentar de Amizade Por-
tugal-Brasil; Deputado  Paes Landim, Presidente do 
Grupo de Amizade Brasil-Portugal, do qual tenho a 
honra de ser Vice-Presidente; Sr. Embaixador Seixas 
da Costa; colegas Deputado s; senhoras e senhores, 
minhas saudações a todos.

Em primeiro lugar, quero dizer da enorme sa-
tisfação de poder ocupar esta tribuna na condição de 
Líder do PDT – Partido Democrático Trabalhista, que 
tem como documento base a Carta de Lisboa, redigi-
da na sede do Partido Socialista Português quando os 
nossos líderes, entre os quais, Leonel Brizola, eram 
proibidos pela ditadura militar de pisar o solo desta 
Pátria. Aquele documento simboliza a amizade que 
existe entre portugueses e brasileiros, bem como a 
amizade que existia entre o meu líder Leonel Brizola e 
Mário Soares, nosso anfitrião naquela ocasião, como 
foi muito bem lembrado aqui pelo Presidente do Se-
nado Garibaldi Alves Filho.

A minha satisfação é muito grande também porque 
aqui fala um representante da quarta geração de uma 
família, Sr. Presidente Chinaglia, oriunda da pequena 
localidade de Pedorido, no norte de Portugal, Municí-
pio de Castelo de Paiva, de onde saiu, no século XVII, 
ainda – antes da chegada da Família Real portuguesa 
ao Brasil –, o ousado jovem José Vieira da Cunha, de 
quem tenho o orgulho de descender.

Trata-se, portanto, de um prazer para mim, em 
nome do Partido Democrático Trabalhista, juntar a mi-
nha voz à dos meus antecessores nesta tribuna, os 
quais prestaram, como também quero fazer, esta justa 
homenagem não só à Corte Portuguesa, que aqui che-
gou há 200 anos para impulsionar o nosso desenvol-
vimento, como já foi dito, mas, sobretudo, a cada um 
dos portugueses e portuguesas que para cá vieram e 
ficaram, constituindo família, trabalhando, arando a ter-
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ra, estabelecendo o seu comércio, exercendo os mais 
variados ofícios, enfim, povoando esta terra de norte 
a sul, para fazer do nosso País, hoje, uma das mais 
pujantes e promissoras nações do planeta.

Sim, Sr. Presidente, colegas Deputado s, é preciso 
dizer que, se ostentamos hoje o atual e reconhecido 
estágio de desenvolvimento que faz do Brasil uma na-
ção respeitada internacionalmente, se isso é verdade, 
muito devemos aos nossos irmãos portugueses. Foram 
eles, vindos do continente e também das ilhas do Ar-
quipélago dos Açores, especialmente, os primeiros e 
principais protagonistas de correntes migratórias que 
colaboraram decisivamente para a construção do que 
hoje é a Nação brasileira.

Obrigado, então, meus irmãos portugueses. Quem 
agradece, como disse e repito, é um membro da quarta 
geração de uma família que partiu da confluência dos 
Rios Douro e Paiva, no norte de Portugal, para chegar 
a minha terra natal, Cachoeira do Sul, às margens do 
Rio Jacuí, sul do Brasil, ainda antes, como disse, de 
a Família Real portuguesa aqui aportar.

Permitam-me, pois, ao finalizar, prestar esta justa 
homenagem não só à Coroa Portuguesa, mas, sobre-
tudo, àquele jovem português, José Viera da Cunha, 
da Freguesia de Pedorido, Município de Castelo de 
Paiva, que, juntamente com seu irmão, Manuel, cru-
zou o Atlântico em busca de uma nova vida no Brasil, 
no longínquo século XVIII.

A ele, pela sua coragem, ousadia e determina-
ção – próprias, aliás, dos portugueses –, meu muito 
obrigado.

A todos os portugueses e portuguesas que fize-
ram do Brasil a sua pátria, muito obrigado.

Viva para sempre a eterna amizade entre Brasil 
e Portugal! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Paes Landim, que falará, 
neste momento, pela bancada do PTB.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Sem revisão do 
orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  José Fernando Aparecido 
de Oliveira, que falará pela bancada do PV.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA (PV-MG. Sem revisão do orador.) – Cumpri-
mento o Sr. Presidente Arlindo Chinaglia; o Sr. Presi-

dente Jaime Gama, a quem tive a honra de conhecer 
em Portugal, na condição de Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, no Governo do Presidente Mário So-
ares e do Primeiro Ministro António Guterres; o meu 
caro Deputado  e Presidente do Grupo Parlamentar 
Brasil-Portugal, meu dileto amigo, dileto amigo do meu 
pai, Deputado  Paes Landim, por intermédio de quem 
cumprimento os demais Paramentares aqui presentes. 
Quero também cumprimentar de maneira muito espe-
cial o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade 
Portugal-Brasil, Deputado  José Lello. Cumprimento 
ainda o Vice-Presidente desta Casa, Deputado  Nar-
cio Rodrigues.

Quero iniciar as minhas palavras lembrando Ver-
gílio Ferreira: “Da minha língua vê-se o mar”. Quero 
também lembrar meu pai, que foi Embaixador do Bra-
sil em Portugal:

“Cada uma das nossas diferentes Nações, Brasil 
e Portugal, tem a sua identidade, mas estamos uni-
dos pelo compromisso do mesmo sangue, da mesma 
etnia, da mesma língua, da mesma História e pela 
responsabilidade da mesma cultura. Isso define a co-
munidade”. 

Sr. Presidente, Sras. Deputada s, Srs. Deputado s, 
Embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem faço 
um cumprimento especial, o Brasil possui hoje, como 
nunca em sua história, a oportunidade de consagrar 
uma perfeita integração mundial. Por intermédio da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa –– CPLP, 
temos hoje canais facilitadores para nossa diplomacia 
e negociação internacional, baseados ambos na força 
da união dos países falantes da língua portuguesa.

Sobre a língua portuguesa, os 8 países que com-
põem a CPLP criaram um cenário internacional propí-
cio ao desenvolvimento educacional, à promoção da 
paz, à resolução de chagas históricas – como a fome 
na África – e, por meio dessa herança lingüística co-
mum, se afirmaram na defesa da dignidade humana. 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste são 
a aliança da língua mais falada no Hemisfério Sul e a 
terceira no Ocidente.

Inspirado pela causa de 220 milhões de falantes 
do português, afirmo meu patriotismo como filho da ter-
ra, que Fernando Pessoa revelou ao escrever: “Minha 
Pátria é a Língua Portuguesa”. E anuncio agora, Sr. 
Presidente, 3 iniciativas de relevância inestimável para 
o Brasil e membros irmãos da CPLP: realizaremos aqui, 
na Câmara dos Deputado s, no início de julho, reunião 
para debate entre os países da CPLP – oportunidade de 
extrema importância para nosso Parlamento; o Instituto 
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Internacional da Língua Portuguesa e a Subcomissão 
Especial da CPLP, criada ao final do ano passado, na 
Comissão de Relações Exteriores.

O encontro entre estudiosos de língua portuguesa 
e representantes dos países da CPLP, que acontece-
rá no início de julho aqui na Câmara dos Deputado s, 
dar-se-á ao ensejo da Cimeira de Chefes de Estado da 
Comunidade, em Lisboa. Com essa oportunidade, de-
senvolveremos assuntos como: o Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, a política de promoção da língua no 
mundo e a cooperação proporcionada pela Associação 
das Universidades de Língua Portuguesa. A inestimável 
importância do Instituto como órgão da CPLP será a 
base para o debate conteudístico sobre a língua. 

O Instituto Internacional da Língua Portuguesa 
foi criado no espírito de Agostinho da Silva, Antônio 
Houaiss e do padrinho da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, o Embaixador José Aparecido de 
Oliveira. Com o apoio do Presidente Sarney, foi funda-
do em 1989, como a única organização internacional 
do mundo que se articula em parceria com uma co-
munidade de língua.

Situado na cidade de Praia, Capital de Cabo Ver-
de, ocupa posição estratégica entre a África, a Europa 
e a América, 3 dos 4 continentes onde a língua por-
tuguesa é falada oficialmente. Atualmente, a direção 
executiva é ocupada por Angola e a presidência do 
Conselho Científico pelo brasileiro Dr. Godofredo de 
Oliveira Neto.

É importante ressaltar também que o Brasil criou, 
no âmbito do Instituto, uma Comissão Nacional com-
posta por lingüistas especialistas de altíssima categoria. 
Por seu intermédio, fez aprovar, na reunião anual do 
Conselho Científico do Instituto, o projeto para elabora-
ção do seu Plano Estratégico. O instrumento agregará 
ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa capa-
cidade de atuação na nova realidade do século XXI e 
fornecerá a perspectiva para a presença internacional 
do português no mundo, nos próximos 20 anos.

O Brasil, por meio de sua Comissão Nacional, 
assumiu a coordenação e o financiamento das pes-
quisas de base que culminarão com a elaboração do 
Plano Estratégico, com prazo de conclusão em de-
zembro de 2008.

Aqui na Câmara dos Deputado s, tenho o orgulho 
de anunciar que a Subcomissão da CPLP, da qual sou 
Presidente, abre as portas para a participação efetiva 
da população brasileira nesses assuntos, causas es-
senciais para a construção do mundo que queremos 
para nossos filhos e netos.

Se a força da cultura e do desenvolvimento de um 
povo está na língua – como diriam os grandes escri-
tores brasileiros –, sei que minha busca tem tudo que 
é necessário para a construção de um mundo melhor, 
baseado em mais consciência, respeito, dignidade e 
solidariedade para cada cidadão. Se a língua portugue-
sa leva, por si só, a cultura de paz que o nosso País 
e as demais nações irmãs tanto precisam, digo hoje 
que a CPLP é mais do que um sonho transformado 
em realidade. Ela é a porta de entrada no mundo com 
o qual o ser humano sonha para as gerações vindou-
ras, o mundo fundamentado na solidariedade. A soli-
dariedade é a pedra fundamental da comunidade dos 
países de língua de portuguesa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ao 

cumprimentar todos os oradores, os Líderes que fala-
ram por suas respectivas bancadas, quero salientar, 
mais uma vez, nossa imensa satisfação e honra em ter 
entre nós o Presidente da Assembléia da República de 
Portugal, Deputado  Jaime Gama, e o Deputado  José 
Lello, que preside o Grupo Parlamentar de Amizade 
Portugal-Brasil.

Quero também cumprimentar os Srs. Deputado s 
de Portugal Correia de Jesus, Henrique de Freitas, 
Osvaldo de Castro, Miranda Calha, os funcionários 
da Assembléia, e dizer que nossa satisfação é ainda 
maior, na medida em que, ao analisarmos os fatos his-
tóricos, tivemos aqui a oportunidade de ouvir, eu diria, 
não só manifestações de parentesco de fundadores 
da República do Brasil – na época não era –, mas que 
os laços ficaram aqui demonstrados; nem todos os 
que têm laços familiares manifestaram-no da tribuna. 
É claro que isso demonstra, mais uma vez, não só os 
nossos laços históricos, mas também os laços de ami-
zade, que nós pretendemos, a partir de uma base tão 
sólida, comum, transformar em ações que façam do 
presente e do futuro, dos 2 países, nações onde nos-
sos povos tenham cada vez mais uma vida melhor, e, 
além disso, que continuemos trabalhando para que o 
mundo como um todo também seja melhor.

Assim, mais uma vez, cumprimento todos e agra-
deço-lhes a presença.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 49 
minutos.)
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Ata da 97ª Sessão, em 13 de maio de 2008
Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente;  

Nárcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente; Osmar Serraglio, 1º Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Osmar Serraglio
Manato
Arnon Bezerra
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Marcio Junqueira DEM
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 5

PARÁ

Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Francisco Praciano PT
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 3

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondonia: 5

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT

Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Presentes Tocantins: 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Domingos Dutra PT
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Guimarães PT
José Pimentel PT
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 9

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rio Grande do Norte: 2
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PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Maurício Rands PT
Pedro Eugênio PT
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 10

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jerônimo Reis DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Mário Negromonte PP
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb

Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Presentes Bahia: 20

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de PV
Juvenil PRTB
Leonardo Monteiro PT
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Presentes Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerez DEM
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS
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Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Silvinho Peccioli DEM
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT

Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 40

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Presentes Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 6

GOIÁS

João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PSDB
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 17
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SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 18

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
262 Senhoras Deputada s e Senhores Deputado s.

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

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido) 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado  Mauro Be-

nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, na última quinta-feira, conforme 
registrei desta mesma tribuna, ao participar naquela 
data do Grande Expediente, o Governador Cid Go-
mes visitou o Município de Pacatuba para anunciar a 
construção de um ginásio poliesportivo no chamado 
Conjunto Jereissati II, demonstrando, positivamente, 
o seu apreço por uma comuna de onde descende a 
minha família, que tenho a honra de representar nes-
ta Casa, já que ali recebi cerca de 3 mil sufrágios na 
campanha passada.

Recordo, com imensa alegria, que, ao iniciar-me 
na vida pública, postulando o voto popular em 1958 e 
1962, fui Deputado  Estadual mais votado no Ceará, 
o que me permitiu ocupar, em 1963, 1964 e 1965, a 
Presidência da Assembléia Legislativa e, nessa con-
dição, exercer, interinamente, por 12 vezes, a Gover-
nadoria do Estado.

Nas 2 refregas para o Senado, Pacatuba garantiu-
me apoio maciço, quando até mesmo os tradicionais 
adversários optaram pelo meu nome na condição de 
aspirante à mais alta Casa legislativa do País.

Hoje, à frente da Prefeitura local acha-se um po-
lítico criterioso – Célio Rodrigues – cuja aceitação po-
pular alcançava níveis extraordinários, graças ao apoio 
recebido, também, de seu Vice, Zezinho Cavalcante, de 
todos os Vereadores, bem como de lideranças comuni-
tárias, beneficiárias diretas das realizações ali levadas 
a efeito, uma vez que voltadas ao interesse público.

Estive representado no ato pelo engenheiro Carlos 
Benevides, já que a minha permanência na Capital da 
República, proferindo discurso sobre a nova SUDENE, 
não me permitia chegar a tempo àquela cidade, como 
expliquei ao Vice Zezinho Cavalcante, minutos antes de 
iniciar-se o magno evento, durante o qual o Chefe do 
Executivo cearense foi delirantemente aplaudido diante 
da massa popular presente ao acontecimento.

Sensibilizado com o reconhecimento à ação di-
nâmica de sua gestão, Cid Gomes, sob estrepitosos 
aplausos, anunciou que Pacatuba seria incluída ime-
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diatamente no programa Ronda do Quarteirão, desti-
nado a reduzir as estatísticas de violência na Região 
Metropolitana, ainda relativamente elevadas.

De parabéns estão, pois, os pacatubanos, por 
intermédio dos dirigentes Célio Rodrigues e Zezinho 
Cavalcante, bem assim a própria coletividade, presti-
giada pela visão e pelo dinamismo do Chefe do Exe-
cutivo cearense, sempre presente em festividades de 
tal envergadura.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, compareço a esta tribuna para sau-
dar o povo da cidade de Planaltina, no Distrito Federal, 
pela realização das folias da Festa do Divino Espírito 
Santo, entre os dias 2 e 11 deste mês de maio.

Essa festa tem sua origem mais remota no riquís-
simo ambiente da cultura popular da Europa medieval, 
vinculado à religiosidade pagã, que celebrava a alegria 
de viver e a igualdade entre os seres humanos. Foi 
oficialmente instituída em Portugal, no fim do século 
XIII, pela Rainha Isabel, por ocasião da construção da 
Igreja do Espírito Santo, em Alenquer.

Em virtude disso, misturam-se na Festa do Divino 
elementos da cultura e da religiosidade popular com 
aqueles próprios da religião católica. Os 2 universos 
são, a bem da verdade, fortemente confluentes, já que 
o Espírito Santo simboliza a superação das formalida-
des autoritárias e iníquas, numa ordem de congraça-
mento universal.

Festa da solidariedade, onde, generosamente, 
são partilhados sentimentos e alimentos, a Festa do 
Divino é considerada a festa da colheita, da bonança 
e da fartura.

A festa chegou ao Brasil já no século XVI, difundiu-
se praticamente por toda a Colônia e ainda hoje tem 
lugar em diversas cidades do País, sempre adaptada 
às características culturais de cada localidade. Sua du-
ração é de 9 dias, e se encerra no dia de Pentecostes 
– como o próprio nome indica, cerca de 50 dias após 
o domingo de Páscoa.

Em Planaltina, a festa começa com a montagem 
de barracas de comidas e bebidas típicas, na primeira 
sexta-feira e a Alvorada, no primeiro sábado, com fes-
tejos que duram até altas horas. No primeiro domingo, 
têm início as Folias de Rua, na cidade, e de Roça, na 
zona rural. Em Planaltina a Folia de Roça teria chega-
do junto com os tropeiros de gado, que negociavam 
na região, em fins do século XVIII, enquanto a Folia 
de Rua remonta ao século XIX.

Na cidade, o périplo popular pelas residências 
ocorre a pé ou de carro; enquanto isso, o percurso de 
fazenda em fazenda se dá a cavalo. Em ambos os ca-
sos, os foliões-devotos ostentam a bandeira vermelha 
com a pomba branca e as 7 fitas, cada uma de uma 
cor, representando os dons do Espírito Santo: sabe-

doria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, pie-
dade e temor de Deus, que comprometem cristãos e 
não-cristãos, mesmo em meio às maiores dificuldades, 
com a luta por um mundo mais justo.

A hospitalidade fica por conta do folião do dia. 
Os foliões-devotos usam botas ou botinas, camisas 
de manga comprida e lenços vermelhos envolvendo 
o pescoço e chapéu.

A cada dia ou passo, há a celebração de uma 
missa e a realização de uma novena. Os participan-
tes recolhem doações, praticam a hospitalidade e a 
ajuda mútua.

O oitavo dia, sempre um sábado, se inicia com os 
“cafés do Divino”, lanches oferecidos ao visitantes por 
moradores da cidade. Os fiéis retornam às ruas, tendo 
à frente as figuras dos festeiros e alferes e bandas de 
música, que contam com instrumentos como sanfona, 
caixa, reco-reco, pandeiro, rabeca, violão e viola. Os 
cortejos provenientes do campo e das várias paróquias 
da cidade, entoando cantos devocionais, confluem 
para a Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, onde 
acontece o encontro das bandeiras e é feita a oferen-
da dos donativos arrecadados na cidade, num evento 
que reúne cerca de 20 mil pessoas. No domingo, dia 
de encerramento da festa, ocorrem as missas da Folia 
de Roça e do Imperador, que escolhe o imperador do 
ano seguinte, além da chamada Desalvorada.

A Festa do Divino de Planaltina foi, em 1994, re-
conhecida como espetáculo oficial do Distrito Federal, 
sob a proteção do manto de Nossa Senhora Conceição 
Aparecida, padroeira do evento na região.

Tenho a alegria de cumprimentar os organizado-
res da festa, integrantes de cada paróquia.

Da Paróquia de São Sebastião, o pároco Paulo 
Renato, o alferes Rodrigo Nogueira Dapper e família, 
o imperador Valdileno Hamur e sua esposa, Maria Luci 
Hamur, e os foliões de rua Júlio César Guimarães e 
Sônia Maria Teixeira Guimarães.

Da Paróquia São Vicente de Paula, o pároco Ivan 
Preusse, os festeiros Airton Lopes da Silva, Valdésia 
Pereira da Silva, Alcides de Jesus Santana e Maria do 
Carmo Rocha Santana e o diácono Milton Messias.

Da Paróquia Nossa Senhora do Calvário, o pá-
roco Alexandre Henrique Vieira de Souza, os festei-
ros Simão Trindade da Silva e Jane Aparecida Matos 
Ferreira da Silva e o vigário paroquial Doalcei Boenos 
Alves Gonçalves.

Da Paróquia Santa Rita de Cássia, o pároco Dir-
ceu Rêgo e os festeiros Hélio e Tânia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, Planaltina 
é palco de 2 grande festas de santo, a Folia de Reis e 
a Folia de São Sebastião, além da sua renomada en-
cenação da Via Sacra. É o ponto de encontro de um 
Brasil tradicional, rural, goiano, com toda a beleza e 
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riqueza de sua cultura, e o Brasil moderno, represen-
tado pela construção de Brasília.

E melhor do que falar a respeito é participar da 
Festa do Divino. Deixo registrada minha gratidão a 
Múcio Enzo Nogueira Filho, Fabrizia Olinto Gonçalves 
Nogueira e à D. Cacilda pelo acolhimento e proteção 
divina que me foram concedidos em sua “mussunga”; 
ao guia de folia Joaquim de Felipe; e a Sousa Lima, 
que oferece, todos os anos, o café da manhã do último 
domingo aos foliões de Planaltina.

Minha saudação carinhosa ao povo de Planaltina, 
junto ao qual estive nesse fim de semana para tomar 
parte nas últimas folias da Festa do Divino, uma das 
mais importantes e belas festas populares e religiosas 
do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-

do a palavra pela ordem ao Deputado  Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, ocupo a tribuna desta Casa 
para falar sobre acidentes envolvendo o transporte 
aquaviário, que, cada vez mais, ocupam os noticiários 
de nosso País. Segundo a Marinha, desde 2005, fo-
ram 132 acidentes com barcos no Amazonas com 98 
pessoas mortas, sem contar o naufrágio de domingo. 
Acidentes também são registrados com freqüência no 
Rio de Janeiro e em outros Estados.

Preocupado com o número de vítimas envolvidas 
nesses acidentes e com os relatos dos sobreviventes 
sobre a segurança das embarcações, apresentei em 
março último projeto de lei que obriga as empresas con-
cessionárias e permissionárias de transporte aquaviário 
a prestarem aos passageiros informações sobre normas 
de segurança, conforme regulamentação da ANTAQ – 
Agência Nacional dos Transportes Aquaviário.

O projeto prevê que tais informações serão fei-
tas por funcionário ou meio eletrônico, através de de-
monstração visual e auditiva, antes do início de cada 
viagem, esclarecendo sobre o funcionamento das sa-
ídas de emergência, dos equipamentos de segurança 
do veículo e dos procedimentos adotados em caso de 
acidente. O projeto prevê a adoção dos mesmos pro-
cedimentos também para o transporte terrestre.

A referida proposição insere dispositivo determi-
nando que as concessionárias e permissionárias de 
transporte terrestre e aquaviário ofereçam gratuitamente 
aos seus funcionários treinamento em primeiros socor-
ros, visando a capacitá-los para a condução dos passa-
geiros com segurança em situação de emergência.

O assunto em tela é de extrema relevância e de 
grande alcance social, pois o bem mais valioso que 
possuímos é a vida, bem esse garantido pela nossa 
Constituição Federal. 

O objetivo fundamental é a proteção da integri-
dade física da população, que necessita utilizar diaria-
mente esses meios de transporte em nosso País.

No momento o projeto está sendo apreciado pela 
Comissão de Viação e Transportes. Faço então ape-
lo ao nobre Deputado  Hugo Leal, Relator do projeto, 
ao nobre Deputado  Carlos Alberto Leréia, Presidente 
da Comissão e aos demais membros da Comissão, 
para que acrescentem suas contribuições, melhorem 
nossas idéias e apreciem na maior brevidade possível 
esse projeto de lei. 

Tenho certeza de que cumpriremos nosso de-
ver de legislar para melhorar e resguardar a vida dos 
brasileiros. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado  Décio Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
no dia 7 de maio assisti, com enorme sentimento de 
orgulho, ao comparecimento da Ministra-Chefe da 
Casa Civil, companheira Dilma Rousseff, à Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura do Senado.

A Ministra, que aceitou responder às perguntas 
dos Senadores oposicionistas sobre o chamado “dos-
siê”, rebateu, com emoção, às afirmações, feitas pelo 
Senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio 
Grande do Norte, de que ela mentiu durante a ditadu-
ra militar para escapar das torturas e, por isso, estaria 
mentindo agora também.

É no mínimo hipócrita, nobres colegas, a acu-
sação do Senador. Talvez ele não consiga entender a 
diferença porque estava do outro lado na época da di-
tadura e não sofreu as torturas que a Ministra teve que 
enfrentar. Talvez não dê valor suficiente à vida humana 
para perceber que o que temos agora é um glorioso 
período da democracia e que, naquela época, a ver-
dade poderia resultar na morte de vários companhei-
ros. Como bem disse a Ministra, nesse diálogo nosso 
pescoço não está na forca, estamos em igualdade de 
condições humanas, e qualquer comparação entre a 
ditadura e a democracia só poderia partir de quem não 
dá nenhum valor à democracia, pois o diálogo nessas 
situações não tem a menor similaridade.

Ao falar sobre o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, a Ministra mostrou o porquê de 
ser chamada de “mãe do PAC”. Por meio de uma apre-
sentação de slides com uma série de informações so-
bre o programa, ela respondeu a tudo com números, 
datas, prazos e valores, com a certeza de quem sabe 
do que está falando.

A distribuição dos recursos do PAC entre os di-
ferentes Estados mostra que não há discriminação ou 
favorecimento a este ou aquele Estado, haja vista que 
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Governador algum demonstrou descontentamento ou 
alegou que tenha sido deixado de lado.

É com grande satisfação e orgulho que consta-
tamos que realmente a Ministra agüenta o tranco e 
que não se deixa abater pelas pequenezas que foram 
apresentadas pela Oposição. S.Exa. demonstra que não 
é somente uma referência administrativa, é também, 
mais do que isso, uma referência política.

O que foi apresentado pela Oposição evidenciou 
um tremendo desespero. Desespero esse que vemos 
todos os dias nesta tribuna nas palavras dos que infe-
lizmente torcem contra a democracia, nas palavras dos 
que, na ânsia de atacar e de constranger a Ministra, 
viram todos os constrangimentos revertidos em favor 
de Dilma Rousseff.

O que presenciei naquela reunião de Comissão foi 
uma aula, por parte da Ministra, de como a competência, 
o conhecimento e a transparência são coisas impossí-
veis de se derrubar, pois são a estrutura sólida deste 
Governo, que levantou o País e age para que todos os 
brasileiros tenham uma vida digna e de qualidade.

Parabéns, companheira Dilma Rousseff, por sua 
firmeza. Espero que, com sua fala, outros tenham 
aprendido a avaliar sua palavras e conter a sua mes-
quinhez.

Sr. Presidente, Sras. Deputada s, Srs. Deputado s, 
abordo agora outro tema. Hoje Blumenau comemora 
os 22 anos da Associação dos Aposentados e Pen-
sionistas da cidade.

No dia 13 de maio de 1986, reuniram-se exata-
mente 195 aposentados e pensionistas nas depen-
dências do Sindicato dos Empregados em Fiação e 
Tecelagem de Blumenau, para fundar a associação.

Naquela ocasião, assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Gervásio José Vargas, por aclamação 
dos presentes, tendo sido indicado para secretariar a 
reunião o Sr. Lindomar José Ribeiro. Sendo assim, foi 
apresentada a proposta da nova entidade, que acabou 
sendo aprovada por unanimidade.

Desde lá, até os dias atuais, a missão continua 
a ser a da defesa da classe dos aposentados e pen-
sionistas do Município de Blumenau.

Com o passar dos tempos, essa abrangência 
foi-se estendendo aos municípios vizinhos que hoje par-
ticipam ativamente do andamento dessa entidade.

Durante todos esses anos de existência, outro 
nome que se destacou em vários mandatos à frente 
da ASAPREV foi o Sr. Raul Clemente Pereira.

A entidade recebeu da Prefeitura Municipal de 
Blumenau, em regime de comodato, um terreno na 
Rua Daniel Pfaffendorf, Itoupava Seca, e ali, com o 
auxílio da diretoria e de associados, o Sr. Raul cons-
truiu a sede própria, tijolo por tijolo, fabricados por ele 
mesmo de forma artesanal. Como Vereador e líder da 
classe dos aposentados e pensionistas, esse nobre 

companheiro foi um defensor incansável das causas 
da entidade. Sua morte, no final de 2005, tirou-o do 
nosso convívio.

Quero parabenizar o amigo Hildo Mário Novaes, 
Presidente eleito em 2006, e, na pessoa dele, toda a 
diretoria pelo maravilhoso trabalho.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, em 1978, os metalúrgicos da Scania es-
creveram sua marca na história do sindicalismo e da 
luta por democracia no Brasil. Passados 10 anos das 
greves operárias de Osasco e Contagem, apesar de 
o Brasil ainda viver sob ditadura militar, já se respira-
va um clima de mudanças no País. A luta por direitos 
humanos e por anistia já tinha ganhado os espaços 
públicos, e a greve dos metalúrgicos no ABC tornou 
aquele sentimento ainda mais forte: o movimento ga-
nhou repercussão política e fortaleceu a exigência por 
abertura política no País.

Essa marca se constituiu numa vertente diferencia-
da e ousada na oposição à ditadura militar e se refletiu 
por todo o início dos anos 80 do século passado, ocasião 
em que ocorreram grandes paralisações operárias. Pela 
primeira vez, aparecia um movimento sindical comba-
tivo e classista no ABC que, ao lado da reivindicação 
por reposição salarial, exigia organização sindical por 
local de trabalho, as comissões de fábrica.

Essa concepção democrática e de base se alas-
trou pelo movimento social e constituiu uma das marcas 
da oposição ao regime militar. E, como todos sabem, 
nessa greve nasceu uma das principais lideranças po-
líticas do Brasil e do mundo – Lula.

Por tudo isso, após esses 30 anos, vale a pena 
comemorar! Na verdade, de certa forma, naqueles mo-
mentos se alicerçava o Brasil de hoje. As profundas 
transformações que atualmente o Governo Lula pro-
move são frutos também daquelas experiências.

Hoje, os operários têm organização por local de 
trabalho, e, após longo período de luta pelo emprego 
no ABC, o desemprego deixou de ser uma ameaça 
permanente e os trabalhadores conquistam aumentos 
salariais acima da inflação. Hoje, Lula governa o Brasil 
e os resultados desses 6 anos atestam seus compro-
missos com sua origem política.

Sr. Presidente, Srs. Deputado s, muitos fatos muda-
ram o Brasil nos últimos 30 anos, mas a solidariedade, 
a combatividade, a organização e o sentido coletivo da 
luta carregam uma identidade e uma origem definidas 
naqueles anos. É esse o significado e simbolismo da 
greve na Scania.

Para finalizar, quero homenagear desta tribuna 
os metalúrgicos e o Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC. E, nessa homenagem, quero também fazer de 
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público um agradecimento político. Vivi, no sindicato, 
no primeiro semestre de 2006, momentos de experi-
ência muito rica durante curso de formação política. A 
solidariedade política e, principalmente, humana dos 
metalúrgicos do ABC foi decisiva para a retomada da 
minha militância política.

Por isso, Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que, 
se hoje posso usar esta tribuna, isso se deve, em grande 
medida, aos companheiros metalúrgicos do ABC.

Muito obrigado.
O  SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, marisqueiras e pescadores, venho mais uma 
vez a esta tribuna protestar contra o descaso com que o 
pescador artesanal tem sido tratado no Estado do Ceará, 
quanto ao recebimento do seguro-desemprego.

No caso de um proprietário possuir 2 embarca-
ções que juntas ultrapassem 10 toneladas, registradas 
em seu nome, nenhum pescador dessas embarcações 
poderá receber o seguro-desemprego.

Isso é um absurdo, pois o trabalhador está sendo 
punido por algo que está fora de seu alcance. Até mes-
mo porque, quando o pescador vai procurar trabalho, 
ele não pergunta ao dono do barco se ele possui outra 
embarcação e se a soma do peso das embarcações 
ultrapassa 10 toneladas. Não há como fazer isso.

Dessa forma, a referida determinação força o 
dono da embarcação a transferir para seus familiares 
a propriedade de uma das embarcações, a fim de que 
os pescadores que ali trabalham possam receber o 
seguro-desemprego.

Faço a observação de que o seguro-defeso não é 
para o proprietário dos barcos, mas para a tripulação, 
pais de família que trabalham nessas embarcações e 
que não têm outra fonte de renda durante o defeso.

Além disso, há outros tantos pescadores que não 
têm conseguido dar entrada no pedido de benefício do 
seguro-defeso da lagosta, porque a própria SEAP não 
lhes forneceu a licença de pesca.

Portanto, o que se tem é o seguinte: o pescador 
não recebeu a licença de pesca e também não receberá 
o seguro-desemprego, simplesmente porque trabalha 
em uma embarcação que, somada ao peso de outra, 
ultrapassa as 10 toneladas.

Sr. Presidente, é necessário que a SEAP reveja 
essa situação injusta com os pescadores. Se as em-
barcações tiverem menos de 10 toneladas, indepen-
dentemente de serem do mesmo proprietário, deveria 
ser assegurado o direito ao seguro-desemprego.

Solicitar à SEAP e ao Ministério do Trabalho que 
revejam esses critérios, pois antes de preservarmos 
os recursos pesqueiros, temos que garantir condições 
de sobrevivência aos próprios pescadores.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PSC-MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, mais uma vez volto a tribuna deste Parla-
mento para reiterar pronunciamento que trata das fortes 
chuvas que se abateram sobre o nosso Maranhão.

Como representante do povo do Maranhão, tenho 
a responsabilidade de manifestar-me neste momento 
de sofrimento e desabrigo dos habitantes dos vários 
municípios que foram atingidos pela precipitação plu-
viométrica que se abateu sobre o nosso Estado, ele-
vando desastrosamente o nível dos rios. Há mais de 
55 mil desabrigados, proliferação das mais variadas 
epidemias, o que deixa a área de saúde, que já não é 
das melhores, em pânico, haja vista que as estruturas 
hospitalares e os estoques de remédio não são sufi-
cientes para atender a grande demanda.

No setor de abastecimento, a situação também 
é caótica. Com as estradas cortadas, as condições de 
transporte são bastante precárias. A malha viária é a 
responsável pela circulação de mercadorias, sobre-
tudo as que atendem todas as necessidades básicas 
do nosso povo.

Daí o meu apelo aos Ministérios da Saúde, da 
Integração Nacional e dos Transportes e à Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca, para que, conjunta-
mente, ajam com responsabilidade, valendo-se de me-
didas provisórias, a fim de que se minimize o sofrimento 
do nosso povo, que, se já sofre em situações normais, 
mais sofre agora, diante das circunstâncias atuais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, o nosso 
apelo deve ser levado em consideração, sobretudo 
porque estamos unindo nossa voz à de outros Parla-
mentares do nosso Estado, como os Senadores Edison 
Lobão Filho, Roseana Sarney e Epitácio Cafeteira e o 
Deputado  Sarney Filho.

A situação é grave e deve ser considerada como 
tal pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, 
tem sido benevolente para com o nosso povo. É preciso 
que S.Exa. agilize a liberação dos recursos aprovados e 
minimize o sofrimento dos maranhenses atingidos pelas 
enchentes que inundaram boa parte do Estado.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
mais uma vez, venho defender o profissional taxista, 
que é submetido à violência diária. As autoridades não 
adotam nenhuma providência para amenizar o proble-
ma. No meu Estado, os taxistas estão sujeitos a assal-
tos que os levam inclusive à morte. Precisamos rever 
essa situação de violência contra os taxistas.

As ruas esburacadas na Capital, São Luís, fazem 
com que eles tenham muitos gastos com a manuten-
ção dos veículos. O custo é muito alto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, agora 
quero fazer uma denúncia. Quando o taxista entrega 
seu táxi para receber um novo, espera, devido à bu-



20204 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

rocracia, mais de 60 dias. Isso é um absurdo! Solicito 
às autoridades federais e também às estaduais que 
revejam esse procedimento. Os taxistas não podem 
passar dias sem trabalhar, imaginem meses! Ao en-
tregar o carro para receber um novo, para obter o be-
nefício – aprovado por esta Casa e, em seguida, pelas 
Assembléias Legislativas –, ele tem de esperar mais 
de 60 dias. Isso tem de ser revisto.

É o apelo que faço às autoridades.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar 
a Desembargadora Marli Ferreira, Presidenta do Tribu-
nal Regional Federal da 3ª Região, pela implantação 
do Programa de Conciliação Previdenciária, que, sem 
dúvida alguma, atenderá aos processos referentes a 
benefícios da LOAS e de aposentadoria rural, para-
dos há muito tempo naquela Corte. A partir de agora, 
sob a presidência do Desembargador Antônio Cede-
nho, poderão esses processos serem decididos com 
maior celeridade 

Cumprimento também, Sr. Presidente, o Ministro 
Gilson Dipp, membro do Conselho Nacional de Justi-
ça, que esteve presente ao evento. Na oportunidade, 
S.Exa. declarou que vai criar condições para a insta-
lação da Vara do Idoso.

Espero que o Programa de Conciliação Previden-
ciária seja estendido para os casos de auxílio-doença, 
de aposentadoria por invalidez, bem como para a turma 
recursal do juizado previdenciário. É difícil dizer para 
um aposentado ou uma pensionista que a decisão 
do seu caso pela Justiça pode demorar 5, 6, 7, 8, 10 
anos. Eles não podem esperar tanto tempo. O próprio 
Estatuto do Idoso estabelece prioridade no julgamento 
das suas causas, o que não está ocorrendo.

Prioridade para os idosos.
Obrigado, Sr. Presidente.
A   SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, quero saudar a oficialização da Frente 
Parlamentar Quilombola.

O dia de ontem, 12 de maio, foi marcante para os 
afrodescendentes de Guarulhos. Às 16h, com a pre-
sença do Ministro da Secretaria Especial de Promo-
ção de Políticas de Igualdade Racial, Edson Santos, 
realizamos o ato de posse da Fazenda da Candinha, 
cuja casa sede ainda mantém o local onde antes fun-
cionava uma senzala e onde será implantado o Museu 
Afrodescendente, para o qual disponibilizei emenda 
parlamentar. À noite, participamos da XII Caminhada 
Noturna pela Democracia Racial, em São Paulo.

Quero chamar atenção, com tristeza, para o fato 
de que enquanto o Senado realizou ato de comemo-
ração à Lei Áurea, aqui não tivemos nada. Espero que 
esta Casa se posicione frente à questão do Estatuto. 
(Palmas.) Obrigada, Carlos Santana. 

Hoje à noite vamos entregar o abaixo-assinado 
com mais de 300 assinaturas em apoio às quotas. Nós, 
negros, queremos protestar e dizer que esta Casa 
tem que respeitar a maioria do povo brasileiro, que é 
afrodescendente.

Peço registro também nos Anais desta Casa 
de que a iniciativa do 1º Seminário da Promoção da 
Igualdade Racial, realizado na semana passada no 
Auditório Nereu Ramos, foi da Associação Nacional 
dos Advogados Afrodescendentes. Parabenizo essa 
iniciativa, destacando a presença da Presidenta, Dra. 
Silvia Cardoso Cerqueira, dos Diretores Dr. Geraldo 
Ramos Ribeiro, Dr. Jorge Geraldo de Jesus Rosário, 
Dra. Eunice Martins Gomes, Dr. Júlio Romário da Sil-
va – representante da ANAAD de Brasília, DF –, e Dr. 
Durval Ramos Neto, Procurador do Estado da Bahia, 
e de mais um representante da ANAAD de Brasília, 
Distrito Federal.

Axé, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, no dia 
em que lembramos a abolição da escravidão no Brasil.

Registro, também, o convite do Colégio Êxitus 
para participar da abertura da Semana de Enfermagem 
no Brasil, de 12 a 20 de maio. Parabenizo a diretora 
do colégio, Maria Augusta, e os proprietário da esco-
la, Humberto e Regina Tossi, bem como todo o corpo 
docente e discente por essa importante realização que 
visa a priorização e humanização da saúde no muni-
cípio de Guarulhos. Parabéns a todos. 

A saúde é prioridade no nosso mandato: 33% das 
emendas individuais do Orçamento 2008 que dispo-
nibilizei para Guarulhos e outros municípios são para 
ações da área da saúde. Ressalto o Programar Mais 
Saúde (PAC da Saúde), do Governo Federal, prioridade 
que visa enfrentar alguns desafios e aumentar a oferta 
de serviços de saúde com qualidade. 

Por fim, registro que iniciou ontem, 12 de maio, e 
se estende até sexta-feira, 16 de maio, mais uma edição 
do Grito da Terra 2008, organizado pela Confederação 
dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, realiza-
do há 13 anos. O grito combina mobilizações de rua, 
pressão e apresentação da pauta. Saúdo as trabalha-
doras e trabalhadores rurais na pessoa do presidente 
da entidade, Manoel José dos Santos. Ressalto, tam-
bém, o destaque dessa edição na pauta de Brasília e 
do Congresso Nacional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, registro que, no último dia 8 de maio, a 
Rádio Tubá completou 61 anos de existência. 

No dia 8 de maio de 1947, foi registrada a Socieda-
de Rádio Tubá Ltda. na Junta Comercial do Estado. 

Na enchente de 1974, que marcou a história da 
cidade, a Rádio Tubá prestou diversos auxílios à popu-
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lação, tendo sido a única emissora que continuou com 
as transmissões na cidade após as cheias.

Em 1976, a empresa restaurou sua estrutura e 
também os transmissores, procurando trazer melhor 
qualidade sonora aos ouvintes. 

Nomes como Walter Zumblick, Humberto Fer-
nandes Mendonça, Alfredo Silva, Tuta Silveira, Odery 
Ramos, Zuleide Fernandes, Lício Silva, Paulinho Qua-
resma, Luiz Gonzaga, Leone Carvalho, Luiz Colaço, 
Aderbal Lemos, Walmor Silva e Sinval Barreto foram 
os grandes destaques da fase antiga da Tubá. 

Atualmente, a Rádio Tubá, por ser da Diocese, 
além de possuir programas religiosos e jornalísticos, 
tem uma programação voltada à prestação de serviços. 
Cito como exemplo o Ação Total, um evento social em 
que a rádio seleciona uma comunidade e realiza, em 
parceria com empresas e lojas, trabalhos comunitários, 
que são divulgados pela emissora.

Parabéns ao Padre Raimundo Ghizoni, Dire-
tor-Geral, e ao Padre Antônio Damiani. As congratula-
ções são extensivas a toda a diretoria da Rádio Tubá, 
que realiza um importante trabalho social em favor da 
comunidade de Tubarão e região.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado  Efraim Filho.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado  
Narcio Rodrigues, aproveito este momento para pres-
tar condolências ao Vereador Paulo Lira, Presidente 
da Câmara Municipal de Picuí, em virtude de trágico 
acidente que comoveu toda a região do Curimataú 
Paraibano, envolvendo sua filha, seu cunhado e mais 
uma pessoa, todos funcionários da Prefeitura Muni-
cipal de Picuí. Eles faleceram em mais um acidente 
automobilístico no nosso querido Brasil.

Nós, aqui, inclusive neste ano legislativo, votamos 
matérias para tentar diminuir a violência no trânsito. 
Mas vemos que continuam ineficazes, diante da falta 
da fiscalização necessária e indispensável para fazer 
valer as leis que aqui votamos e aprovamos.

Aqui fica o registro dos sentimentos a toda a fa-
mília do Vereador Paulo Lira, Presidente da Câmara 
Municipal de Picuí.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado  Barbosa Neto.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, fazemos uso da tribuna para comentar 
o texto do jornalista Clóvis Rossi publicado no jornal 
Folha de S.Paulo de 30 de abril, no qual recorda uma 
conhecida expressão usada pelo líder Leonel Brizola, 
as “perdas internacionais”, quando falava das rela-
ções do Brasil com outros países, mas também para 
enfatizar a espoliação que se fazia e ainda se faz por 

meio de contratos e negócios injustificáveis como os 
que mantêm na estratosfera os juros do endividamento 
público interno e externo.

Em dado momento, diz o renomado colunista: 
“Chama a atenção que ninguém mais reclame ou cri-
tique, mesmo fazendo parte do governo gente do PDT 
de Brizola”. Mas este Parlamentar, por diversas ve-
zes, manifestou-se diante deste e de outros assuntos 
reforçando a pregação trabalhista. E há poucos dias, 
reunidos no IV Congresso Nacional, os pedetistas de 
modo geral fizeram discussões acaloradas das teses 
históricas defendidas por Leonel Brizola.

Isso está explícito na publicação dos resultados 
desse nosso mais recente encontro: “Na Ordem Eco-
nômica, uma das questões mais discutidas foi quem 
se beneficiou do endividamento do Brasil. Os partici-
pantes dessa comissão temática discutiram, ao todo, 
92 propostas”.

Nosso entusiasmo e convencimento na defesa do 
trabalhismo permanecem mais fortes ainda, sentindo a 
falta que líderes como Getúlio Vargas, João Goulart e 
Leonel Brizola fazem na vida pública do nosso País.

TEXTO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

De palavrões à derrota

Que bom que Leonel Brizola já morreu. Não creio 
que o coração do velho e simpático caudilho resistisse 
às novidades. Para ficar apenas na mais recente: re-
corde na remessa de lucros para o exterior.

Ajuda memória: um dos cavalos-de-batalha em 
torno do qual girou o golpe de 1964 era justamente 
“remessa de lucros”, expressão que, para a esquerda, 
significava a espoliação do tal de povo brasileiro pelos 
polvos multinacionais. Brizola era um dos campeões 
da campanha contra a remessa de lucros.

Mesmo depois do golpe, do exílio, da anistia, Bri-
zola era um obcecado com o que chamava de “perdas 
internacionais”. Não há repórter que tenha acompanhado 
campanhas eleitorais de que participou Brizola que não 
ironizasse sua contínua pregação contra as tais perdas. É 
verdade que o rótulo englobava também os termos de tro-
ca, o fato de que os países em desenvolvimento recebiam 
pouco pelas matérias primas que exportavam e pagavam 
muito pelos produtos acabados que compravam.

Hoje, matéria-prima virou commodity, e algumas 
delas valem mais do que produtos acabados.

O que chama a atenção agora não é que se bata 
o recorde de remessa de lucros, natural em se consi-
derando o aumento do investimento externo no Brasil. 
Mais investimento, mais lucro, mais remessa.

Chama a atenção que ninguém mais reclame ou 
critique, mesmo fazendo parte do governo gente do 
PDT de Brizola, do PC do B, do PSB (de Miguel Arraes, 
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outros dos expoentes da gritaria de antanho contra a 
“espoliação”). Lucro já era palavra feia para eles.

Lucro recorde era pior que xingar a mãe. Remessa 
recorde de lucros, então, sei lá como chamariam.

Agora, nenhuma palavra de ninguém. Sinal de que 
a esquerda perdeu tudo, até a batalha cultural pelo uso 
(ou desuso) de expressões que lhe foram caras.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, hoje, dia 13 
de maio, celebram-se 120 anos da assinatura da cha-
mada Lei Áurea, que acabou com a escravidão legal 
em nosso País. 

A data hoje celebrada é uma referência para a 
luta contra o racismo e a discriminação. Já se passa-
ram 120 anos e ainda hoje sabemos das mazelas que 
passam os negros, afrodescendentes brasileiros. Na 
época, foram concedidas a eles a libertação oficial das 
correntes, mas até hoje o País ainda não conseguiu 
quebrar as amarras que os prendem das injustiças 
raciais e lhes negam a cidadania plena, garantia do 
Estado de Direito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, a data, às 
vezes despercebida, é uma oportunidade impar para 
refletirmos sobre a urgência de aplicação de uma polí-
tica afirmativa em todo o território nacional, que tenha 
como objetivo a justiça social étnica e racial. 

Como baiano, com descendências também afri-
canas, não poderia perder esta oportunidade de fazer 
referências às ações desenvolvidas em vários espa-
ços deste País continental, com vistas à promoção da 
igualdade racial e do combate a todas as formas de 
preconceito, racismo e xenofobia. 

O momento em que vivemos hoje se apresenta 
como um campo de possibilidades no qual devem ser 
negociados, entre os diferentes setores da socieda-
de, critérios e condições para a adoção de políticas 
que, em definitivo, logrem erradicar todas as formas 
de discriminação baseadas em raça, cor, ascendên-
cia ou origem étnica e que possuam como objetivo a 
exclusão, a marginalização ou a dominação.

Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
em que pese o desejo de mudanças, por grande parte 
de nossa Nação, nessa dinâmica aviltante de produção e 
de reprodução da pobreza e da desigualdade, a discrimi-
nação racial tem-se revelado um tema difícil de ser efeti-
vamente viabilizado na agenda das políticas públicas. De 
fato, a própria complexidade do fenômeno tem dificultado 
– ou, mesmo, quase impedido – seu enfrentamento.

A luta é ferrenha! Mas mesmo assim, a despeito 
das dificuldades seculares, ainda temos aberto, nos 
últimos anos, caminhos que nos permitem avançar, no 
diagnóstico e na resolução desse problema. Caminhos 
esses que têm descortinado horizontes promissores, 
como é o caso – na nossa avaliação – da possibilida-
de de aprovarmos o Estatuto da Igualdade Racial, que 

surgiu como uma “luz no fim do túnel” para combater 
a discriminação racial e as desigualdades estruturais 
e de gênero que atingem os afro-brasileiros. 

Apoiamos o Estatuto – que se encontra nesta 
Casa – por entendermos ser uma peça legal de ampla 
estrutura, que fixa direitos para os afro-brasileiros em 
várias dimensões da vida social, econômica e cultural 
e que determina que as políticas públicas desenvolvi-
das pelo Estado devam ser pautadas pela dimensão 
racial, através da reparação, compensação e inclusão 
da população negra, bem como pela valorização da 
diversidade racial.

O Congresso Nacional não pode tolerar mais 
qualquer forma de discriminação racial! Precisamos 
ter coragem de avançar e dar passos mais firmes no 
sentido de criar ações nesta Casa, que se traduzam 
em políticas afirmativas para o povo negro. 

Precisamos aprovar o Estatuto da Igualdade Ra-
cial! A aprovação do Estatuto será uma forma de repa-
ração perante a história. O Estatuto é um instrumento 
legal que reinventará a nação brasileira.

Senhoras e senhores, embora ainda na expectati-
va da aprovação desse importante instrumento legal – 
que é o Estatuto –, não podemos deixar de reconhecer 
que o enfrentamento às iniqüidades raciais tem obtido, 
do Governo Federal, maior atenção desde a criação 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, em 2003. 

Nesse sentido, consideramos um avanço na his-
tória de nossa Nação a criação desse órgão, que vem 
combatendo tais iniqüidades com a implementação de 
políticas de valorização da identidade negra e com ini-
ciativas que visam promover a igualdade e a eqüidade 
no acesso aos serviços públicos (saúde, educação, 
previdência e assistência social), ao mercado de tra-
balho e à política. 

No entanto, diante dos inúmeros problemas enfren-
tados por essa importante e significativa parcela da po-
pulação, consideramos que o que os governos têm feito 
ainda é muito pouco diante da necessidade dos milhares 
de brasileiros negros. É preciso romper paradigmas, pois 
a existência de barreiras raciais é incompatível com os 
ideais de qualquer sociedade humana. 

Nesse sentido, lembro as eleições nos Estados 
Unidos da América, um país que tem apenas 13% de 
negros na população, e que hoje tem um negro, Barack 
Obama, no centro da disputa presidencial. Isso é um 
exemplo de como romper paradigmas!

Senhores, os brasileiros almejam a igualdade 
racial e a igualdade social. Mas esse desejo só se 
tornará realidade se a Nação brasileira efetivamente 
reconhecer seu passivo histórico e a triste realidade da 
discriminação que ainda vigora em nossas terras.

Para concluir, quero reafirmar o compromisso do 
Partido Comunista do Brasil em contribuir com o com-
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bate às diversas desigualdades, sobretudo daquelas 
que possuem o caráter de discriminação racial.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, estimados agricultores que 
participam desta sessão, nas galerias desta Casa. 

Quero saudar os mais de 10 mil trabalhadores e 
trabalhadoras rurais brasileiros que hoje, em Brasília, 
centro do poder oficial do País, participam do Grito da 
Terra 2008, evento iniciado ontem, que vai até a pró-
xima sexta-feira. 

O Grito da Terra, Srs. Deputado s, é o principal 
evento da agenda do Movimento Sindical dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) do Brasil. 
A manifestação combina mobilizações de rua, sendo 
o principal ato público em Brasília, pressão e apresen-
tação da pauta oficial.

O Grito da Terra é organizado pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e 
apoiado pelas Federações dos Trabalhadores na Agri-
cultura (FETAGs) e pelos Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais (STRs) há 13 anos e já faz parte do calendário 
de mobilizações do movimento social brasileiro.

O encontro é um momento de extrema importân-
cia para o movimento sindical rural, no qual as maio-
res conquistas alcançadas para a classe trabalhadora 
foram por meio das manifestações e reivindicações 
estabelecidas no Grito. Podemos destacar algumas 
dessas importantes conquistas como, por exemplo, o 
PRONAF, a garantia de direitos previdenciários, com 
a concessão de cerca de 500 mil benefícios previden-
ciários rurais represados no INSS, e a melhoria das 
condições de trabalho dos assalariados e das assala-
riadas rurais, entre outras. 

A CONTAG destaca ainda que a luta dos agricultores 
nestes 13 anos favoreceu a desapropriação de cerca de 
mil áreas que já beneficiaram mais de 120 mil famílias, 
conquistando ainda a concessão de cerca de 500 mil 
benefícios previdenciários rurais represados no INSS, a 
manutenção dos rurais no Regime Geral de Previdência 
Social e a melhoria das condições de trabalho dos assa-
lariados e das assalariadas rurais, o que exige a defesa 
dos direitos trabalhistas e da melhoria dos salários.

Outra contribuição marcante do movimento para 
a sociedade brasileira foi a construção do Projeto Al-
ternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (PADRSS), em 1995. Esse projeto, baseado 
em premissas que compõem a própria plataforma de 
lutas da CONTAG, consolida uma nova visão de de-
senvolvimento rural com distribuição de renda, igual-
dade de oportunidades e articulação com a cidade, 
interferindo amplamente na concepção das políticas 
públicas existentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, na edição 
deste ano, a pauta oficial, preparada por agricultores 
de todo o Brasil, tem 73 itens. Entre os diversos tópi-

cos ressaltados pela CONTAG e pelos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais estão: aumento dos recursos do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) na safra 2008/2009, de R$12 bi-
lhões para R$14 bilhões; universalização da Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (ATER) num prazo de 7 
anos, começando com aumento progressivo de 15% 
a cada ano, inclusive para grupos produtivos de mu-
lheres e jovens, já na próxima safra. Essa pauta já foi 
entregue ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
15 de abril passado.

Outros pontos destacados pelos trabalhadores, 
na manifestação deste ano, caros colegas Deputado s, 
são a garantia da aplicação de R$420 milhões no Plano 
Plurianual (PPA) para o Programa Nacional de ATER 
(PRONATER), destinando R$100 milhões para o Pro-
grama Territórios da Cidadania e R$320 milhões para 
as demais áreas, e a elevação do benefício do Garantia-
Safra para R$850 para os agricultores familiares. 

Fiz questão de pontuar cada uma dessas princi-
pais reivindicações, Sr. Presidente, para constatar que 
são solicitações justas e importantes para o desenvol-
vimento da capacidade produtiva dos trabalhadores 
rurais deste nosso País. 

Assim, apresento aqui meus votos de solidarie-
dade e apoio aos agricultores, camponeses, traba-
lhadores rurais que, esta semana, mudam o cenário 
do Planalto Central com suas bandeiras de luta. Ao 
mesmo tempo quero reafirmar o meu apoio à pauta 
apresentada, na certeza de que o Governo do Presi-
dente Lula, sensível como é a essa causa, atenderá 
aos pleitos dos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado  Evandro 
Milhomen.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, no dia de hoje, quando se “comemoram” – entre 
aspas – 120 anos da Abolição da Escravatura, uma 
abolição não concluída, devemos fazer uma reflexão 
sobre todos os projetos que temos nesta Casa, sobre 
o Estatuto da Igualdade Racial, sobre o avanço das 
políticas públicas que possam beneficiar a população 
negra, na sua grande maioria pobre ou miserável, que 
precisa, portanto, de atenção muito especial de todos 
os governantes, principalmente de todos nós, Parla-
mentares.

Espero que hoje seja um dia de reflexão. O IBGE, 
em estudos preliminares, já demonstra que este ano a 
população negra será maioria neste País. Trago para este 
Plenário esta reflexão e a levo também para o nosso 
povo do Estado do Amapá, para que possamos pensar 
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a nossa identidade, a nossa cultura e principalmente os 
nossos direitos, que precisam ser garantidos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 15 

oradores inscritos, e temos 11 minutos. Portanto, faço 
um primeiro alerta ao Plenário: se cada um der como 
lido o seu pronunciamento, todos poderão falar.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra a ilustre Deputada  Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
fazer o registro do ato realizado ontem na cidade do 
Rio de Janeiro, com a presença do Presidente Lula, 
do Ministro da Indústria e Comércio, Miguel Jorge, e 
do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho.

No evento, foi lançada a Política de Desenvolvi-
mento Produtivo do País, a política industrial, favore-
cendo em torno de 24 setores. O BNDES prevê finan-
ciamento superior a 240 bilhões de reais e o Ministério 
de Ciência e Tecnologia, superior a 42 bilhões de reais, 
desonerando 24 setores de exportação em aproxima-
damente 21 bilhões de reais.

Penso que essa é uma política importante. Como 
disse o próprio Presidente do BNDES, não é algo para 
longo ou médio prazo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aca-

tamos o pronunciamento de V.Exa, mas o relógio é 
rigoroso.

O SR. PRESIDENTE (Nárcio Rodrigues) – Com 
a palavra, pela ordem, a ilustre Deputada  Alice Por-
tugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, hoje, 13 de maio, comemora-
se Abolição da Escravatura no Brasil. No entanto, a 
abolição não se concluiu, porque o povo negro, que 
compõe esta Nação multirracial, não teve a chance da 
inclusão social, do direito à cidadania. Saiu da senzala 
para a favela.

Dia 13 de maio é um importante marco legal. Obje-
tivamente, abolição e liberdade ainda a se completar. 

Gostaria de deixar aqui marcada minha posição a 
favor das cotas para alunos oriundos da escola pública, 
com corte étnico e corte efetivamente social. 

Nesse sentido, faço esse reforço porque a mídia 
dá grande notabilidade a quem se coloca contra a in-
clusão dos mais pobres. 

O SR. PRESIDENTE (Nárcio Rodrigues) – Feito 
o registro, Deputada . 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-
remos saudar a presença entre nós, no plenário, da 
grande Deputada  Zulaiê Cobra.

Seja muito bem-vinda a esta Casa, que é sem-
pre sua.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado  Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, é 
com muita tristeza que venho hoje me manifestar neste 
dia que não é nosso. Não existe abolição nenhuma.

Agora, elogio o Senado, a imprensa do Senado, 
pelo belíssimo trabalho que fez. 

E nós, da Câmara? Estou me sentindo humilhado, 
eu e os Parlamentares negros desta Casa. Não sai uma 
nota, Sr. Presidente. Isso é uma vergonha para a Casa. 
Se tivéssemos cota no jornalismo da Câmara, não esta-
ríamos desta maneira. O Senado fez um jornal especial, 
elaborou um outro material sobre o assunto.

Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que, neste dia 
tão importante para nós, pois vamos votar nesta Casa 
a anistia ao nosso “Almirante Negro”, João Cândido, a 
Câmara, vergonhosamente, não fez um material es-
pecial a respeito do tema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, o enfoque 
sobre o escravismo como crime contra a humanidade 
leva a uma possibilidade de discutir melhor o 13 de 
Maio, como ele foi e não como é pensado. O 13 de 
Maio é o fim da criminalidade praticada pelo Estado 
brasileiro e por todos aqueles que se beneficiaram ver-
gonhosamente do trabalho da população negra. 

Mas o que realmente ocorreu em 13 de maio? 
O primeiro fato que tem sido omitido da população 
brasileira sobre o 13 de Maio – daí o que nos leva a 
não dar importância a ele – é o que faz de conta que 
o escravismo não teve importância e o quanto foi cri-
minoso. Por outro lado, o 13 de Maio tem sido omiti-
do como resultado de um longo processo de lutas do 
negro brasileiro e da população consciente contra o 
regime criminoso do escravismo. 

Não podemos esquecer que a abolição da escra-
vatura em 13 de maio de 1888 foi apenas um gesto 
porque boa parte da população africana e afrodescen-
dente que vivia no Brasil já tinha conseguido recons-
tituir a liberdade perdida, por diversas formas de luta 
contra o escravismo. Porém, no dia 13 de maio, 700 
mil pessoas que ainda eram mantidas em regime de 
cativo readquiriram a liberdade. 

Essa é, portanto, a maior mudança constitucional 
do País. A população do Brasil nessa época era de 6 
milhões de habitantes. Portanto, uma parcela consi-
derável ascendeu à liberdade. O dobro dessa popula-
ção já tinha a liberdade, conseguida através das lutas 
de quilombos e de outras formas, como a compra de 
alforrias, através de leis anteriores, como a do Ventre 
Livre e a dos Sexagenários.

Possivelmente, mais do dobro dos negros, africa-
nos e descendentes já estavam livres no momento do 
13 de Maio. Isso gerava também o medo nos brancos 
poderosos de que a população negra, tanto a livre como 
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a escrava, produzisse uma revolução total e conjunta, 
depusesse os brancos do poder, como tinha ocorrido, 
havia quase 1 século antes, no Haiti. 

No Brasil, as revoltas dos escravizados eram muito 
comuns. Os quilombos eram numerosos em todas as 
partes do País, e os brancos proprietários viviam em 
clima de pavor contra possível reação da população 
livre escravizada. Mesmo porque nem todos os bran-
cos apoiavam o regime criminoso do escravismo. Pelo 
contrário, muitos deles se uniram aos negros para lutar 
contra o regime. 

Antes da Guerra do Paraguai, terminada em 1872, 
o Governo brasileiro usava o Exército para controlar 
as revoltas da população negra. Foi assim que Caxias 
e outros militares fizeram carreira, destruindo quilom-
bos, eliminando revoltas populares. Mas a Guerra do 
Paraguai trouxe nova consciência ao Exército nacio-
nal. Ficou evidente que a função do Exército não era 
defender os grandes proprietários e mantê-los no seu 
estado criminoso de beneficiados pelo escravismo. O 
Exército existia para defender a Nação e manter a so-
berania nacional, não para servir contra o povo. 

Depois da Guerra do Paraguai, o Exército passou 
a se negar a perseguir os negros revoltosos, ficando 
esses casos para a polícia e os militares locais. Assim 
aumentou o medo branco, e a Abolição tomou corpo, 
como forma de evitar uma revolta maior da população 
negra. Entretanto, a Abolição foi discutida num longo 
processo na sociedade brasileira. Negros ilustres como 
Luís Gama, Quintino de Lacerda, José do Patrocínio 
participaram ativamente desses debates. Daí que a 
Assembléia Nacional reunida no Rio de Janeiro em 
1888 votou a abolição do escravismo. Decidido o fim 
do escravismo, o Estado brasileiro saía da situação de 
criminalidade contra a humanidade que se mantinha até 
então. Logo, em 13 de maio de 1888, a lei foi assinada. 
Portanto, não foi princesa nenhuma que deu liberdade 
aos negros. A liberdade foi uma conquista da população 
brasileira, uma vitória dos movimentos populares. 

Temos, assim, uma confirmação de que gover-
nantes estavam criminosamente errados, e nesse dia 
o erro foi abolido.

A lei existiu, mas não foi completa.
Os poderosos capitularam, perderam, mas não 

se entregaram. A lei deveria ter sido votada com um 
amplo apoio, indenização e reintegração dos escraviza-
dos à sociedade brasileira. Entretanto, os governantes 
da época omitiam a discussão do direito da popula-
ção que tinha sido escravizada. Fizeram um esforço 
e conseguiram que a sociedade nunca discutisse o 
escravismo à luz dos valores éticos e morais. Fizeram 
uso dos meios de propaganda para transformar pes-
soas criminosas em generosas. Generosas por terem 
“dado” a liberdade aos negros.

Isso foi e ainda é uma manipulação de informa-
ção histórica. É a omissão dos culpados pelo crime 
e a manipulação de informação desses por histórias 
deturpadas. Hoje se chega a dizer que o escravismo 
no Brasil foi brando, que os chamados senhores foram 
bondosos, que até se relacionaram com os negros. Es-
cravidão é crime, os escravistas foram criminosos, não 
existe nada que os isente, a não ser o nosso esqueci-
mento da verdade ou a nossa inconsciência produzida 
pela informação malévola. 

A lei de 13 de maio foi incompleta, poderia ter 
resolvido problemas nacionais que enfrentamos até os 
dias de hoje, como é o caso da reforma agrária e do 
acesso das populações a terra. Poderia ter promovido 
uma repartição da renda, retornando aos ex-escraviza-
dos, através de políticas, o que seria de direito.

O que ocorre nas escolas?
O que temos é o reforço mais eloqüente de de-

sinformações históricas alinhadas aos esforços dos 
discursos racistas. O que ocorre nas aulas dos edu-
cadores e educadoras desinformadas? Aqueles que 
não passaram por uma reflexão nova, por uma visão 
renovada do 13 de Maio repetem as fórmulas da cul-
tura do racismo e do preconceito. Não adianta dizer 
que os educadores não são racistas e preconceituosos. 
São sim. Façam uma revisão de consciência sobre o 
que elas e eles pensam sobre o negro, sobre o escra-
vismo e sobre a África. Vejam se existe alguma coisa 
de positivo. É um forte sinal da presença do racismo 
nas próprias idéias. Idéias que não são só suas, foram 
transmitidas continuamente nos processos do cotidia-
no e nos processos educacionais. 

Outro aspecto que a escola não foi capaz de trazer 
à realidade nacional em discussão está na manutenção 
das idéias sobre raças e cores de pele. Não foi capaz 
de ver que a maioria daqueles que estão ali na sala 
são descendentes de africanos escravizados no Brasil. 
A escola não foi capaz de mostrar um horizonte mais 
amplo sobre a história da humanidade. Os portugue-
ses, mesmo antes de 1500, já tinham forte miscigena-
ção com os africanos, da mesma forma os italianos e 
os franceses. Não foi capaz também de trazer para a 
consciência dos alunos que os europeus tinham sido 
escravizados muito antes da vinda para o Brasil, ou 
seja, houve na história da humanidade dias em que os 
europeus escravizaram europeus. Por isso, de maneira 
geral, todos, negros ou brancos, são, de alguma forma, 
descendentes de escravos. Apenas mudou o período 
histórico e o lugar. Os negros no Brasil entre 1532 e 
1888 foram escravizados por criminosos brancos. 

É uma data que acende sobremaneira a polêmi-
ca sobre exclusão racial e social no Brasil. Até mes-
mo os movimentos negros – o institucionalizado e o 
informal – adotam posições ambíguas e contraditórias 
em relação ao assunto. Comemorar ou rememorar? 
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Festejar ou protestar? Afirmar ou negar? Excluir ou 
incluir? Incorporar ou não a data ao campo simbólico 
e da memória do povo negro brasileiro?

Após 120 anos, as dicotomias não apenas persis-
tem como se ampliam e se aprofundam. Isso tem motivos 
históricos e sociais bem precisos. Afinal, o Brasil, ainda 
que pese a aparente atmosfera de democracia racial, 
nesse tempo todo não conseguiu resolver o problema 
da degradação sistemática e institucionalizada da po-
pulação negra, que, a despeito de compor 45% da po-
pulação do País, está colocada compulsoriamente entre 
os marginalizados. Mas, de lá para cá, algumas coisas 
aconteceram, trazendo ganhos políticos, democráticos e 
pedagógicos significativos para a sociedade brasileira. 

É certo que o 13 de Maio deixou o povo negro 
recém-liberto no sereno. Não há dúvida. Por outro lado, 
permitiu-lhe também ampliar um pouco mais a estreita 
faixa de ação libertária de que lançara mão desde a 
chegada ao Brasil dos primeiros africanos escravizados. 
O negro soube, desde os capoeiras e quilombolas da 
Colônia e do Império, passando pelos malandros e “Tias 
Ciatas” da Primeira República até as escolas de samba 
da década de 30, com muita competência e habilida-
de, agenciar esse espaço, não só para o seu benefício 
imediato, como para o seu amadurecimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Te-
nho certeza de que a manifestação de V.Exa. tem o 
apoio de todo o Plenário. Realmente, o material feito 
pelo Senado mostra a atenção com que a Casa tratou 
dessa questão tão essencial para o Brasil. 

Estamos com a matéria relativa ao Estatuto da 
Igualdade Racial para ser votada. Inclusive participei 
da Comissão Especial que preparou esse texto. Tenho 
para mim que precisamos acordar para a questão da 
promoção da igualdade racial aqui na Câmara dos 
Deputado s. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado  Sebastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT-
AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, quero convidar os Deputado s, sobre-
tudo os membros da Comissão da Amazônia ou os 
que representem Estados da Amazônia, para um de-
bate que acontecerá agora, em uma audiência pública 
nessa Comissão, a respeito dos recursos disponíveis 
na SUDAM e no BASA para fomento do desenvolvi-
mento na região. 

Trata-se de audiência pública muito importante. 
Vamos receber ali o Superintendente da SUDAM, os 
diretores da SUDAM, bem como representante do 
Presidente do BASA, para que possamos fazer esse 
debate com o objetivo claro de termos a maior dispo-
nibilidade de recursos para investimento em projetos 
de desenvolvimento da Amazônia.

Portanto, estão todos os Deputado s convidados 
para ir à Comissão da Amazônia às 14h30min.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

11 oradores inscritos ainda que disporão, cada um, 
de 5 minutos. Volto a chamar a atenção do Plenário: 
pronunciamentos podem ser entregues à Mesa, para 
que sejam considerados como lidos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Átila Lins.

O  SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, mais uma tragédia em águas de um rio do 
Amazonas a lamentar. Já são 48 o número de mortos 
no naufrágio do barco Comandante Sales, que ocorreu 
na madrugada de domingo último, na margem esquer-
da do Rio Solimões, em Manacapuru, 84 quilômetros 
distante de Manaus. 

Foi uma tragédia anunciada, bem parecida com 
as anteriores que aconteceram em rios do Estado do 
Amazonas. Nos últimos 3 anos foram 132 acidentes 
graves, com a morte de 90 pessoas e centenas de fe-
ridos. O naufrágio de Manacapuru pode ser conside-
rado uma das maiores tragédias dos últimos 10 anos 
nos rios do Amazonas.

A embarcação Comandante Sales recentemen-
te foi apreendida, considerada insegura e proibida de 
operar pela Capitania dos Portos. A sua tripulação não 
estava habilitada para navegar e faltavam equipamen-
tos de segurança como botes e coletes salva-vidas em 
condições de uso.

Os seus proprietários mandaram às favas os 
conceitos básicos de segurança, ignoraram a proibi-
ção das autoridades navais, certamente acreditando 
na impunidade, lotaram a embarcação e causaram a 
tragédia. Estava na embarcação o dobro de passagei-
ros que seria permitido.

Todos sabem que, no Amazonas, na ausência de 
caminhos em terra firme, a circulação de pessoas e 
cargas é feita obrigatoriamente pelas águas dos rios.

Mas o que falta é fiscalização. Inexiste controle 
do número de embarcações que trafegam nas águas 
dos rios do Estado, notadamente nos Rios Negro e 
Solimões.

Estima-se que só nesses 2 rios trafeguem em 
situação irregular cerca de 15 mil embarcações.

À Capitania dos Portos cabe atestar a navegabi-
lidade dos barcos que singram as águas da Amazônia. 
Falta-lhe, porém, estrutura, aparelhamento adequado 
para o cumprimento de sua missão. Falta-lhe pessoal 
preparado para a fiscalização das embarcações.

A Capitania dos Portos está desprovida das condi-
ções mínimas para a realização de inspeções mais rigoro-
sas para assegurar uma prevenção de acidentes. Se essa 
situação não receber uma atenção maior por parte das 
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autoridades de Brasília, os Srs. Deputado s podem estar 
certos, logo mais estarei retornando a esta tribuna para 
lamentar mais uma tragédia em rios do Amazonas.

O Presidente Lula, que passou toda a terça-fei-
ra em Manaus, manifestou sua preocupação com as 
péssimas condições em que são realizados os trans-
portes pelos rios amazonenses. Disse que vai ter uma 
conversa, aqui em Brasília, com o Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soares, para 
se informar sobre o funcionamento da Capitania dos 
Portos no Amazonas. Segundo o Presidente Lula, a 
atual situação não pode perdurar, o Governo precisa 
aumentar a fiscalização.

Ao encerrar este pronunciamento, apresento 
voto de pesar às famílias das vítimas do acidente de 
domingo à noite no Rio Solimões. Muitas delas, de 
meu relacionamento pessoal. Estarei ao seu lado na 
batalha que certamente vão abrir junto à Justiça para 
o recebimento de indenizações pelos entes perdidos 
nessa tragédia, que só foi provocada pela irresponsa-
bilidade dos donos da embarcação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, chamo a atenção de todos os Parlamen-
tares para que possamos encaminhar para a votação 
neste plenário a Proposta de Emenda Constitucional 
nº 549, de 2006, que dispõe sobre o regime constitu-
cional peculiar das carreiras policiais. 

A PEC tem por objetivo devolver ao delegado 
de polícia as prerrogativas de carreiras técnico-jurí-
dicas. 

Trata-se, em verdade, de recompor o que foi esta-
belecido no art. 241, da Constituição Federal de 1988, 
que garantia aos delegados, promotores e magistrados 
o título de técnico-jurídico. 

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 19, de 
forma equivocada, retirou as autoridades policiais do 
rol mencionado. 

De fato, não há que se negar que os delegados 
de polícia exercem atividades revestidas de natureza 
jurídica e semelhantes às desenvolvidas pelos promo-
tores de justiça e procuradores da República.

As atividades exercidas pelo delegado de polícia 
estão previstas nas mais variadas leis, a exemplo da 
Constituição Federal, do Código de Processo Penal, 
da Lei dos Juizados Especiais, do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, etc. E em todas elas, o delega-
do utiliza seus conhecimentos jurídicos, buscando 
adequar a lei ao caso concreto. Sem contar que para 
ingressar na carreira é necessário o bacharelado es-
pecífico em Direito. 

Diante desse quadro, encaminhei ao plenário, no 
dia 26 de maio, requerimento sugerindo a inclusão dessa 

matéria na ordem do dia. Espero que, o mais breve pos-
sível, possamos votar aqui a PEC nº 549, de 2006. 

Defendo a aprovação da mesma, para fazer jus-
tiça à classe dos Delegados de Polícia do Brasil, que 
têm como missão diária não só o empenho no combate 
ao crime, mas, sobretudo, a proteção da sociedade e 
das instituições.

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, no último dia 8, finalmente foi lançado o 
tão propalado Plano Amazônia Sustentável – PAS, o 
plano que consiste em uma política regional baseada 
na valorização da diversidade amazônica.

Na ocasião do seu lançamento, o Presidente Lula 
foi enfático ao afirmar: “Nós temos que dizer, em alto 
e bom som, que quem cuida da Amazônia é o Brasil, 
quem decide o que fazer na Amazônia é o Brasil”.

A nossa Amazônia precisa urgente de uma ação, 
como bem disse a Ministra Marina Silva, “um plano 
de desenvolvimento para a Amazônia e não um pla-
no de desenvolvimento da Amazônia”, dirigido pelos 
brasileiros e pelo Governo brasileiro e não com re-
gras ditadas pelas ONGs estrangeiras que infestam 
a nossa região.

Duas ações são emergenciais para se dar início 
à distensão provocada pela tensão entre brancos e 
índios, a FUNAI precisa urgentemente de um choque 
de gestão, os seus administradores precisam acordar 
para a questão indígena e dos índios.

As decisões da FUNAI são equivocadas e nada 
racionais, a exemplo da transferência da sede da re-
presentação em Rondônia, transferida da Capital do 
Estado para o Município de Ji-Paraná, onde não há 
índios e sequer uma estrutura para atender as neces-
sidades dos servidores e usuários.

A decisão desastrosa deixou a FUNAI completa-
mente acéfala no Estado e mais de 70 servidores sem 
função e ação. Postos como o do Alto Jamari também 
se encontram abandonados, sem as mínimas condi-
ções de atendimento aos índios da região.

A questão da demarcação das terras também é 
uma calamidade. Temos reservas com mais de 1 milhão 
e 800 mil hectares, com 80 índios, a exemplo dos índios 
urueu-uau-uau, sem assistência e relegados ao comple-
to abandono. Estariam sendo objeto de pilhagem de seu 
material genético e de contrabando de mogno.

Esses fatos me levaram a apresentar à Comis-
são de Agricultura um requerimento a ser dirigido ao 
Ministro da Defesa, a fim de que designe o Sr. General 
Heleno, Comandante Militar da Amazônia, para falar 
sobre a questão indígena, que hoje é um barril de pól-
vora prestes a explodir.

Para o bem da Amazônia e do nosso País, espero 
que seja aprovado o nosso requerimento e possamos 
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ouvir o eminente General Heleno, que certamente trará 
uma contribuição para o parlamento Brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, abordo 
agora outro assunto. O Ministro Gilmar Mendes cassou 
liminar da juíza Dra. Selene Maria que determinava que 
o Serviço Florestal Brasileiro tivesse autorização prévia 
do Congresso Nacional para proceder à licitação da Flo-
resta Jamari. Entendeu o Presidente do Supremo que, 
nesse caso especifico, não é necessária, pois trata-se 
de uma licitação para concessão e não transferência 
de domínio das terras da União, no que concordamos 
com o Presidente do Supremo Tribunal.

Tenho uma ação popular tramitando na Justiça Fe-
deral, na 1ª Vara, em que solicito a revogação da licitação, 
pois ela não atendeu a lei. Ampla divulgação e audiência 
pública com a participação do povo dos municípios atin-
gidos pela licitação, isso não foi feito anteriormente.

Espero que a Justiça se manifeste acerca da 
nossa ação, preservando os legítimos direitos dos 
pequenos produtores rurais que lá vivem e precisam 
participar do processo.

O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PSC-AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
primeiro, gostaria de comentar a iniciativa do Governo de 
abrir mão de cerca de 22 bilhões até o ano de 2010 e de 
2011, para desenvolver a indústria nacional.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, quero, mais uma vez, expressar minha pro-
funda inquietação com a questão da educação nacio-
nal, mais especificamente com a condição dos jovens 
que, por diversas razões, não conseguem adentrar na 
universidade após concluírem a educação básica. 

A busca por uma colocação no mercado de traba-
lho tem sido um dos grandes dilemas na vida de milha-
res de jovens do País que estão em fase de conclusão 
do ensino médio. É dispensável falar sobre o peso que 
a formação tem atualmente para a obtenção de uma 
boa colocação profissional. E em nossa sociedade, 
particularmente, a qualificação profissional de nível 
superior é a mais reconhecida e valorizada. 

Porém, a educação superior não está acessível 
a todos. O próprio Plano Nacional de Educação pre-
vê, dentre seus objetivos e metas, que até janeiro de 
2011 se oferte educação superior a 30% da popula-
ção na faixa etária entre 18 e 24 anos. Ou seja, não 
se pretende que a educação superior seja para todos 
num futuro próximo. 

Atingida essa meta ao final da vigência do PNE, 
é natural que pensemos nos 70% restantes de jovens 
que não têm o privilégio de cursar uma universidade, 
seja pelo fato de não conseguirem passar no vestibular 
por conta de uma formação insatisfatória na educação 
básica, seja porque, devido a suas condições socioe-
conômicas, não podem arcar com os custos de uma 

faculdade, ou ainda porque têm que trabalhar para 
garantir seu sustento e o da família. 

Esses 70% enfrentarão inúmeras dificuldades 
se tiverem apenas o ensino superior como opção de 
qualificação profissional. Para esses jovens, a possi-
bilidade de freqüentar um curso técnico – seja como 
complemento curricular do ensino médio ou como qua-
lificação e formação subseqüente – constitui importante 
alternativa para sua escolha profissional, ampliando 
suas perspectivas de inserção consciente, planejada 
e rápida no mercado de trabalho.

De outro lado, temos a crescente demanda do 
mercado por mão-de-obra especializada em setores 
estratégicos da economia como mecânica, eletrôni-
ca, construção civil e telecomunicações – áreas cujas 
demandas já não são plenamente atendidas pelas 
graduações tradicionais. Se o Brasil deseja aumentar 
sua produtividade e crescer, é necessário que invista 
na qualificação e formação de profissionais para os 
cargos técnicos. 

Nesse sentido, há que se aumentar a oferta de 
vagas nos cursos técnicos, com especial atenção para 
os alunos egressos ou que cursam o ensino médio 
público, que são os que não têm condições de arcar 
com os custos de tal formação.

Há que se pensar ainda numa política de valori-
zação do emprego técnico de nível médio. Devido ao 
grande avanço alcançado pelo ensino superior na úl-
tima década, criou-se o mito na nossa sociedade de 
que somente com um diploma de curso superior se 
conseguiria êxito profissional. Atualmente, o mercado 
de trabalho de nível superior está saturado em diversas 
áreas, ao mesmo tempo em que aumentou a carência 
de pessoal técnico especializado em outras tantas.

Urge que se diversifique e se fortaleça a formação 
inicial e permanente do cidadão, orientando a qualifi-
cação profissional para as demandas emergentes em 
nossa sociedade e para aquelas que a evolução tec-
nológica aponta como campos em expansão.

Reconhecemos o esforço que o Ministério da 
Educação vem empreendendo para ampliar a rede fe-
deral de escolas técnicas, cuja meta prevê a criação, 
até 2010, de 214 novas escolas técnicas, aumentando 
em 171% a quantidade de vagas em cursos profissio-
nalizantes, mas há que se fazer mais.

Assim, Sr. Presidente, vimos ressaltar a neces-
sidade de uma presença maior do Poder Público no 
segmento da educação profissional pública e de qua-
lidade, com uma maior participação dos demais entes 
federativos e com a premente criação de um fundo para 
financiamento da educação técnica e profissional. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 7 

oradores e só temos 1 minuto e meio. Alguém quer dar 
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como lido, entre os inscritos? Temos 1 minuto e meio 
para que os senhores dêem o discurso como lido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado  Professor Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente 
quero registrar também minha homenagem ao artista 
plástico Digo Tertschitsch, de Florianópolis.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, estive em 
visita à região nordeste do Estado, em alguns estabele-
cimentos comerciais situados a beira da BR-116. Há um 
apelo geral ao Sr. Ministro da Justiça para que, diante da 
alteração, pela Câmara dos Deputado s, da Medida Pro-
visória nº 415, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas 
nas estradas federais, suspenda as medidas de constran-
gimento da fiscalização militar e armada ao longo das 
rodovias e que seja permitida a venda até pelo menos 
que o Senado Federal aprove a medida.

A solicitação se justifica porque a aprovação 
do substituto, com o apoio da base do Governo e da 
Oposição, nos dá a certeza de que o Senado aprova-
rá esta medida.

Acontece que os comerciantes não podem espe-
rar 30 ou 60 dias até a publicação da lei, porque até 
lá muitas empresas já terão somado muitos prejuízos 
e fechado suas portas.

Aproveito a oportunidade também para apelar ao 
Presidente do Senado Federal que coloque na pauta 
de votação a referida medida provisória, pois a situa-
ção exige urgência.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, 13 de maio é uma dia muito importante 
para a história do Brasil. Assinala a sanção da Lei Áu-
rea, que em 2008 completa 120 anos. 

A Câmara dos Deputado s, de forma louvável, tem 
realizado excelentes debates sobre essa temática. Por 
intermédio das suas várias Comissões e Frentes, tem 
oferecido ao País um verdadeiro resgate da história, 
dos direitos e da luta do povo negro. Na semana pas-
sada, por exemplo, as Comissões de Direitos Humanos 
e Minorias e Legislação Participativa realizaram o I Se-
minário de Promoção da Igualdade. Com a presença 
de Deputado s e de Senadores, como os Senadores 
Paulo Paim e Cristovam Buarque, esse oportuno e 
atual debate se insere num contexto de importantes 
ações para promoção da igualdade. Com efeito, graças 
a elas tem-se obtido significativos resultados na busca 
de soluções e de inclusão da população negra, com a 
conquista de maiores oportunidades para os brasilei-
ros e brasileiras das cidades e dos campos/cerrados, 

independentemente de origem social, demográfica, 
raça, sexo ou idade.

O Brasil de hoje discute o racismo e a discrimi-
nação racial, assuntos que até pouco tempo atrás não 
estavam na agenda nacional. Escolas, instituições públi-
cas e privadas, imprensa e estudiosos incorporaram o 
Dia Nacional da Consciência Negra. Passo fundamental 
para o avanço desse debate foi a criação da Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, em 21 de março de 2001. Em comemoração 
ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação 
Racial, o Governo Lula instalou um organismo que co-
ordena políticas afirmativas de proteção aos direitos 
de indivíduos e de grupos raciais e étnicos afetados 
por discriminações e demais formas de intolerância. A 
ênfase na população negra salienta suas proposições 
em combater a desigualdade racial, um dos maiores 
impeditivos dos direitos civis e da democracia. Tem sido 
extremamente relevante o trabalho da Secretaria, na 
medida em que tem priorizado as políticas de quilom-
bos – Lula foi o primeiro Presidente a visitar um qui-
lombo em Cavalcante, Estado de Goiás –, educação, 
trabalho e emprego, cultura, saúde, relações interna-
cionais, capacitação de gestores para operar políticas 
de igualdade racial e segurança pública.

No dia hoje, repito, comemoramos 120 anos da 
Abolição da Escravatura no Brasil. De 13 de maio de 
1888 a 9 de outubro de 2002, data da aprovação da 
lei de cotas na Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro, se passaram mais de 114 anos sem que existisse, 
neste País, uma única política pública em benefício da 
população negra. 

Nesta Câmara dos Deputado s, tramitam diversas 
proposições de políticas públicas de superação das 
desigualdades raciais que são contribuições efetivas 
para alterar um quadro já amplamente diagnosticado 
pelo IBGE, pelo IPEA e por centros universitários de 
pesquisa. E os diagnósticos revelam o acesso desi-
gual dos afrodescendentes ao mercado de trabalho, 
às oportunidades educacionais, à saúde, ao Poder 
Judiciário e à terra.

Os 120 anos da Lei Áurea são uma motivação 
para que nos debrucemos sobre a realidade de uma 
população que muito contribuiu, durante 3 séculos e 
meio, submetida à escravidão, para a formação da 
Nação brasileira, para a qual trouxe seus valores de 
civilização e cultura.

O I Seminário de Promoção da Igualdade, de 
iniciativa das Comissões de Direitos Humanos e Mino-
rias e Legislação Participativa, em atendimento a um 
requerimento de nossa autoria, reuniu Parlamentares 
de diferentes partidos, intelectuais, profissionais da 
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carreira jurídica, pesquisadores e representantes de 
organizações do movimento social negro para uma 
ampla avaliação das possibilidades de legislação e 
de políticas públicas que conduzam à construção de 
uma sociedade mais justa e fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, como consta do Preâmbulo de nossa 
Constituição.

O seminário discutiu sobre os seguintes pontos: 
A Lei Áurea após 120 anos: o que ficou por fazer, como 
fazer, quando fazer; O papel do Parlamento na pro-
moção da igualdade; Estratégias para a promoção da 
igualdade: ações afirmativas e o instituto da reparação; 
Lei nº 10.639/2003: diversidade cultural, educação e o 
Estado Democrático de Direito; Igualdade na saúde e 
na segurança: o direito à vida dos afrodescendentes; 
O papel do Ministério Público na promoção da igual-
dade racial e diversidade de expressões religiosas e 
na promoção da tolerância.

As Comissões de Direitos Humanos e Minorias 
e Legislação Participativa, com esse seminário, dão 
prosseguimento à sua missão político-institucional 
extremamente relevante, consistente em viabilizar 
meios de participação direta das diversas entidades 
da sociedade no processo legislativo e nos trabalhos 
da Câmara dos Deputado s em geral. 

Por fim, vivam todos os mártires da causa negra: 
Zumbi dos Palmares, Martin Luther King, Luíza Mahin, 
Ganga Zumba, exemplos para todos nós na constru-
ção de uma sociedade melhor, mais justa, fraterna, 
libertária e igualitária.

Saudamos neste 13 de maio o lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombos, co-
ordenada pelo companheiro Vicentinho, Frente a que 
temos honra de fazer parte da sua Coordenação pelo 
Centro-Oeste. Goiás também é terra de quilombos. 
No último dia 9 de maio, estivemos mais uma vez 
visitando os povos remanescentes de quilombos, a 
exemplo dos kalungas em Teresina de Goiás, Caval-
cante e Monte Alegre. Em 2004, estivemos lá com o 
Presidente Lula – o primeiro Presidente da República 
a visitar um quilombo, repito – e retornamos agora para 
discutir com lideranças dessas comunidades, como a 
Ester, o Tico, o Vitinho e tantos outros, a situação dos 
quilombos hoje.

Reafirmamos aqui o nosso apoio à luta desses po-
vos, secularmente marginalizados, oprimidos e deserda-
dos dos seus direitos, pela demarcação de suas terras. 
E esses direitos o Presidente Lula, a ex-Ministra Matilde 
Ribeiro e o Ministro Edson Santos começaram a resgatar, 
a garantir e a devolver ao povo negro brasileiro.

Como parte das comemorações do dia de hoje, 
às 15h, no Palácio do Planalto, será realizada a sole-

nidade 120 anos da Sanção da Lei Áurea, com a pre-
sença do Presidente Lula e do Ministro da Igualdade 
Racial, Edson Santos. 

Neste 13 de maio, fizemos questão de focar o 
exercício do nosso mandato parlamentar sobre a te-
mática negra, seja concedendo entrevistas como a 
que demos à Rádio São Francisco, de Anápolis, seja 
assinando o manifesto pelas cotas, seja cumprindo a 
agenda na Câmara e no Palácio do Planalto.

Hoje também ocorre o Seminário 200 anos de 
Ensino Superior Público, cujo lema é: A escola pública 
pede passagem. O seminário abordará temas como o 
acesso ao ensino superior e a inclusão social. 

A programação prevê, às 11h, conferência do Prof. 
Paulo Speller, Reitor da Universidade Federal de Mato 
Grosso – UFMT e ex-Presidente da Associação Nacio-
nal dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 
Superior – ANDIFES. Às 14h30, haverá o Painel Diá-
logo Social, com representantes de entidades como a 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a União 
Nacional dos Estudantes – UNE, a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Educação e a Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da Educação. 

Como Coordenador da Frente Parlamentar em 
Defesa da Universidade Pública, saudamos a reali-
zação desse seminário, destacando a importância do 
ensino público, que no Governo do Presidente Lula 
tem aumentado quantitativa e qualitativamente. Os 
CEFETs e IFETs, o REUNI e o PROUNI são exem-
plos eloqüentes do investimento do Governo Federal 
em educação pública técnica, tecnológica e superior. 
Nas últimas avaliações do MEC, as universidades pú-
blicas se destacaram. Prova de que estão no caminho 
certo, levando educação pública e de qualidade para 
a nossa juventude, promissora e sedenta de saber, 
sabor, poesia, pão e mel.

Diante de tantos eventos importantes, podemos 
afirmar que a Câmara dos Deputado s e o Governo 
Federal valorizam este dia tão importante para a his-
tória do Brasil. A agenda do 13 de maio mostra muito 
bem as lutas e conquistas do povo negro e conscien-
tiza todos nós sobre sua contribuição para a forma-
ção cultural, étnica, religiosa, econômica e social da 
Nação brasileira.

Por fim, Sr. Presidente, registro nos Anais da Casa 
manifesto encaminhado ao Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal por trabalhadores, políticos, intelectuais e 
professores em defesa da justiça e constitucionalidade 
das cotas para negros nas universidades brasileiras. 

MANIFESTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado  Willian Woo.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, venho à presença de V.Exas. chamar a 
atenção de todos para o Ano do Intercâmbio Brasil-
Japão.

Em 18 de fevereiro de 1908, desembarcaram no 
Porto de Santos 165 famílias japonesas, trazidas ao 
nosso País pelo navio Kasato Maru. Vinham todos tra-
balhar nos cafezais brasileiros e, com a esperança de 
construir nesta terra uma vida próspera, constituíram 
aqui a maior comunidade nipônica fora do Japão, con-
tabilizando aproximadamente 1,5 milhão de pessoas.

No ano de 2008, comemoramos um século de 
parcerias com o país do Sol Nascente, sem dúvida 
uma nação irmã. O Brasil abriu as portas para o povo 
japonês, recebendo-o de braços abertos. Hoje, os des-
cendentes daqueles primeiros bravos imigrantes que 
atravessaram o mar e as incertezas para conquistar 
uma vida melhor são verdadeiros filhos desta Pátria. 
São brasileiros. 

A força de trabalho desse povo, seu empreende-
dorismo e sua fé em nosso País engrandeceu a Nação 

brasileira, da qual hoje honrosamente fazem parte. Nes-
te ano, dedicado a eventos que visam prestar homena-
gens a essa próspera e duradoura amizade, devemos 
estreitar ainda mais os laços que nos unem.

Faço votos de que a confiança depositada nes-
te País pelo povo japonês seja cada vez maior e que, 
dessa relação fraterna e centenária, floresçam cada 
vez mais frutos.

Arigatô. Muito obrigado.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Líderes de 
partido, nobres Deputada s e Deputado s, a Procuradora 
Fátima Travassos é a nova Procuradora-Geral de Justiça 
do Maranhão. Sua nomeação aconteceu ontem, pelo 
Governador Jackson Lago, depois de uma eleição que 
mobilizou todo o Ministério Público Estadual.

Embora Fátima Travassos não tenha sido a mais 
votada – perdeu por 9 votos para o primeiro coloca-
do, o Procurador Francisco das Chagas Barros – sua 
nomeação certamente representa uma conquista im-
portante da mulher maranhense. 

Em 2002, ela ficou em primeiro lugar na lista trí-
plice, mas o escolhido na ocasião foi Raimundo Nonato 
de Carvalho Filho. 
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Portanto, Fátima Travassos é uma líder, pessoa 
capaz e perfeitamente integrada às questões que nor-
teiam o Ministério Público. Creio que sua presença à 
frente da Procuradoria-Geral vai proporcionar uma valo-
rização do trabalho desse importante órgão de suporte 
à Justiça, no período de 2008 a 2011, pois ela sabe 
muito bem das necessidades da categoria, uma vez 
que já esteve à frente da presidência da Associação 
do Ministério Público do Maranhão.

A lista tríplice foi composta pelo atual Procura-
dor-Geral de Justiça Francisco das Chagas Barros de 
Sousa, com 116 votos; pelo Promotor de Justiça Luiz 
Gonzaga Martins Coelho, com 113 votos; e pela Pro-
curadora de Justiça Maria de Fátima Rodrigues Tra-
vassos Cordeiro, com 107 votos. 

O Procurador de Justiça Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau foi o quarto mais votado, com 51 votos; se-
guido pelo Promotor de Justiça Gladston Fernandes 
de Araújo, com 48 votos; o Procurador de Justiça José 
Henrique Marques Moreira teve 21 votos; e o Promotor 
de Justiça José Osmar Alves totalizou 8 votos. 

A eleição para a escolha do cargo de procurador-
geral de justiça do Ministério Público do Maranhão foi 
realizada, simultaneamente, em São Luís, Timon e 
Imperatriz. Estavam aptos a votar 226 promotores de 
justiça, de 140 comarcas, e 31 procuradores de justi-
ça em atividade.

Fátima está no Ministério Público desde março 
de 1987, com passagens pelas comarcas de Riachão, 
Dom Pedro, Rosário, Imperatriz, Itapecuru Mirim e Ba-
cabal. Em São Luís, exerceu funções na 14ª Promoto-
ria Cível e na Promotoria de Justiça de Crimes contra 
Crianças e Adolescentes. É procuradora de justiça 
desde novembro de 2007, tendo assumido a Terceira 
Procuradoria Criminal. Todas as promoções da sua 
carreira seguiram o critério de merecimento. 

Após receber a notícia de sua indicação como a 
nova chefe do Ministério Público, a Procuradora de Jus-
tiça Fátima Travassos declarou o compromisso de lutar 
pela garantia e defesa dos direitos difusos, coletivos 
e individuais indisponíveis da população maranhense, 
atribuições constitucionais do Ministério Público.

Fátima Travassos classificou o momento de extre-
mamente importante. Garantiu que tem muita força para 
trabalhar e disposição para enfrentar os obstáculos.

Seu primeiro desafio, como ela mesma admitiu, é 
dotar as promotorias de justiça de estrutura compatível 
com a demanda da população “para que possam fun-
cionar a contento na defesa da sociedade”, explicou. 

Outros pontos prioritários apontados pela nova 
procuradora-geral de justiça referem-se à realização 

de concurso público para os cargos de promotores de 
justiça, nomeação dos candidatos excedentes para o 
quadro de apoio técnico ministerial e discussão, com 
os membros do Ministério Público, dos problemas a 
serem combatidos, no âmbito institucional.

Quero desejar sucesso à nova gestão do Minis-
tério Público Estadual. Que Fátima Travassos possa 
contar com o apoio de todo o corpo técnico do órgão 
e que as questões eleitorais sejam totalmente supera-
das, para que a própria população de meu Estado seja 
diretamente beneficiada pelo trabalho dos promotores 
e procuradores. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, troco meu 
pronunciamento por uma solicitação: que V.Exa., Vice-
Presidente da Casa e na Presidência desta sessão, 
requeira, imediatamente, uma edição especial do nosso 
Jornal da Câmara retratando o dia de hoje.

Acho que isso é possível, pois temos capacidade 
técnica para fazê-lo. Assim, supriremos essa questão 
que foi aqui apresentada.

Obrigado a V.Exa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Leva-

rei esse assunto à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o Deputado  Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, peço a inserção nos Anais 
da Casa do artigo publicado no jornal O Globo, intitula-
do Menina de Engenho, de autoria de Letícia Lins, que 
não nega sua filiação ao grande escritor Osman Lins e 
que trata de uma denúncia de trabalho escravo de uma 
jovem de 15 anos, escravizada, ironicamente, no enge-
nho da Zona da Mata de Pernambuco, de propriedade 
de um Deputado  Estadual do meu Estado, o que nos 
envergonha na condição de pernambucanos.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Menina de engenho
Por Letícia Lins, de ÁGUA PRETA, Pernambuco

No dia em que se comemoram os 120 anos da 
Abolição da Escravatura no Brasil, parece triste, mas 
é verdade: o trabalho análogo ao escravo ainda exis-
te no país. E não se limita a adultos. Crianças e ado-
lescentes também são vítimas. Cristina*, de 15 anos, 
é a prova viva dessa tragédia brasileira. A menina foi 
localizada pelo Ministério Público do Trabalho (MT) 
no engenho Vida Nova, município de Água Preta, a 
130 quilômetros de Recife. Com a palavra, o auto de 

* O nome foi trocado para preservar a identidade da menina
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infração número 016866070 do ministério: a menina 
foi encontrada “submetida a precárias condições sa-
nitárias, de higiene, conforto, saúde e segurança na 
frente de serviço.” O trabalho de Cristina era amarrar 
cana, numa jornada diária de 13 horas, tarefa para qual 
ela não tem compleição física, informa o coordenador 
da equipe de auditores do MT no estado, Paulo Men-
des. Quando foi feita uma das fotos desta página, a 
menina estava sentada sobre a palha do plantio para 
descansar. O sol era forte, e Cristina se protegia sob 
uma sombrinha velha, em meio à fuligem e aos pêlos 
cortantes da cana. Do que se espera da vida de uma 
adolescente, só um resto de vaidade: havia um batom 
em sua mão.

– As autoridades receberam informação de que 
naquele mesmo engenho havia crianças com pouco 
mais de 11 anos trabalhando. Mas, no dia da fiscali-
zação (o menino, irmão de Cristina), não estava no 
serviço – disse Mendes.

A situação dos trabalhadores no local era tão de-
gradante, segundo a Procuradoria do Trabalho, que o 
engenho chegou a ser interditado, em fevereiro. Foi o 
primeiro caso de propriedade canavieira a passar por 
esse tipo de sanção no Brasil.

Foi após um acidente de ônibus, no qual mor-
reram dois trabalhadores e 31 ficaram feridos, que o 
trabalho análogo ao escravo foi detectado.

Os passageiros iam do município de Joaquim 
Nabuco para o engenho Vida Nova. No acidente, foram 
constatadas muitas irregularidades. Por exemplo: os 
cortadores de cana viajavam no interior do transporte 
segurando seus instrumentos de trabalho, todos cor-
tantes, como foices, enxadas e facões. Pela lei, esses 
objetos devem viajar em compartimento separado, 
longe dos trabalhadores. Segundo a Procuradoria do 
Trabalho, a irregularidade acabou provocando feri-
mentos e mutilações que poderiam ter sido evitados, 
amenizando as conseqüências do acidente de ônibus. 
Cristina só se livrou do acidente porque ia para o ca-
navial de bicicleta.

Depois disso, o MT descobriu que, no Vida Nova, 
o que havia mesmo era uma realidade velha, que re-
monta ao tempo dos feitores.

O caso se transformou em processo na Justiça 
trabalhista: o deputado estadual Marco Barreto (PMN) 
é acusado, junto com o “gato” (agenciador de mão-de-
obra que procura lavradores para o corte de cana) An-
tônio Wilson da Silva, de contratar 101 trabalhadores 
rurais sem cumprir as leis trabalhistas e obrigá-los a 
cortar cana em condições extremamente precárias.

O deputado alegou que a propriedade era do seu 
pai e que ele não era o responsável pela contratação. 

Mas, para a Procuradora do Trabalho, Auxiliadora de 
Souza e Sá, o parlamentar é responsável, sim.

E esse também foi o entendimento da Justiça. A 
procuradora estuda entrar com ações individuais para 
que os trabalhadores recebam as indenizações.

Ela também encaminhará o caso do deputado 
à Comissão de Ética da Assembléia Legislativa, para 
que os outros parlamentares analisem o procedimen-
to ilegal do colega, que, coincidentemente, preside a 
Comissão de Agricultura e Política Rural da Assem-
bléia Legislativa.

Barreto foi condenado pelo Juiz da Vara do Tra-
balho em Palmares (município próximo de Água Pre-
ta, com os mesmos dramas sociais), Rogério Freyre 
Costa, a pagar R$100 mil ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador.

A sentença do juiz saiu em 28 de abril: “Não se 
pode admitir que, no século XXI, o trabalhador rural 
da Zona da Mata continue coisificado.

É necessário que sejam assegurados a esses 
trabalhadores de cana pelo menos os direitos básicos, 
previstos na Constituição Federal de 1988, de modo a 
transformálos em cidadãos.” Libertada de suas pesadas 
tarefas no engenho, Cristina, aos 15 anos, ainda pode, 
ao menos, sonhar com essa nova vida de cidadã.

Quando acordava, as costas ainda doíam mui-
to

Filha de cortadores de cana, Cristina, de 15 anos, 
tem cinco irmãos e mora com os avós em uma casa 
precária em Água Preta, na mata sul de Pernambuco. 
A menina, que é tímida e fala pouco, ganhava R$ 10 
por semana para amarrar cana de açúcar, serviço que 
lhe rendia dores imensas nas costas.

Atualmente, está na 6asérie (7oano) da Escola 
Municipal Artur Neto e tem um sonho: ser professora, 
para ficar longe do trabalho pesado na palha da cana. 
Um trabalho que – a exemplo do que ocorreu com seus 
pais, avós e bisavós – começou cedo, aos 7 anos.

A vida de Cristina não tem sido fácil. Depois que 
o pai foi assassinado há 11 anos, a mãe teve que tra-
balhar duro para sustentar os filhos. Cortou e amarrou 
cana e passou um tempo como empregada doméstica, 
tendo que pedir ajuda aos filhos. No momento, está 
sem emprego e recebe ajuda do Bolsa Família.

A menina é evangélica e tem apenas três diver-
sões na vida: ver televisão, freqüentar a igreja e dese-
nhar. Nos desenhos aparecem templos, flores, animais, 
natureza morta, utensílios domésticos e dragões. Tudo 
muito colorido, bem diferente do ambiente sombrio em 
que vive. Até Bebel, a personagem de Camila Pitanga 
na novela “Paraíso Tropical”, figura em seus trabalhos. 
E com charme de sobra.
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O trabalho no engenho começava às 4h e só ter-
minava às 15h. Isso sem contar as duas horas que a 
menina gastava pedalando na ida e na volta. No final 
do dia, Cristina ainda tinha o colégio, das 18h40m às 
22h. A extenuante jornada diária, no entanto, não era 
o único problema.

Ela enfrentava tantas dores nas costas que ti-
nha sempre por perto um remédio que seus paren-
tes chamam de “doutorzinho”, utilizado para aliviar 
o estresse muscular: – Eu ia dormir pensando que 
ia melhorar, mas, quando acordava, as costas ainda 
doíam muito.

Cristina agora está sem trabalho e divide os afa-
zeres domésticos com a avó. Gosta de fazer bolo de 
chocolate ou de leite e preparar feijão e arroz para a 
família. O dinheiro que ganhava com a cana era para 
ajudar o avô, mas ela conta que ainda conseguia com-
prar umas “coisinhas” com o que sobrava, como san-
dálias, sabonete e roupas íntimas.

Forçada pela necessidade, não quer ficar sem 
trabalhar.

Já pediu à mãe para montar uma banquinha onde 
possa vender frutas, verduras, biscoitos e bombons 
perto de casa. Mas trabalho na palha de cana, nem 
pensar. A mãe acha que Cristina tem razão.

Ainda mais agora, que a entressafra da cana co-
meçou e o desemprego dobra na região canavieira.

– No engenho, ela ainda tirava R$ 10 por sema-
na, mas tem lugar que é ainda pior e que só paga R$ 
7 – afirma a mãe da menina, que levanta suspeita de 
que haja mais trabalho análogo ao escravo na zona 
da mata, onde se concentra a agroindústria açucareira 
de Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado  Max Rosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, 
nobres membros da Mesa Diretora, Srs. Líderes das 
bancadas, ilustres colegas, senhoras e senhores, a 
Federação da Agricultura do Estado do Paraná enca-
minhou no início do mês passado à Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e ao Ministério 
da Agricultura documento que reúne propostas de po-
líticas para o Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009. 

De acordo com o Presidente Ágide Meneguette, a 
elaboração do documento foi coordenada pelo Depar-
tamento Técnico Econômico da Federação, com con-
sulta aos sindicatos rurais e membros das Comissões 
Técnicas da FAEP no final de março de 2008. 

A proposta não tem o objetivo de esgotar todas 
as demandas dos setores agropecuários paranaense e 
brasileiro, mas busca subsidiar o Ministério da Agricul-

tura com os principais fatores para a melhoria das con-
dições de produtividade e renda da agropecuária. 

No documento, foram apresentadas mais de 60 
propostas que envolvem PROAGRO, seguro rural, 
crédito de custeio e comercialização, programas de 
investimento, instrumentos de apoio à comercializa-
ção, Programa de Geração de Emprego e Renda Ru-
ral – Proger Rural, infra-estrutura, meio ambiente e 
pesquisa.

As propostas demonstram a urgente necessida-
de da implantação de um fundo de catástrofes para 
consolidar o seguro agrícola. 

Dois fatos são destacados: o recente aumento 
dos custos de produção e a necessidade de se avançar 
na consolidação de um seguro de produção e renda 
do produtor. 

A FAEP propõe uma reformulação do crédito e do 
seguro rural. A legislação que rege o crédito rural é de 
1965. Desde então, houve avanços nos instrumentos 
de crédito e comercialização, como também em tec-
nologia, mas os bancos ainda são obrigados a seguir 
uma legislação defasada, o que aumenta os custos 
operacionais para a liberação dos financiamentos e 
a burocracia. 

Conforme bem coloca o Presidente da FAEP, 
Ágide Meneguette, hoje, é possível fazer crédito ru-
ral mais simples, automático e rotativo. E esse é um 
desejo dos produtores e até dos agentes financeiros, 
mas depende de mudança na legislação. 

Entre as propostas apresentadas pela FAEP, es-
tão o aumento dos recursos destinados ao financia-
mento do custeio da safra para R$63,8 bilhões, valor 
30% superior ao disponibilizado no Plano Agrícola 
2007/2008. 

O documento aponta também a necessidade de 
atenção para o vertiginoso aumento nos custos de 
produção e nos insumos agrícolas. Mostra que, entre 
fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008, a semente de 
soja registrou aumento de 30%, ração balanceada 
25%, fertilizantes (matéria-prima) mais de 30%, ferti-
lizantes (formulados) mais de 60% e os herbicidas à 
base de glifosato 31%.

A proposta assinala ainda a necessidade de re-
dução das taxas de juros para 4,5% no custeio. Pre-
vê que o produtor que utilizar PROAGRO, seguro ou 
mercado futuro e que, adicionalmente, pagar em dia 
as parcelas, terá um desconto, o que reduziria os juros 
para o patamar de 4,5%.

A FAEP sugere aumento de 30% dos limites de 
custeio e comercialização devido ao reajuste do custo 
de produção.

A Federação defende que a criação de um cré-
dito rotativo automático é possível e desejado por pro-
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dutores e agentes financeiros. Atualmente, o registro 
das cédulas e a burocracia inerente à formalização 
das garantias são realizados a cada safra de inverno 
e verão, o que onera o custo das operações.

Para colocar em prática as mudanças no crédito 
e seguro, é preciso igualmente mudar a legislação. 

Os agricultores paranaense propõem a criação 
de um Grupo de Trabalho Técnico para elaborar as 
propostas de reforma das leis, com o envolvimento do 
Governo Federal e do setor privado.

O documento aponta que, sem onerar o Governo, 
é possível reduzir os juros para 5,5% ao ano.

Em relação ao MODERFROTA, ainda é cobra-
da uma comissão de 4% que os fornecedores têm de 
pagar ao BNDES, custo que acaba sendo repassado 
ao produtor no preço dos bens financiados. Em face 
da atual realidade econômica, essa taxa representa 
ônus exagerado e incompatível com a atividade agro-
pecuária;

Em relação ao Proger Rural, o programa tem o 
objetivo de apoiar os produtores cuja renda bruta anu-
al já está acima do limite estabelecido para o público 
beneficiário do Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar – PRONAF. Desta forma, a 
FAEP sugere redução dos juros de 6,25% para 4% ao 
ano e aumento da regra de enquadramento da renda 
anual do produtor do teto atual de R$220 mil por ano 
para até R$350 mil. 

Os limites do custeio e investimento agrícola e 
pecuário, devido ao aumento de custos de produção, 
também precisam ser reajustados em 30%. O teto de 
R$150 mil por CPF do PROAGRO foi estabelecido em 
1994, quando da última grande reformulação do Pro-
grama de Garantia da Atividade Agropecuária. Propõe-
se seja corrigido o limite de cobertura de R$150 mil 
para R$300 mil a fim de acompanhar a defasagem 
desse período.

Em 2007, o Conselho Monetário Nacional editou 
a Resolução n.º 3.478, que reduziu a cobertura inicial 
do PROAGRO de 100% para apenas 70% do custeio, 
quando do uso de técnicas de plantio direto. A FAEP 
propõe o restabelecimento da cobertura de 100%, 
pois considera que a medida do Governo de reduzir 
essa cobertura vai contra as diretrizes da agricultura 
sustentável. 

Os benefícios do plantio direto são inúmeros: di-
minui o impacto ambiental, como maior retenção de 
água no solo, menor compactação do solo e menor 
erosão.

Para o funcionamento efetivo do seguro, a FAEP 
sugere uma série de ações, sendo a mais urgente a 
efetiva implementação do Fundo de Catástrofe.

O seguro rural é um grande instrumento de re-
dução dos prejuízos provocados por situações adver-
sas à produção e indutor de alta tecnologia. Pode ser 
parte da solução para evitar futuras prorrogações de 
dívidas dos produtores. Assim sendo, é preferível os 
produtores terem um seguro rural com prêmio aces-
sível e cobertura dos seus financiamentos e renda ao 
Tesouro despender vultosos recursos para equalizar 
a taxa de juros de prorrogações de dívidas.

A implementação do Fundo tornará o segmen-
to de seguro rural atrativo para novas seguradoras e 
resseguradoras, o que provocará uma série de bene-
fícios em cascata, como massificação do seguro rural, 
pulverização dos riscos, redução do valor do prêmio, 
maior estabilidade na renda dos produtores e acesso 
facilitado ao crédito rural.

Os agricultores propõem ainda a criação de novas 
modalidades de seguro. Entre eles, criar incentivos para 
que as seguradoras elaborarem um Seguro de Renda 
e de Crédito do produtor, que seria complementar ao 
seguro de produção e também contaria com subsídios. 
Defendem a atuação perante as seguradoras para mu-
dar o cálculo baseado na produtividade por município 
para a produtividade média de cada produtor, confor-
me histórico dos últimos 5 anos, excluindo-se as safras 
de produtividade acima dos padrões e as safras com 
problemas climáticos.

Os defensivos utilizados no cultivo da soja e do 
milho, considerados fontes de proteína e de energia 
na alimentação animal, proporcionam redução de pre-
ço em toda a cadeia produtiva da carne (suínos, aves, 
bovinos) e para o consumidor final, ajudando a conter 
o processo inflacionário.

A FAEP cobra o cumprimento das resoluções do 
Acordo do MERCOSUL e a permissão de importação 
direta, pelos produtores, das substâncias ativas e suas 
formulações. Reivindica também que seja zerada a 
taxa de importação de insumos e liberada a importa-
ção dos genéricos.

Esses são apenas alguns pontos da pauta colo-
cada pelos agricultores paranaenses, que assumem 
neste momento papel ainda mais importante do que 
já tinham. 

O mundo inteiro vive uma situação de apreensão 
em virtude da escassez de alimentos básicos e da ele-
vação dos preços desses produtos, com repercussão 
direta sobre os índices inflacionários e, principalmente, 
sobre a segurança alimentar dos povos. 

Mais do que nunca, o apoio à agricultura se con-
figura como política de valor estratégico para o Brasil, 
que não pode continuar olhando o setor apenas com o 
viés financista e economicista que perdurou até hoje.
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Como Parlamentar que representa o Paraná, Es-
tado responsável por um quarto da produção de grãos 
do País, apoiamos integralmente a pauta apresentada 
pelos agricultores paranaenses. 

São propostas que encerram inestimável contribui-
ção para garantir que o Brasil aumente a sua produção, 
assegure comida na mesa dos trabalhadores brasilei-
ros, além de permitir que nossa agricultura continue a 
ajudar a economia do País a se desenvolver.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento no Programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, eu passei o final de semana na Pa-
raíba, mantendo contatos nos municípios onde tenho 
atuação política, conversando com as lideranças e com 
a população em geral. E fiquei muito preocupado com 
uma situação considerada extremamente crítica por que 
passa o setor de segurança pública do Estado.

Constatei que, nos últimos meses, a criminali-
dade que já apresentava índices alarmantes passou 
a preocupar ainda mais. É que a intransigência do 
Governo do Estado tem dificultado uma solução para 
um impasse que já dura 45 dias. A Polícia Civil está 
em greve, a Polícia Militar está em greve, profissionais 
do Instituto de Polícia Científica, que até hoje estavam 
com as atividades parcialmente paralisadas, junto 
com os policiais civis, resolveram parar de vez, por-
que descobriram que um tal escalonamento proposto 
pelo Governo vai simplesmente piorar a situação sala-
rial da categoria. Ao invés de aumentar os salários, o 
Governo vai reduzi-los, segundo estudo desenvolvido 
pela ASPOL, que é a Associação dos Policiais Civis 
de Carreira da Paraíba.

Enquanto os que fazem a segurança pública rei-
vindicam aumento salarial e melhores condições de 
trabalho, o Governo responde com a intransigência, 
com a falta de diálogo e com promessas que nunca 
são cumpridas. A categoria já não acredita mais nas 
falsas promessas de que a situação será resolvida. O 
Governo promete, a categoria dá um crédito à proposta 
apresentada, põe fim à greve; o Governo não cumpre o 
que promete, e a categoria pára novamente. Um vai-e-
vem que desagrada a todos e só complica ainda mais 
o clima entre os grevistas e o governo.

Enquanto isso, os reflexos na vida do paraibano, a 
cada dia, tornam-se ainda mais negativos. Os assaltos 
se multiplicam, os assassinatos aumentam diariamente, 
na capital e no interior. Na semana passada, a Peni-
tenciária Regional do Serrotão, principal presídio de 
Campina Grande, que no ano passado ficou conhecida 

nacionalmente depois da descoberta de mais de 60 
túneis cavados pelos presidiários para fuga, foi palco 
de outro recorde: 36 apenados fugiram e passaram a 
espalhar medo e pânico nas cidades paraibanas.

Quero aproveitar esta oportunidade para pedir, 
encarecidamente, ao Governo do Estado, que mude 
a sua postura e abra o diálogo com os setores da se-
gurança pública que estão em greve. Não é muito o 
que a categoria está solicitando do Governo. Primeiro, 
o diálogo; depois, um salário digno e melhores con-
dições de trabalho. Rogo para que este apelo possa 
ser ouvido, em nome da Paraíba e do bem-estar do 
cidadão que paga seus impostos em dia e que exige 
dos seus representantes o retorno, em forma de cida-
dania e qualidade de vida.

Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, ocupo a tribuna desta Casa para 
destacar os Projetos de Lei n.ºs 3.127/08 e 3.128/08, 
ambos de autoria do Poder Executivo. Esses projetos 
criam vagas para professores e cargos de direção em 
escolas de educação profissional e tecnológica e de 
ensino superior, respectivamente.

No exercício do nosso mandato, temos procurado, 
diariamente, acompanhar as providências do Governo 
Federal quanto à melhoria na qualidade do ensino de 
no País e, em particular, do nível dos professores que 
atuam diariamente no cenário educacional.

O Projeto de Lei n.º 3.127/08 cria 12,3 mil vagas 
para professor de ensino fundamental e médio e 9.430 
para técnico administrativo das escolas federais de 
educação profissional e tecnológica. Além disso, são 
propostos 4.297 cargos comissionados de direção e 
funções gratificadas. O objetivo do Governo Federal é 
atender à expansão da rede de educação profissional, 
que estará presente em 155 cidades brasileiras.

Para as universidades federais, o Projeto de Lei 
nº 3128, de 2008, cria 23.900 vagas de professor e 
10.920 vagas de técnico administrativo. Serão criados 
ainda 900 cargos de direção, além de 1.550 funções 
gratificadas. Também nesse caso, a criação de cargos 
atende à necessidade de expansão do setor.

As novas vagas servirão para suprir a demanda 
de serviços com a criação de 200 mil novas vagas no 
ensino técnico. Já os cargos em escolas superiores 
vão atender ao Programa de Reestruturação e Ex-
pansão das Universidades Federais, lançado no ano 
passado, cuja meta é elevar gradualmente a taxa de 
conclusão dos cursos de graduação presenciais. Atu-
almente, existem 13 alunos para cada professor, mas 
a taxa de conclusão dos cursos está em torno de 60%. 
O programa pretende elevar o número de alunos para 
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18 para cada professor, com a meta de 90% de con-
clusões em 5 anos.

A previsão é que as escolas técnicas e tecno-
lógicas que fazem parte do Programa de Desenvol-
vimento da Educação – PDE sejam instaladas até 
2010. Segundo a proposta, o provimento dos cargos 
ocorrerá aos poucos, dependendo da existência de 
instalações adequadas e de recursos suficientes para 
o funcionamento das unidades. Caberá ao Ministério 
da Educação definir os critérios de distribuição dos 
cargos e das comissões.

Quando todas as novas unidades de ensino esti-
verem em funcionamento, serão geradas mais de 200 
mil vagas para alunos em cursos técnicos integrados 
ao ensino médio, a cursos superiores de tecnologia, 
licenciaturas para as áreas científicas e tecnológicas 
e educação profissional voltada ao público atendido 
pela Educação de Jovens e Adultos. Haverá vagas 
também em cursos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores.

De acordo com o pedido do Executivo, os muni-
cípios em que serão instaladas as novas escolas fo-
ram escolhidos de forma a oferecer ao País uma Rede 
Federal de Educação Tecnológica com a distribuição 
mais ampla possível por todo o território nacional. 
Houve, neste sentido, o interesse em priorizar regi-
ões interioranas, como é o caso especial de cidades 
do Ceará, Estado que represento nesta Casa. Entre 
elas, estão Crateús, Limoeiro do Norte, Quixadá, So-
bral e Canindé.

Finalmente, se analisarmos o total das 2 ações, 
constataremos a criação de 63,2 mil cargos e vagas 
no ensino público, sendo 36,2 mil vagas para professor 
e 27 mil cargos para técnico administrativo. É mais um 
grande passo para a consolidação da educação brasi-
leira, que vem sendo prioridade para o atual Governo 
Federal, com conquistas como o PROUNI, o FUN-
DEB e o piso salarial nacional do magistério. Assim, o 
Governo Federal ajuda a amenizar o déficit histórico 
verificado quanto à educação e à formação de nosso 
povo, verdadeiro caminho a ser trilhado para o desen-
volvimento de nosso País.

É uma alegria para nós outros, que somos da área 
de educação, termos a certeza de que a educação no 
Brasil, particularmente no Ceará, terá novos avanços 
com a qualidade que o País exige.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, é uma ale-
gria imensa vê-lo presidindo os trabalhos desta Casa, 
Deputado  Narcio Rodrigues, que tão bem representa 
o povo das Minas Gerais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, de au-
toria do então Senador Joel de Hollanda, o Projeto 
de Lei nº 146, de 1996, foi aprovado pelo Plenário do 
Senado Federal em setembro de 2001 e encaminha-
do para esta Casa, onde se tornou o Projeto de Lei nº 
5.456-D, de 2001. 

Ao revogar a legislação básica das ZPEs, de ju-
lho de 1988, e suas alterações, o projeto propunha as 
seguintes mudanças na legislação então vigente:

a) permissão para venda de 20% do va-
lor da produção no mercado interno, desde 
que recolhidos todos os tributos, inclusive os 
incidentes sobre os insumos importados que 
compuseram os bens em questão – 100% da 
produção deveria ser destinada ao mercado 
externo; 

b) inclusão no Conselho das ZPEs de 
um representante de Estados e municípios 
detentores das Zonas e um representante das 
empresas administradoras;

c) eliminação da proibição de produção 
e comercialização de derivados de petróleo, 
combustíveis e lubrificantes e das exigências 
de apresentação de quadro de insumo-produto 
no projeto, referencial para o controle aduaneiro 
das entradas e saídas de mercadorias, e de 
gastos mínimos no País, quando da instalação 
da unidade; eliminação da proibição de qual-
quer despesa do Tesouro Nacional decorrente 
de implantação de ZPE; 

d) isenção do IRPJ por 5 anos, prazo que 
seria estendido para 10 anos para as empresas 
instaladas nas áreas da SUDAM e da SUDE-
NE; isenção do Imposto de Renda incidente 
sobre as remessas e pagamentos realizados 
a não-residentes; 

e) supressão da vedação de tomada de 
recursos financeiros junto a residentes por 
empresas instaladas em ZPE e desobrigação 
pelos empregados estrangeiros da contribuição 
para a seguridade social, desde que renuncias-
sem expressamente aos benefícios. 

É de se notar que o tratamento conferido às ZPE 
já previa a importação de todos os bens, tanto insu-
mos quanto bens de capital, com isenção de todos os 
impostos – II, IPI, COFINS, AFRMM e IOF. 

O Projeto de Lei nº 5.456-D, de 2001, foi aprovado 
em todas as Comissões desta Casa em que tramitou, 
com emendas. Na Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público, o Relator destacou alguns 
pontos importantes: 
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“a) Foram criadas (...) dezessete ZPEs 
em diferentes Estados da Federação, mas so-
mente quatro delas tiveram concluídas suas 
obras de infra-estrutura: as de Imbituba, em 
SC; Rio Grande, no RS; Teófilo Otoni, em MG; 
e Araguaína em TO. Entre outubro de 1988 
e março de 1990, foram criadas as ZPEs de 
Maracanaú, CE; Macaíba, RN; Suape-PE; Pa-
raníba, PI; São Luis, MA; João Pessoa, PB; 
Barcarena, PA; Nossa Senhora do Socorro, 
SE; Araguaína, TO; Ilhéus, BA; Cáceres, MT. 
Entre novembro de 1993 e outubro de 1994, 
criaram-se as ZPEs de Rio Grande, RS; Co-
rumbá, MS; Vila Velha, ES; Imbituba, SC; Ita-
guaí, RJ; e Teófilo Otoni, MG; 

b) (...) Nos países do MERCOSUL, a Ar-
gentina já instalou 6 ‘zonas francas’ (equiva-
lentes às ZPEs brasileiras), de um total de 27 
autorizadas por uma lei de 1997. O Uruguai 
tem 8 ‘zonas francas’ e o Paraguai, desde 1997, 
uma ‘ley de maquila’, que transforma todo o 
território paraguaio em zona franca”. 

O parecer favorável à aprovação do projeto foi 
aprovado, com votos contrários de Deputado s do partido 
do Governo – Dra. Clair (PT/PR), Tarcísio Zimmermann 
(PT/RS) e Vicentinho (PT/SP). Apresentando voto em 
separado, a Deputada  Dra. Clarim e os outros citados 
apontavam os argumentos contrários à aprovação do 
PFL nº 5456, de 2001, a saber: 

“A proposição (...) retira instrumentos de 
fiscalização alfandegária da Autoridade Tributá-
ria, pois suprime a obrigatoriedade do quadro 
de insumo-produto para as empresas instala-
das nas ZPEs. (...) A ausência desses contro-
les pode acarretar a internalização da produ-
ção das ZPEs em maiores percentagens, por 
meio do descaminho e contrabando, (...) com 
evidentes prejuízos para a produção nacional. 
(...) Diversos estudos mostram (...) que o tama-
nho do mercado brasileiro é fator fundamental 
para atração de novos investimentos diretos 
estrangeiros para o Brasil. Na medida em que 
o Projeto (...) permite a internalização da par-
cela da produção das ZPEs, no percentual de 
20% da produção, abre-se o precedente para 
essas empresas reivindicarem, em um cená-
rio de acirramento da competição no mercado 
internacional, o aumento desse percentual, in-
clusive com o argumento de garantir a manu-
tenção de empregos, com perdas irreversíveis 
para a produção doméstica. (...) a importação 
de bens de capital usados vai na contramão 

da política industrial proposta pelo Governo 
Lula. (...) Por fim, o Projeto em questão prevê 
uma série de benefícios fiscais (...)”.

Lembrava que, em decorrência da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, “(...) a concessão ou ampliação 
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanha-
da de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
(...).”, dispositivo não atendido no presente projeto de 
lei. Pelas razões alinhadas, terminava por sugerir a 
rejeição do PL. 

Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, o parecer do Deputado  Leo Al-
cântara, igualmente favorável, foi aprovado por unani-
midade. Vale a pena transcrever trecho seu do voto: 

“Não se trata, em absoluto, de ceder à 
argumentação, tão fácil quanto ingênua, de que 
as ZPE representariam uma panacéia para as 
nossas seculares mazelas da pobreza e das 
desigualdades regionais e sociais. Ocorre, 
apenas, que, sob um ponto de vista neutro, 
julgamos que, em nome do benefício da dúvi-
da, é chegada a hora de favorecer sua insta-
lação, para que as vantagens e desvantagens 
decorrentes de seu funcionamento possam ser 
devidamente conhecidas e sopesadas.” 

Em resumo, a despeito de recomendar a apro-
vação do PL, o Relator não mostrava convicção sobre 
suas vantagens, e falava em “benefício da dúvida” para 
conhecer “as vantagens e desvantagens” da instala-
ção de ZPE. 

Também nas Comissões de Finanças e Tributa-
ção e CCJC, os pareceres favoráveis foram aprovados, 
surpreendentemente, por unanimidade. Considerando 
que as ZPEs criadas não foram ainda implantadas, ar-
gumentava o Relator na CFT que “no estágio em que 
se encontra a implementação do atual modelo, não 
haveria, em princípio, receita tributária ou de contribui-
ções a renunciar com a sua reformulação nos termos 
do Projeto e suas emendas. (...) Assim, não conflita o 
Projeto (...) com os diplomas normativos atinentes à 
análise de adequação orçamentária e financeira (...) 
de modo que não implica matéria orçamentária e fi-
nanceira no âmbito da União.”

Vale a pena retornar no tempo. Desde sua con-
cepção, em 1988, 20 anos atrás, os defensores das 
ZPEs no Brasil justificavam o regime sob a alegação 
de que ele propiciaria o desenvolvimento regional, a 
atração de novos investimentos externos e o incentivo 
à exportação. Esses argumentos, entretanto, não se 
sustentam quando se verifica que a criação das ZPEs 
– no papel, em sua grande maioria – ocorreu nas di-
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versas regiões do País, as exportações cresceram 
em decorrência de políticas de apoio e promoção das 
vendas externas de nossos bens produzidos em todos 
os pontos do território nacional e os investimentos es-
trangeiros continuaram a ser atraídos principalmente 
pelo tamanho e potencial do mercado interno.

Se, no contexto de uma economia fechada, com 
barreiras à importação e elevadas tarifas alfandegá-
rias, o regime não se sustentava, imagine-se agora, 
repito, 2 décadas depois. 

O avanço tecnológico mudou o mundo. O Brasil, 
com o Governo tucano, domou o processo inflacionário 
e reformou completamente sua política de importação 
e de exportação, e avançamos na construção de um 
bloco econômico sólido com os parceiros da América 
do Sul. Além disso, desde o fim dos anos 80 do sécu-
lo passado, foram implantados diversos instrumentos 
legais que incentivam as exportações, sem os trans-
tornos, inconveniências e possibilidades de desvios e 
de concorrência desleal com a produção instalada fora 
daquelas zonas. Mais recentemente, cabem destaque, 
entre outros, a redução dos impostos e a simplificação 
dos trâmites burocráticos das importações; a redução 
do IPI sobre os bens de capital e os incentivos previstos 
na chamada MP do Bem, além da maior liberdade para 
o destino das receitas em divisas das empresas expor-
tadoras – os exportadores não têm, necessariamente, 
que converter seus dólares, euros etc. em reais. 

É de se ter em conta que o modelo das ZPEs, 
além da possibilidade de contrabando e de descami-
nho com a de internação de até 20% da produção, em 
nada favorece a atração de empresas produtoras e 
exportadoras de bens com alto conteúdo tecnológico, 
ou o investimento estrangeiro, visto que o capital ex-
terno busca, no Brasil, a produção de bens e serviços 
destinados predominantemente ao mercado interno. 
Aliás, em seu Voto em Separado, a Dra. Clair e outros 
reconhecem tal realidade. Além disso, merecem des-
taque alguns pontos relativos que atingem, com cer-
teza, nossos compromissos e comprometem nossas 
negociações internacionais. 

Ao prever a isenção do Imposto de Renda, sub-
sídio proibido, o PL contrariava os acordos firmados 
pelo Brasil na OMC. No âmbito do MERCOSUL, sig-
nificava ensejar sério contencioso com os parceiros e 
um precedente extremamente perigoso, abrindo con-
dições para a expansão dessas Zonas nos territórios 
dos parceiros, com produção voltada, obviamente, para 
o mercado brasileiro. É elucidativo repetir destaque 
conferido às zonas especiais criadas nos territórios 
dos parceiros no Parecer da CTASP: “(...) O Uruguai 
tem 8 ‘zonas francas’ e o Paraguai tem, desde 1997, 

uma ‘ley de maquila’, que transforma todo o território 
paraguaio em zona franca”. 

Pois bem. Todos esses pontos não foram sufi-
cientes convencer para a maioria dos membros das 
Comissões dos efeitos danosos do regime de ZPE. 
Contra o nosso voto, o projeto de lei foi aprovado na 
CCJC e, como tramitava em regime de apreciação 
conclusiva das Comissões, apresentamos requeri-
mento para que fosse apreciado pelo Plenário. Mais 
uma surpresa: diversas assinaturas foram retiradas, e 
o PL, sancionado, transformou-se na Lei nº 11.508, de 
20 de julho de 2007. 

Temos de admitir que os vetos do Presidente 
desidrataram totalmente o regime, tornando a lei letra 
morta. Mas a caixinha de surpresas ainda não havia 
se esgotado. Após cerca de 7 meses, o tema voltou 
com força total, transformando-se em matéria “urgente 
e relevante”, justificando a edição da Medida Provisória 
nº 418, de fevereiro de 2008, que restaurava os incen-
tivos às ZPEs. Desde 31 de março, essa MP passou a 
trancar a pauta desta Casa, que melancolicamente se 
dispôs a dedicar toda a tarde da última terça-feira, dia 
6, à apreciação desse tema “urgente e relevante”. 

O projeto de lei de conversão apresentado pelo 
Relator ainda trazia mais novidades. Não satisfeito 
com a manutenção dos incentivos por 20 anos, o Re-
lator propôs a prorrogação por outros 20 anos. E não 
parou por aí. Restaurou a isenção do IRPJ para os 5 
primeiros anos das empresas instaladas em ZPE nas 
regiões da SUDAM e SUDENE – esse incentivo foi 
vetado na versão anterior por contrariar nossos com-
promissos na OMC. Mais ainda: previa que as vendas 
entre empresas de ZPE seriam consideradas exporta-
ções, o que permite que uma empresa se instale em 
ZPE e destine a totalidade da produção ao mercado 
interno. A despeito dos destaques apresentados pelo 
PSDB, o projeto de lei de conversão foi aprovado como 
apresentado. 

Melancólica tarde, Srs. Parlamentares!!! Ao con-
trário das pretensas vantagens do estímulo à a implan-
tação efetiva de Zonas de Processamento de Expor-
tações – ZPEs em todo o território nacional, a aprova-
ção dessa medida provisória não deverá promover o 
desenvolvimento das regiões menos favorecidas, não 
deverá constituir fator de atração de novos investimen-
tos estrangeiros, mas, sim, distorcer a competição com 
as próprias empresas brasileiras. Para desenvolver 
de forma justa o País, conquistar novos e assegurar 
mercados arduamente conquistados, não precisamos 
de políticas distorcivas e perturbadoras, mas de uma 
política regional adequada, de investimentos estrutu-
radores em infra-estrutura e de câmbio ajustado, entre 
ouras medidas. 
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Triste dia para o Parlamento! Triste dia para o 
País!

Ao concluir, Sr. Presidente, reiterando a enorme 
satisfação de vê-lo presidindo esta sessão, quero dizer 
que o Governo Lula tem uma característica sempre 
presente. Todas as vezes que há lobby organizado, 
poderoso, cujos interesses são claros e direcionados 
para favorecer grupos específicos, o Governo Lula 
cede, apresenta proposta que atende aos poderosos, 
àqueles que podem se beneficiar de forma restrita, em 
detrimento do interesse geral do País.

Infelizmente, repito, o projeto de lei de conversão 
aprovado atende a esse lobby, a poucos na verdade, 
mas não serve aos interesses do País. 

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/
PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, venho hoje à tribuna infor-
mar sobre a chegada da chanceler da Alemanha, na 
quarta-feira, que, entre outras coisas, vem para inter-
pelar o Governo brasileiro sobre nosso programa de 
biocombustível. 

Aproveito também para somar-me aos apelos 
feitos pelo Presidente desta Casa, Arlindo Chinaglia, 
e pelo 1ª Vice-Presidente, Narcio Rodrigues, no semi-
nário que promovemos ontem com os Parlamentares 
portugueses, para discutir o falso paradoxo que vem 
sendo mundialmente levantado, contrapondo nos-
sa produção de biodiesel à capacidade do Brasil de 
produzi-lo e o impacto que eventualmente acarretaria 
sobre a produção de alimentos, tentando imputar à 
nossa produção de biodiesel a responsabilidade pela 
inflação nos preços das commodities, especialmente 
dos alimentos. 

Diante da necessidade que encontramos de dar 
balizada resposta a essa discussão, no âmbito da Co-
missão de Minas e Energia desta Casa, sob a coorde-
nação do nosso colega, Deputado  Edmilson Valentim, 
que se encontra neste plenário, foi estruturado um grupo 
de trabalho para discutir especificamente a questão dos 
biocombustíveis e, em profundidade, o etanol. 

Esse grupo, que conta ainda com os Deputado s 
Arnaldo Jardim, Betinho Rosado, Julião Amin e William 
Woo, divulgará em breve documento afirmando a nossa 
crença de que é possível, sim, no Brasil e em vários 
outros países do mundo, produzir biocombustível, so-
bretudo do etanol, com eficiência e competitividade, 
sem colocar em risco o suprimento de alimentos.

A questão dos alimentos no mundo está associa-
da a práticas de proteção que os países do Primeiro 
Mundo, tanto Europa como Estados Unidos, vêm fa-
zendo de modo reiterado, o que vem dificultando ou 
impedindo a expansão da área plantada e da produção 
nos países do Hemisfério Sul.

As Nações Unidas, paradoxal e surpreendente-
mente, de um tempo para cá, modificou seu discurso 
de pró-energia limpa, pró-combustíveis verdes e reno-
váveis, para questionar a viabilidade e se contrapor à 
produção de alimentos. Inclusive, o Secretário-Geral 
das Nações Unidas fez um apelo, a meu ver patético, 
aos países ricos para que doassem 2 bilhões de reais 
para resolver o problema da fome nos países menos 
favorecidos. Em vez disso, ele deveria ter feito apelo, de 
forma organizada e metodológica, para serem revistas 
as barreiras comerciais à produção de alimentos e pedir 
incentivos e apoios aos países do Terceiro Mundo, os 
menos desenvolvidos, a fim de que possam produzir, 
de forma eficiente e com competitividade, alimentos, 
combustíveis verdes e outras tantas riquezas que hoje 
pouco podem aproveitar por estarem expostos à des-
leal concorrência dos países mais ricos. 

Ao concluir, Sr. Presidente Narcio Rodrigues, 
solidarizo-me com V.Exa. pelo seu discurso proferido 
ontem no seminário promovido por esta Casa, a qual 
tem o dever e a obrigação de proclamar para o Brasil 
e para o exterior que é possível, com responsabilidade, 
com segurança ambiental e social, produzir biocom-
bustível, etanol e alimentos para o mundo inteiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 

Deputado  Paulo Henrique Lustosa, o pronunciamento 
de V.Exa. é extremamente oportuno.

Realmente, ontem, tratamos do tema no semi-
nário, e o Presidente Arlindo Chinaglia também o fez 
durante sua exposição na abertura dos trabalhos.

Precisamos combater as mentiras que estão viran-
do verdade sobre a produção do biocombustível devido 
à falta de enfrentamento com a União Européia.

Cumprimento V.Exa., uma vez que a defesa do 
etanol brasileiro é em favor da nossa Pátria.

O  SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Deputado  Vital do Rêgo 
Filho.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Narcio 
Rodrigues, meu caro amigo, faço minhas as palavras 
do Deputado  Paulo Henrique Lustosa proferidas ago-
ra há pouco, ao fazer importante dissecação sobre 
a produção do biocombustível, sobretudo do etanol, 
para desmistificar o poder econômico mundial, que 
tem tratado de forma emblemática importante questão. 
Parabéns a S.Exa.

Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna para 
fazer rápida prestação de contas sobre o trabalho da 
Comissão Parlamentar de Inquérito instalada nesta 
Casa no dia 19 de dezembro de 2007.



20270 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

O nosso partido, o PMDB, indicou-me como Pre-
sidente da Comissão e o Deputado  Vicentinho Alves 
como Relator.

Foram 20 reuniões, 83 requerimentos apreciados, 
33 pessoas convocadas e ouvidas pela CPI. Fizemos 
diligências a 4 Estados: Acre, Maranhão, Mato Grosso 
do Sul e Tocantins.

Enfim, no próximo dia de 20 de maio, o rela-
tório preliminar, segundo informações do eminente 
Deputado  Vicentinho Alves, será entregue. Foram dias 
com momentos muito felizes e de aprendizado nessa 
Comissão.

O mundo inteiro olha para o Brasil, principalmen-
te para as questões de Roraima, para as dificuldades 
hoje jurídicas com relação à demarcação de terras 
da reserva Raposa Serra do Sol. Enquanto isso, suas 
crianças estão morrendo, a sociedade indígena preci-
sando efetivamente de uma ação conjunta do Estado. 
São mais de 1 milhão de índios no Brasil, e eles têm 
uma taxa de natalidade 2 vezes maior do que os não-
índios. Precisam muitas vezes de um tratamento, não 
aquele do Estatuto do Índio, de 1973, que os tratava 
como incapazes, como difíceis de serem envolvidos 
na urbanidade, mas do tratamento que diz a Constitui-
ção de 1988, porque são diferentes. E são diferenças 
culturais, étnicas de um povo brasileiro que é dividido 
e distribuído em mais 200 etnias, falando 180 línguas. 
Essas pessoas precisam efetivamente ter uma voz, 
precisam ser ouvidas por este Congresso Nacional.

A CPI apurou a subnutrição indígena. Seu tra-
balho começou em Mato Grosso do Sul, na região de 
Dourados.

Depois de tomadas providências efetivas, a FU-
NASA transformou-se numa vitrine em termos de tra-
tamento à criança indígena. Certamente, este mesmo 
modelo que encontramos em Mato Grosso do Sul de-
verá ser copiado para o Brasil inteiro, porque a rea-
lidade que vivemos lá não foi a mesma realidade do 
Maranhão, não foi a mesma realidade do Acre. 

Há necessidade cogente de uma ação articulada 
do Governo Federal entre FUNAI e FUNASA, para que 
esses órgãos possam efetivamente caminhar juntos, 
em parceria, numa gestão que possa trazer resultados 
imediatos à sociedade indígena.

Por isso tenho absoluta confiança de que, depois 
de recolhidas todas essas informações, depois de ou-
vir testemunhos dos mais diversos, o nosso eminen-
te, competente, sereno Relator Vicentinho Alves vai 
produzir um texto que certamente vai dar um salto de 
profunda qualidade no tratamento que o Estado bra-
sileiro presta à sociedade indígena.

Portanto, eu gostaria, ao término dessa experi-
ência – repito – extraordinária, porque mergulhamos 

num universo desconhecido, num universo efetivamen-
te desconhecido para muitos de nós nesta Casa, de 
agradecer a meu partido, ao PMDB, por ter me dado 
a honra de presidir essa Comissão.

Quero dizer que, no próximo dia 20, segundo in-
formações do nosso Relator, iremos distribuir de for-
ma preliminar o relatório para, em 7 dias, podermos 
dar como conclusa uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito instalada 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, passo a 
abordar outro assunto.

Fiquei extremamente preocupado ontem com uma 
matéria publicada no importante jornal Valor Econô-
mico, que tem circulação nacional e trata de assuntos 
políticos e econômicos do Brasil e do Mundo. A repor-
tagem, assinada pelo jornalista Thiago Vitale Jayme, 
faz referência a dispositivos da nossa Constituição 
Federal – que completará 20 anos de existência em 
outubro deste ano – mas que ainda esperam por re-
gulamentação.

São artigos de suma importância para a vida 
dos brasileiros. O jornalista cita em sua pesquisa, por 
exemplo, o artigo 18, em seu § 4º, que por não ter 
sido regulamentado poderá mudar a vida de municí-
pios recém-emancipados no País. A matéria relata que 
mais de 50 cidades brasileiras correm o sério risco de 
desaparecer do mapa político do Brasil por conta da 
não-regulamentação desse dispositivo. Todas criadas 
a partir de 1996, quando a Emenda Constitucional 15 
alterou as regras de criação dos municípios e determi-
nou que novas cidades só poderiam surgir depois da 
aprovação de lei complementar pelo Congresso.

Existe, portanto, a inexistência de legislação para 
tal fim. Mesmo assim, alguns Estados permitiram a 
emancipação dessas cidades, gerando esse sério 
problema de incerteza jurídica. O problema é que o 
Ministério Público impugnou todas as 57 cidades no 
Supremo, de acordo com relato do jornal. Em 2006, 
a Corte decidiu que a criação dos municípios era in-
constitucional e deu 2 anos para o Congresso regula-
mentar a questão. O prazo acaba em outubro e, caso 
Deputado s e Senadores não se mexam, todas as ci-
dades terão de voltar a ser distritos.

Ao todo, de acordo com o Valor Econômico, 51 
artigos, parágrafos ou incisos da Constituição espe-
ram regulamentação, dependendo de aprovação de 
lei ordinária ou complementar para ter efetividade. 
Nesse caso específico das cidades, talvez esteja aí 
o maior problema jurídico causado pela não regula-
mentação dos dispositivos. São cidades que hoje já 
têm vida própria, realizaram concursos, criaram suas 
estruturas político-administrativas e, agora, estão na 
corda bamba.
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O problema da regulamentação dos dispositivos 
acompanha a Constituição desde sua promulgação, 
em 1988. Na época, quase 200 dispositivos ficaram 
nesta dependência porque os congressistas, quando 
se deparavam com um assunto mais polêmico, o em-
purravam com a barriga e deixavam a regulamentação 
para depois. Esses dispositivos foram sendo regula-
mentados com o passar do tempo, mas o problema é 
que os 57 que faltam esperam há 20 anos e, agora, 
um deles, o que trata da criação dos municípios, tende 
a gerar esse problema relatado pelo jornal.

É como afirma o ex-Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Moreira Alves: sem a regulamentação, fica 
uma lacuna, pois ela possibilitaria a aplicação plena 
do direito previsto na Constituição.

A matéria cita, além do caso da emancipação 
dos municípios, outros assuntos importantes que de-
pendem da regulamentação dos dispositivos, como a 
legislação sobre o adicional de remuneração aos tra-
balhadores que desempenham atividades penosas; a 
lei de proteção contra demissões arbitrárias ou sem 
justa causa; e o dispositivo que trata dos servidores 
aposentados por invalidez permanente, que ainda não 
foram beneficiados com a lei que criará a forma de 
cálculo de seus benefícios.

Tem também os dispositivos que visam a melhoria 
do funcionamento da administração pública; o compar-
tilhamento de informações fiscais entre União, Estados, 
Distrito Federal e municípios; a avaliação do desempe-
nho dos servidores (que é uma das possibilidade de 
demissão no funcionalismo); o reaparelhamento dos 
órgãos públicos; a realização de programas de aper-
feiçoamento e até a possibilidade de prêmio por pro-
dutividade, o que depende apenas da criação da lei, já 
prevista na Constituição Federal, que determina como 
serão usados os recursos provenientes de economia 
de despesas correntes de cada órgão público.

Outro detalhe interessante é que não existe ainda, 
por exemplo, a lei que regula a eleição indireta para 
Presidente e Vice-Presidente, caso esses cargos fiquem 
vagos nos 2 últimos anos do mandato. A matéria afirma 
que se o País, em algum momento, se ver diante de um 
estado de defesa ou de sítio, não há qualquer legislação 
que limite os decretos presidenciais. Na prática, não 
haveria limites para as restrições a direitos individuais 
dos decretos do Presidente da República.

Outro detalhe: a lei que definiria as atribuições e 
prerrogativas do Vice-Presidente da República nunca 
foi editada, o que significa que o Vice continua tendo 
papel figurativo. 

Também está nessa dependência a lei da licença-
paternidade. Aqui no Congresso Nacional, tramitam 
2 projetos sobre o tema. Um deles prevê dez dias de 

folga aos pais. Outro dá folga maior: 30 dias. Enquan-
to isso, valem os 5 dias que a Constituição previu até 
a edição da lei.

A matéria é concluída, entretanto, com uma infor-
mação que nos tranqüiliza: o Presidente desta Casa, 
colega Deputado  Arlindo Chinaglia, informa que nesta 
quarta-feira será criada uma Comissão para sistema-
tizar a regulamentação dos dispositivos em aberto. 
Já existe, inclusive, um estudo da assessoria técnica, 
em fase final de elaboração, que servirá de ponto de 
partida para o grupo.

Torçamos para que haja um trabalho efetivo desse 
grupo e que possamos corrigir esses problemas gera-
dos a partir da não regulamentação destes dispositivos. 
Com o atraso dos quase 20 anos que se passaram até 
aqui, mas com a garantia e a certeza de que a popu-
lação brasileira e nosso sistema político-administrativo 
não precisarão esperar mais para que a nossa Carta 
Magna seja finalizada em sua plenitude.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o Deputado  Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
hoje, ocorre aqui em Brasília a audiência pública que 
busca discutir umas das questões que se arrastam nes-
te Parlamento há muito tempo. Já é posição assumida 
pelo Governo Federal o reconhecimento daqueles que 
foram vítimas, daqueles que sofreram perseguições, 
daqueles que, ao longo dos anos, não só ainda no 
auge da ditadura, mas com os seus resultados poste-
riores, sofreram verdadeiras torturas.  – Deputado  Pe-
dro Wilson, V.Exa. foi um batalhador incansável dessa 
dura jornada, daqueles que perderam o seu posto de 
trabalho, daqueles que foram sacados completamente 
da sua relação de militância.

Refiro-me aqui aos trabalhadores petroquímicos, 
petroleiros, dos Correios, militares, marinheiros milita-
res, enfim, a todos esses trabalhadores que ao longo 
dos anos nutrem ainda uma expectativa do reconhe-
cimento desse direito. Várias iniciativas já foram toma-
das pelo Ministério da Justiça, reconhecendo o direito 
não só do ponto de vista pecuniário – e não é essa 
questão, mas é importante frisá-la, porque é preciso 
ter esse verdadeiro reconhecimento –, como também 
por diversas vezes a situação de companheiros que 
sofreram barbaramente ao longo dos anos com perse-
guições seja político-partidárias, seja político-sindicais, 
e até com o cerceamento da militância, da capacidade 
de organização. 

Quero lembrar isso para que nós, aqui no Parla-
mento, cobremos do Executivo agilidade por parte da 
Comissão de Anistia instalada no Ministério da Justiça. 
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Sei que são milhares de processos, mas é importante 
que esse reconhecimento seja feito. 

Quero mais uma vez insistir: participamos no Mi-
nistério da Justiça da audiência pública no conselho 
para discutir a situação dos trabalhadores petroquímicos 
naquela greve do Pólo Petroquímico de Camaçari, na 
Bahia. Portanto, está na hora, não há mais motivo para 
adiamentos. Os elementos estão todos apresentados, 
o reconhecimento é completo, as provas são contun-
dentes. Não há mais por que se adiar uma decisão 
que permita que esses trabalhadores tenham de volta 
seus postos de trabalho e possam ser compensados 
ao longo da história.

É duro, Sr. Presidente. Talvez V.Exa. não tenha 
tido essa oportunidade, mas muitos Deputado s até já 
nos têm relatado isso. É comum encontrar, na cidade 
de Salvador, um trabalhador petroquímico, petroleiro 
ou até dos Correios, aqueles que já deviam estar anis-
tiados, dirigindo táxi – o que não é nenhuma desonra 
–, porque virou uma alternativa para os que foram per-
seguidos, colocados para fora do seu posto. 

É comum, para aqueles que vão praticar o turismo 
nas praias de Salvador, encontrar trabalhadores petro-
leiros ou petroquímicos vendendo queijo de coalho ou 
até “pilotando” uma barraca de praia, o que também não 
é nenhuma desonra. Quero relatar isso porque esses 
trabalhadores, além de tudo, passaram boa parte de 
suas vidas perseguidos, sem poder adentrar um ou-
tro posto de trabalho, porque entraram numa lista que 
poderíamos chamar de negativa. 

Portanto, urge a consagração dessa anistia. Es-
tamos falando já numa etapa de reconhecimento pleno 
dos direitos à cidadania. Esta Casa, inclusive, como já 
foi dito pelo Presidente Arlindo Chinaglia, deve pautar 
uma PEC que vai tratar dos portadores de deficiên-
cia, para que possamos entender a cidadania na sua 
plenitude. 

A maior agressão que se pode fazer a um ser 
humano é lhe tirar o direito de exercer, enquanto cida-
dão, a sua atividade política, sindical, o seu direito de 
se locomover, de protestar, de se organizar, de cons-
tituir agremiações e de lutar pelos direitos que foram 
violentados, como o direito à greve, à sua atividade 
laboral em plenas condições ideais de trabalho ou de 
caráter econômico. 

Sr. Presidente, não dá mais para esperar. É im-
portante que nós, do Parlamento, façamos esse apelo. 
Referi-me ao Deputado  Pedro Wilson porque foi em 
sua gestão na Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias desta Casa que conseguimos aprovar o projeto 
de anistia inclusive daqueles que foram barbaramen-
te demitidos durante o Governo Collor. E é para esse 
conjunto de sofridos trabalhadores que fazemos esse 

apelo, para que a anistia possa ser verdadeiramente 
ampla, geral e irrestrita. 

Não é possível, nesses tempos de democracia, 
Deputado  Narcio Rodrigues, estarmos aqui pedindo 
que se cumpra a anistia, pois é algo que deveria ser 
imediatamente aplicado.

Faço um apelo aos membros do conselho, para 
que, de uma vez por todas – sei que há rigor, proble-
mas de detalhamento –, esse direito seja reconhecido 
e consagrado. Posteriormente iremos discutir a forma 
pecuniária que isso pode ser dispensado a esses tra-
balhadores. 

Faço esse alerta e creio que esse é o desejo 
não apenas nosso, mas de todos os Parlamentares 
que ajudaram a aprovar nesta Casa diversas leis que 
tratam da referida matéria.

Muito obrigado.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
a reforma tributária é assunto recorrente e importante 
que se discute na Câmara dos Deputado s e no Con-
gresso Nacional. 

Estamos nessa Comissão Especial e temos visto 
todo tipo de emendas, todo tipo de discussão, mas não 
se trata em absoluto daquilo que o setor produtivo e 
toda a sociedade quer, que é efetivamente uma refor-
ma tributária para valer, que no nosso entendimento se 
baseia num tripé: primeiro, redução nominal da carga 
tributária – 38% de tudo que se produz vai para os cofres 
do Estado; segundo, desburocratização, simplificação 
tributária. Acabar com o cipoal tributário; terceiro, uma 
distribuição mais justa entre os entes da federação – 
58% de tudo o que se arrecada ficam com o Governo 
Federal, 26% ficam com os Estados e apenas 16%, 
com os municípios. 

Nesse sentido, vamos apresentar uma emenda 
que não abrange a discussão da reforma em si, mas 
que projeta, através da emenda constitucional, uma re-
dução da carga tributária pelos próximos 10 anos. Aliás, 
Não é bem uma redução, mas um ajuste. Os impostos 
não crescem na medida em que cresce o PIB. 

Em 1988, com a nova Constituição, a nossa carga 
estava entre 18% e 20%. Então, o que propomos? Um 
redutor, em 10 anos, para voltarmos ao estágio de 20% 
a 25% de carga tributária, que é aquilo que têm os pa-
íses emergentes, com a particularidade do Brasil. 

Vamos deixar para o Senado Federal a atribuição 
de uma efetiva fiscalização anual das alíquotas. Na me-
dida em que elas se sobrepõem à projeção, o Senado 
terá condições de reduzir as taxas. Tudo isso implica 
em alíquotas, e é isso que nós não abordamos. 

A reforma tributária é complexa. Não essa, mas 
várias das que foram apresentadas, sendo que ne-
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nhuma delas aborda aquilo que é essencial: a efetiva 
redução da carga tributária. Está provado que com 
muito menos recursos o Estado consegue atender 
àquilo que é essencial: saúde, educação segurança, e 
fazer aquilo que a sociedade efetivamente não faz. Ao 
Estado cabe o papel que a sociedade não consegue 
fazer. E aí, sim, segurança, educação, saúde, justiça, 
meio ambiente e as ações inerentes ao Estado. Não 
precisamos ir longe – 37%, 38% de carga tributária. 

Queremos levar essa discussão não só para o 
âmbito da Comissão Especial, mas a toda a sociedade. 
Que a sociedade possa refletir sobre uma distribuição 
mais justa entre o setor produtivo e o Estado dentro de 
10 anos. Certamente teremos muito mais crescimento, 
muito mais desenvolvimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, há algum tempo nosso 
País resolveu adotar um novo modelo de Estado. Para 
atuação dessa nova fórmula, adotou o sistema das 
agências reguladoras. Trata-se de pessoa jurídica de 
direito público interno, uma autarquia especial que 
busca regular e fiscalizar a atividade de determinado 
setor da economia de um país, função essencialmen-
te técnica.

Deverão as agências reguladoras fazer levan-
tamento dos dados, elaborar normas disciplinadoras, 
fiscalizar o setor, defender os direitos do consumidor, 
incentivar a livre concorrência, a gestão de contratos 
de concessão, os termos de autorização e permissão 
de serviços públicos, a arbitragem entre os agentes 
de mercado. 

No entanto, essas agências não têm consegui-
do um desempenho eficiente. Muitas delas até trazem 
problemas para o Estado em sua gestão. Elas, que de-
veriam ter isenção política, não conseguiram manter 
essa isenção. Mas o pior de tudo é que, quando de 
sua elaboração, ao pessoal efetivo das agências foi 
destinada a regra legal da CLT.

Com isso, tem havido grande evasão de analistas 
e de especialistas em regulação.

Para que V.Exas. tenham uma idéia, só na ANVI-
SA a evasão de analistas administrativos foi de 20%; e 
a de especialistas em regulação, de 7%. Na ANEEL, 
a evasão de analistas foi de 28%; e a de especialis-
tas, de 10%.

Essa tem sido uma constante preocupação dos 
funcionários das agências reguladoras. São técnicos 
e especialistas que precisam ver reconhecida a sua 
competência, por meio de uma nova regulamentação, 
de uma reestruturação que garanta salário adequado 
aos analistas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, peço o 
apoio de todos para que o Sr. Ministro do Planeja-
mento, Paulo Bernardo, dê maior atenção a esses 
funcionários. 

Foram feitas várias reuniões e promessas, mas 
não foi cumprido o compromisso firmado com o SINA-
GÊNCIAS de elaborar um plano de cargos e salários, a 
fim de que haja o reconhecimento e o pagamento ade-
quado a esses importantes funcionários públicos para 
que essas agências tenham eficiência e eficácia.

Por isso, peço ao Sr. Ministro Paulo Bernardo 
muita atenção. S.Exa. deve discutir o assunto e cum-
prir aquilo que foi acordado com o SINAGÊNCIAS para 
que haja eficiência no trabalho das agências.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, demais presentes, pessoas que estão 
acessando a Internet ou sintonizando a Rádio Câma-
ra e a TV Câmara em todo o Brasil (dirijo-me espe-
cialmente à população de Minas Gerais, que tenho o 
orgulho de representar nesta Casa): a notícia de que 
a agência de classificação de risco Standard & Poor’s 
passou a considerar o Brasil um país de baixo risco é 
histórica e vai atrair para cá grandes fundos interna-
cionais que só têm autorização para aplicar em países 
que tenham alcançado o chamado investment grade 
(grau de investimento).

Tenho certeza de que o Brasil está preparado 
para receber a avalanche de investimentos que pode 
chegar a partir de agora. Sem dúvida, este é um mo-
mento importante para o País e os brasileiros. 

Uma prova de que a notícia é de suma importância 
pode ser verificada pelo crescente otimismo do mer-
cado financeiro, repercutindo nas seguidas altas das 
Bolsas de Valores. O IBOVESPA, por exemplo, principal 
índice de ações, subiu 6,3% num único dia.

Várias agências internacionais trabalham com 
classificação de risco de pagamentos de países, e a 
Standard & Poor’s é uma das mais importantes. 

O grau de investimento é dado a países tidos 
como de baixa probabilidade de não honrar suas dívi-
das. Conforme as agências de notícias, em seu comu-
nicado sobre o Brasil, a Standard & Poor’s afirma que 
o grau de investimento é um reflexo da “maturidade 
das instituições do Brasil e da sua política monetária”, 
além da “melhoria das tendências de crescimento” da 
economia do País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, parabe-
nizo o Presidente Lula, o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, o Presidente do Banco Central, Henrique 
Meireles, bem como todo o povo brasileiro pelo ingres-
so do Brasil num novo patamar de desenvolvimento 
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socioeconômico. É como se estivéssemos recebendo 
o aval dos países desenvolvidos para participar desse 
seleto grupo.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, estou nesta Casa há 5 mandatos e 
sou integrante da bancada ruralista, portanto militan-
te das questões do agronegócio. Sou coordenador do 
Grupo de Trabalho de Competitividade, que ao longo 
dos últimos 3 anos vem identificando vários fatores que 
comprometem o desenvolvimento de nossa Nação, a 
exemplo do monopólio do IRB no resseguro, fato que 
identificamos como entrave ao desenvolvimento do País 
e que transformamos em lei, promovendo a abertura 
do mercado às seguradoras estrangeiras.

Tenho participado ativamente das discussões 
que envolvem os gargalos da logística brasileira, em 
especial a impiedosa distorção da matriz de trans-
portes, essencialmente rodoviarista. Nesse aspecto, 
posso afirmar que os empresários do agronegócio, os 
agricultores são extremamente competentes na gestão 
de seus negócios. Digo isso porque além da pesada 
carga tributária que incide sobre todos os brasileiros, 
o agricultor ainda tem que compensar o elevado custo 
dos fretes, advindos da já citada distorção da nossa 
matriz de transportes. Para concorrer no mercado de 
commodities, com preços ditados pela cotação in-
ternacional, resta ao produtor brasileiro aumentar sua 
produtividade por alqueire plantado, e nesse quesito 
o faz muito bem.

Voltando à questão de transportes, Sr. Presi-
dente, quero dizer que exploramos mal os diversos 
modais de transportes, vejo poucos investimentos em 
hidrovias, de forma que se tornem vias navegáveis de 
fato; o transporte por cabotagem tem problemas de 
equalização tributária na aquisição de combustível, 
que também inviabilizam sua utilização para escoar a 
produção do agronegócio. 

Quando afirmam que o problema da logística 
brasileira está nos portos, tenho por obrigação vir a 
esta tribuna para prestar meu depoimento de que isso 
não é verdade. Os portos vão muito bem, o modelo im-
plantado com a Lei nº 8.630, de 1993, intitulada com 
muita propriedade de Lei de Modernização dos Por-
tos, que carreou os investimentos privados à operação 
portuária, propiciou um extraordinário ganho de produ-
tividade aos portos públicos. Sob as mãos do Estado 
a produtividade portuária era de 13 movimentos por 
hora. Ou seja, em uma hora eram movimentados, no 
máximo, 13 containers em cada berço de atracação. 
Com a concessão da atividade portuária à iniciativa 
privada saltamos para mais de 50 movimentos por 

hora. Portanto, não é honesto imputar aos portos pú-
blicos o estigma de onerar o agronegócio pela falta de 
investimentos na atividade portuária.

Desde 1997, quando os portos públicos passa-
ram a receber investimentos do setor privado, os ope-
radores portuários outorgados através de processo 
licitatório investiram a cifra de 1 bilhão de dólares na 
modernização dos terminais. Obviamente o problema 
não é de falta de investimentos nos terminais portu-
ários, muito menos no modelo implementado a partir 
da Lei nº 8.630, de 1993.

Chamo atenção dos senhores para o fato de que 
foi encaminhado ao Senado o Projeto de Lei de Con-
versão nº 10, de 2008, objeto da Medida Provisória nº 
412, de 2007, que é extremamente benéfica para o 
setor de movimentação de cargas. A MP prorroga por 
mais 3 anos o regime de suspensão tributária para a 
aquisição de equipamentos, nacionais e importados, 
para a movimentação de cargas. Em sua tramitação na 
Câmara teve a sorte de ter como Relator o Deputado  
Márcio França, que analisou em profundidade o texto 
original da medida provisória e suas emendas. Com 
muita propriedade meu colega Márcio França ateve-
se à Carta Magna e aos diplomas que estabelecem 
os marcos regulatórios do setor. Acatou com maestria 
as emendas que de fato eram importantes para a ati-
vidade portuária e para o agronegócio, a exemplo da 
obrigatoriedade da construção de eclusas por ocasião 
da construção de barragens 

Sr. Presidente, pretendo com estas palavras ape-
lar para o bom senso dos nobres Senadores da Re-
pública, para que se atenham ao conteúdo e à razão 
de ser da Medida Provisória nº 412, agora Projeto 
de Lei de Conversão nº 10, pois algumas emendas 
apresentadas, no prazo regimental, não guardavam a 
menor relação com o objeto da MP. Se ressuscitadas 
e aprovadas no Senado Federal, poderão comprome-
ter o pesado aporte do setor privado no modelo pre-
conizado na Lei nº 8.630, pondo em risco a imagem 
do Governo diante dos setores produtivos, denotando 
a fragilidade dos nossos marcos regulatórios. Dessa 
forma, ao apreciar a matéria no Senado, é importante 
não trazer à luz da discussão matérias que promovam 
o desequilíbrio dos contratos vigentes e legítimos sob 
a ótica da Constituição Federal, sob a Lei de Licitações 
e a própria Lei de Modernização dos Portos. 

Permitir aos terminais de uso privativo operar 
cargas de terceiros não é objeto da discussão relativa 
ao REPORTO. A figura do terminal privativo foi criada 
para aqueles que operam carga própria e que não es-
tão sujeitos às obrigações assumidas pelos terminais 
de uso público, tais como: a obrigatoriedade de con-
tratação de mão-de-obra através do Órgão Gestor de 
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Mão-de-obra – OGMO; a reversibilidade dos bens e 
investimentos à União no término do contrato; a uni-
versalização dos serviços, dentre outros.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, neste 13 de maio, completam-se 120 anos 
da Abolição da Escravatura no Brasil. 

A data anda um pouco esquecida devido a mo-
tivações políticas tendentes a rever a historiografia 
tradicional a respeito do tema. Esse revisionismo, co-
erente com a atual agenda do movimento negro, ob-
jetiva atribuir aos escravos papel quase exclusivo em 
sua libertação.

Assim, nos últimos tempos, o dia 13 de maio, a 
assinatura da Lei Áurea e a atuação da Princesa Isa-
bel vêm sendo relegados a segundo plano ou mesmo 
infamados. Já se chegou ao ponto de, em alguns dis-
cursos mais descomedidos, qualificar esses episódios 
de farsa e engodo. Como se isso não bastasse, em um 
livro didático recomendado pelo Ministério da Educa-
ção para uso na rede pública de ensino, a Princesa 
foi descrita pelo autor como sendo “feia como a peste 
e estúpida como uma leguminosa”.

Ora, ninguém pretende questionar a evidente 
importância das ações dos negros no processo de 
sua libertação. Entretanto, isso não pode implicar a 
recusa do reconhecimento de que a abolição foi uma 
construção coletiva de vários brasileiros, independen-
temente da cor.

Nesse sentido, o dia 13 de maio tem um valor 
simbólico muito grande e, portanto, deve ser preser-
vado. Representa o coroamento não apenas da luta 
de escravos que fugiam para resistir ao cativeiro a 
partir dos quilombos, mas também a de mulatos ou 
ex-escravos como Luiz Gama, José do Patrocínio e 
André Rebouças que a travavam na arena política e 
na da opinião pública. 

A par disso, simboliza o engajamento nessa luta 
de vários membros da elite do Império, como Joaquim 
Nabuco, hoje considerado o maior porta-voz da causa 
no âmbito legalista e parlamentar. Aliás, ele foi o fun-
dador da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, 
além de autor do livro O Abolicionismo, talvez uma das 
mais densas e belas obras de combate já publicadas 
em língua portuguesa.

Nesse contexto, há farta evidência também da 
ativa participação da Princesa Isabel, que chegou a 
organizar passeatas para arrecadar fundos em prol 
da libertação dos cativos e a ajudar a esconder mui-
tos dos fugidos. 

Testemunha da época, Rui Barbosa afirmou em 
um de seus pronunciamentos: “Hoje a regência (isto 
é, Dona Isabel) pratica às escâncaras, em solenidades 
públicas, o acoitamento de escravos”. Mesmo Silva 
Jardim, republicano exaltado e, portanto, insuspeito 
de simpatia pela Princesa, declarou que ela “fazia do 
Palácio de Petrópolis o segundo exemplar dos quilom-
bos fluminenses”.

Essa menção a um segundo exemplar remete lo-
gicamente à existência de um primeiro, talvez situado 
em uma chácara no Leblon, de propriedade do portu-
guês José de Seixas Magalhães, onde se plantavam 
camélias. Paralelamente à realização dessa ativida-
de, ali se acolhiam fugitivos em grande número, com 
o conhecimento e o apoio de parcela significativa da 
população carioca.

Por essa razão, a camélia acabou se tornando 
um símbolo de identificação dos abolicionistas. Como 
tal, foi usada pela Princesa em diversas de suas apa-
rições públicas, para demonstrar sua ligação com essa 
nobre causa.

Assim, é injusta a tentativa de desacreditar a atu-
ação da Princesa Isabel no processo de libertação dos 
escravos. Ela não foi mera figura decorativa, alheia à 
gravidade da questão, como pretendem os que tentam 
moldar o passado segundo as conveniências do pre-
sente. Nem foi a Lei Áurea, por ela assinada no dia 13 
de maio de 1888, apenas uma formalidade ou até farsa 
e engodo, conforme acusam os mais exaltados. 

Com sua concisão e clareza, em apenas 2 arti-
gos de extrema simplicidade, essa lei registra momen-
to chave da história do Brasil. Foi o arremate de um 
processo que, decorridos 120 anos, ainda nos pode 
servir de exemplo, unindo negros, mulatos, brancos, 
enfim, gente das mais diversas cores, condições e 
origens sociais, em prol da construção de uma só Na-
ção, baseada na liberdade, na justiça e na igualdade 
de oportunidades para todos.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, quero registrar minha homenagem ao 
jornalista, escritor, poeta e ex-Senador Artur da Távo-
la, pseudônimo de Paulo Alberto Monteiro de Barros, 
falecido na última sexta-feira, 9 de maio. 

Foi casado com Babi Teixeira, filha do educador 
Anísio Teixeira. Entrou na política quando ainda era 
estudante de Direito na Pontifícia Universidade Cató-
lica – PUC, do Rio de Janeiro.

Em 1962, elegeu-se Deputado  Estadual, no Esta-
do da Guanabara, pelo PTN, e, 2 anos depois, Deputado  
Federal pelo PTB.
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Cassado pelo regime militar, viveu durante 4 anos 
exilado na Bolívia e no Chile, até retornar ao Brasil, 
em 1968, quando passou a assinar suas crônicas so-
bre a televisão brasileira para os jornais Última Hora, 
O Globo e O Dia como Artur da Távola, em referência 
direta ao lendário Rei Artur e os Cavaleiros da Távola 
Redonda.

Prefaciador de um dos seus 23 livros, Jorge Ama-
do reconheceu, já em 1977, que ele tentava “com de-
cência, coragem e talento – muito talento, é um escritor 
de primeira ordem – influir para que a televisão desem-
penhe um papel positivo na vida brasileira”.

Em 1986, Artur da Távola foi novamente eleito 
Deputado  Federal, dessa vez pelo PMDB, sendo o 
candidato mais votado do Estado do Rio de Janeiro.

Em 1988, integrou o grupo que fundou o Parti-
do Social Democrata Brasileiro – PSDB, e, como líder 
da bancada tucana, participou de maneira atuante da 
Constituinte de 1988.

Em 1994, foi eleito Senador pelo PSDB e pre-
sidiu nacionalmente a legenda de 1995 a 1997. Mas, 
em 1999, anunciou seu afastamento do partido por 
entender que a agremiação havia se distanciado dos 
princípios da social-democracia e despediu-se do Se-
nado Federal, em 2002.

Como político, sempre se destacou pela capa-
cidade de formulação e excelente oratória, sem abrir 
mão da discrição, do respeito ao próximo, da genero-
sidade e da conciliação.

Artur da Távola marcou ainda a todos nós pela 
paixão com que dedicou sua vida à difusão da músi-
ca. Considerava-se um autodidata atrevido sobre as 
músicas erudita e popular brasileira e, graças a isso, 
formou, por meio dos seus programas, muitas gerações 
de apreciadores desses gêneros, estimulando, certa-
mente, muitos jovens a seguir a carreira musical.

O mais conhecido talvez tenha sido o Quem tem 
medo da música clássica?, que apresentava na TV 
Senado, comentando a obra, o contexto histórico e a 
vida de uma série de compositores eruditos.

Já na Rádio Senado, ele veiculou os programas 
Música do Brasil e Crônica Musical.

Na Rádio Roquette Pinto, emissora pública do 
Estado do Rio de Janeiro, apresentou e produziu Esta 
Bossa Sempre Nova, Mestres da Música e Vida e Obra 
de Rachmaninoff; na Rádio Cultura FM, apresentou o 
Música Clássica com Artur da Távola.

Viveu 72 anos trabalhando e produzindo inten-
samente. Continuava apresentando programas sobre 
música, era diretor da Rádio Roquette Pinto e escrevia 
periodicamente no seu site www.arturdatavola.com.br, 
em que chegou a anunciar que estava doente e preci-
saria parar de escrever.

Deixa-nos, além de seu exemplo de vida decente, 
digna, seus ensinamentos de uma sabedoria ao alcan-
ce de todos. Assim, gostava de finalizar um de seus 
programas com um lembrete, para todas as idades, 
tão útil nessa época marcada pela solidão: “música é 
vida interior, e quem tem vida interior jamais padece-
rá de solidão”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
sobre a questão da terra indígena Raposa Serra do 
Sol, instituições de destaque como a CNBB, a SBPC, 
a ABONG, o FDDI, o Instituto Ethos e a ABA, entre 
outras, divulgaram, dias atrás, nota de apoio à retira-
da dos invasores e exigem que se respeite o Estado 
Democrático de Direito em Roraima. 

A seguir reproduzo o texto assinado pelas entida-
des e cidadãos, suprimindo o nome destes últimos.

“Nota de apoio 
Em vista do debate que vem ocorrendo no STF 

e pela mídia acerca da demarcação e da desintrusão 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, 
os abaixo-assinados têm a declarar o seguinte: 

Desde a colônia, reconhecem-se os direitos dos 
índios sobre suas terras, direitos que figuram também 
em todas as Constituições Brasileiras desde 1934. 
Desde a colônia também, os interesses econômicos e 
a cobiça de territórios encontraram subterfúgios para 
eludir a aplicação dessas leis. É por causa dessa co-
biça que as populações indígenas no Brasil mais nu-
merosas se encontram para além da antiga fronteira 
econômica, tendo sido dizimadas nas regiões de an-
tiga colonização. A Constituição de 1988 explicitou 
os direitos dos índios sobre suas terras e afirmou o 
caráter originário desses direitos. É inconcebível que 
neste novo milênio se recorra outra vez a casuísmos 
para expulsar os índios das áreas que passaram a ser 
cobiçadas, repetindo assim práticas que deveriam nos 
envergonhar. 

A ocupação tradicional indígena sobre a exten-
são integral da Terra Indígena Raposa Serra do Sol é 
comprovada por copiosa documentação histórica e foi 
determinante para a definição da fronteira brasileira 
com a Guiana. Mais de 18 mil índios Macuxi, Wapixana, 
Ingarikó, Taurepang e Patamona vivem nessa área, or-
ganizados em mais de uma centena de comunidades, 
que praticam suas línguas e costumes. 

O processo de demarcação dessa terra se de-
senvolve desde o fim dos anos 1970. Foi identificada 
pela Funai em 1993, com a extensão atual, depois foi 
demarcada administrativa e fisicamente durante o go-
verno Fernando Henrique Cardoso (1998) e finalmente 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20277 

homologada pelo governo Lula em 2005, tendo sido 
rejeitadas todas as contestações apresentadas. 

A quase totalidade de não-índios que chegaram 
a ocupá-la de boa fé foi indenizada ou reassentada e 
a resistência à desintrusão da área se reduz a um pe-
queno grupo de arrozeiros, que se instalou ao sul da 
Terra Indígena no início dos anos 1990 e ampliou sua 
área de produção, mesmo sabendo tratar-se de terras 
de propriedade da União. 

Não existe nenhuma cidade instalada na Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol, mas apenas uma vila, 
com a quase totalidade da população atual sendo in-
dígena. A Vila Surumu foi criada por fazendeiros que 
já saíram da Terra Indígena e falta apenas a Funai in-
denizar 11 moradores não-índios. A vila de Uiramutã, 
sede do município de mesmo nome, criado em 1995, 
foi excluída da Terra Indígena em 2005. A maior parte 
dos habitantes da sede deste município são morado-
res da aldeia indígena Uiramutã. Havia três bases de 
garimpo chamadas Socó, Mutum e Água Fria, as quais, 
com a retirada dos garimpeiros em 1994, passaram 
a ser reocupadas por indígenas. A Funai indenizou e 
retirou todos os não-índios e hoje essas localidades 
estão totalmente integradas às aldeias. 

As terras indígenas são bens de propriedade 
da União, indisponíveis e inalienáveis, e hoje prestam 
relevantes serviços ambientais ao País, ao proteger 
as florestas contra o avanço do desmatamento, que 
destrói as fontes de água, altera o regime de chuvas 
e elimina a biodiversidade. 

A Constituição preconiza a harmonia entre o pleno 
reconhecimento dos direitos indígenas e a presença 
do Estado nas Terras Indígenas, inclusive para a pro-
moção da defesa nacional em áreas situadas em faixa 
de fronteira, que diz respeito à indispensável proteção 
do território e da própria população indígena. Hoje há 
bases militares em várias terras indígenas, inclusive 
em Raposa Serra do Sol, e parte significativa dos sol-
dados é indígena. 

Raposa Serra do Sol não é a única e nem a maior 
Terra Indígena situada em faixa de fronteira; a demar-
cação dessas terras contribuiu para a regularização 
fundiária, reduziu conflitos e não criou qualquer dificul-
dade para a atuação do Estado, e das Forças Armadas 
em particular, mesmo em regiões mais críticas, como 
a fronteira com a Colômbia. 

Nunca surgiu em nenhuma Terra Indígena qual-
quer movimento que atentasse contra a integridade 
do território nacional, nem qualquer ação insurgente 
contra o Estado brasileiro. 

A área de Raposa Serra do Sol representa 7,7% 
do território de Roraima, sendo que uma parte com du-
pla destinação (área de conservação e terra indígena). 

O status de Terra Indígena reconhecido em 46,13% do 
território de Roraima tem razões históricas decorrentes 
da ocupação imemorial e não é discrepante da repre-
sentação efetiva da população indígena no âmbito da 
população rural do estado. 

O processo de demarcação de uma Terra Indí-
gena não cria nada, apenas reconhece e protege uma 
situação de fato, qual seja, a ocupação tradicional in-
dígena de um território. Todos os povos indígenas que 
habitam os locais onde hoje se encontram as frontei-
ras brasileiras já estavam ali muito tempo antes delas 
serem politicamente estabelecidas. 

A existência de terras federais com destinações 
específicas (Terras Indígenas e Unidades de Conser-
vação federais) em Roraima não impede a sua go-
vernabilidade e o exercício de direitos pelos demais 
segmentos da sociedade local sobre o seu território. 
Excluídas essas terras federais, Roraima ainda con-
serva extensão superior à do Estado de Pernambuco, 
onde vive uma população dez vezes maior. 

Por tudo isto, os signatários esperam que o STF 
não tarde a se pronunciar sobre o caso, encerrando 
essa polêmica que prolonga conflitos desnecessá-
rios, reafirmando a plenitude dos direitos constitucio-
nais indígenas e a sua harmonia com os interesses 
nacionais. 

Assinam: (Instituições): ABA – Associação Bra-
sileira de Antropologia; Abeta – Associação Brasileira 
de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura; 
ABONG – Associação Brasileira de ONGs; Ação Edu-
cativa; AMIT – Associação Missão Tremembé; Apre-
mavi – Associação de Preservação da Mata Atlântica 
e da Vida; Articulação de Mulheres Brasileiras; As-
sociação Nossa Tribo; Associação Terra Laranjeiras; 
Cebrades – Centro Brasileiro de Desenvolvimento; 
Centro de Cultura Luiz Freire; CEDEFES – Centro de 
Documentação Eloy Ferreira da Silva; CIMI – Conse-
lho Indigenista Missionário; CNBB – Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil; COIAB – Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira; 
Combate ao Racismo Ambiental; Comissão Nacional 
de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psico-
logia; Comissão Pró-Índio de São Paulo; Comitê pela 
Democratização da Informática do Pará; CONECTAS 
Direitos Humanos; Conservação Internacional; Credi-
bilidade Ética; CTI – Centro de Trabalho Indigenista; 
Ecoa – Comissão Ecologia e Ação; Esplar – Centro de 
Pesquisa e Assessoria; Fala Preta – Organização de 
Mulheres Negras; FASE – Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional; FDDI – Fórum de 
Defesa dos Direitos Indígenas; Fetopesca – Federa-
ção Tocantinense de Pescadores; Foca Brasil; FOIRN 
– Federação das Organizações Indígenas do Rio Ne-
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gro; Fórum Carajás; Fórum Nacional de Mulheres Ne-
gras; Fundação Oásis Cidade Aberta; FVA – Fundação 
Vitória Amazônica; Greenpeace; Greenpeace Brasil; 
GTA – Grupo de Trabalho Amazônico; HAY – Hutukara 
Associação Yanomami; IBASE – Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas; ICV – Instituto Cen-
tro de Vida; IEPÉ – Instituto de Pesquisa e Formação 
em Educação Indígena; IIEB – Instituto Internacio-
nal de Educação do Brasil; Imaflora; IMAZON – Ins-
tituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia; 
INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos; Insti-
tuto Ambiental Vidágua; Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social; Instituto Matogrossense de 
Direito e Educação Ambiental; IOS – Instituto Obser-
vatório Social; ISA – Instituto Socioambiental; Justiça 
Global; Kanindé; MNDH – Movimento Nacional de Di-
reitos Humanos; MSM – Movimento dos Sem-Mídia; 
MST – MOVIMENTO SEM TERRA; NEMA – Núcleo 
de Estudos de Etnologia Indígena, Meio Ambiente e 
Populações Tradicionais da PUC-SP; OELA – Oficina 
Escola Lutherana da Amazônia; O Esplar – Centro de 
Pesquisa e Assessoria; Rede de Integração Verde; 
Rede Social de Justiça e Direitos Humanos; Saúde e 
Alegria; SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência; Terra de Direitos; Thydewas; Vitae Civilis; 
Web Rádio Brasil Indígena. Seguem assinaturas de 
cidadãos(ãs).”

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, povo do Estado do Amazonas, na 
semana passada o Presidente Lula lançou o Plano 
Amazônia Sustentável e afirmou que a região amazô-
nica é um problema de todos os brasileiros. Segundo 
o Presidente, o plano permitirá que os brasileiros de 
outras regiões conheçam melhor a Amazônia.

Sr. Presidente, o PAS se propõe a criar um novo 
modelo de desenvolvimento na Amazônia, pautado na 
valorização da potencialidade de seu patrimônio natu-
ral e sociocultural. As estratégias estão direcionadas 
para a geração de emprego e renda, a redução das 
desigualdades sociais, a viabilização das atividades 
econômicas dinâmicas e inovadoras, o uso sustentável 
dos recursos naturais e a preservação dos biomas.

O plano tem 4 eixos temáticos: a produção sus-
tentável com inovação e competitividade; a gestão am-
biental e o ordenamento territorial; a inclusão social e 
a cidadania; e infra-estrutura para o desenvolvimento 
sustentável. 

Ao todo, Sras. e Srs. Deputado s, o PAS traz 16 
compromissos assumidos pelo Governo Federal. Suas 
ações abrangem os 9 Estados da Amazônia Legal: 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, e partes do Es-
tado de Goiás e do Distrito Federal.

Sr. Presidente, os 16 compromissos assumidos 
pelo Governo são os seguintes:

– Promover o desenvolvimento sustentável com 
valorização da diversidade sociocultural e ecológica e 
reduzir as desigualdades regionais.

– Ampliar a presença democrática do Estado, 
com integração das ações dos 3 níveis de Governo, 
da sociedade civil e dos setores empresariais.

– Fortalecer os fóruns de diálogo intergoverna-
mentais e esferas de Governos Estaduais, para con-
tribuir para uma maior integração regional, criando o 
Fórum dos Governadores da Amazônia Legal.

– Garantir a soberania nacional, a integridade 
territorial e os interesses nacionais.

– Fortalecer a integração do Brasil com os países 
sul-americanos amazônicos, fortalecendo a Organiza-
ção do Tratado de Cooperação Amazônica – OCTA – e 
o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, 
Províncias e Departamento do MERCOSUL.

– Combater o desmatamento ilegal, garantir a 
conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos 
e mitigar as mudanças climáticas.

– Promover a recuperação das áreas já desma-
tadas, com aumento da produtividade e recuperação 
florestal.

– Implementar o zoneamento ecológico-econô-
mico e acelerar a regularização fundiária.

– Assegurar os direitos territoriais dos povos in-
dígenas e das comunidades tradicionais e promover a 
eqüidade social, considerando gênero, geração, raça, 
classe social e etnia.

– Aprimorar e ampliar o crédito e o apoio para as 
atividades e cadeias produtivas sustentáveis.

– Incentivar e apoiar a pesquisa científica e a 
inovação tecnológica.

– Reestruturar, ampliar e modernizar o sistema 
multimodal de transportes, o sistema de comunicação 
e a estrutura de abastecimento.

– Promover a utilização sustentável das poten-
cialidades energéticas e a expansão da infra-estrutura 
de transmissão e distribuição, com ênfase em energias 
alternativas limpas e garantindo o acesso das popu-
lações locais.

– Assegurar que as obras de infra-estrutura pro-
voquem impactos socioambientais mínimos e promo-
vam a melhoria das condições de governabilidade e 
da qualidade de vida das populações humanas nas 
respectivas áreas de influência.

– Melhorar a qualidade e ampliar o acesso aos 
serviços públicos nas áreas urbanas e rurais.
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– Garantir políticas públicas de suporte ao de-
senvolvimento rural com enfoque nas dimensões da 
sustentabilidade econômica, social, política, cultural, 
ambiental e territorial.

Sr. Presidente, o Presidente Lula acredita que 
o plano coloca a Amazônia no centro do mundo. Ele 
também se disse consciente de que a Amazônia deve 
ser posta a serviço da humanidade, produzir benefí-
cios para todos os seres humanos, mas sempre sob 
os cuidados do Brasil.

Sr. Presidente, como bem lembrou a Ministra 
Marina Silva, a Amazônia não é apenas uma imensa 
quantidade de árvores. Lá existem mais de 23 milhões 
de pessoas. Faço minhas as palavras da Ministra, que 
disse também que a agenda do desenvolvimento sus-
tentável precisa acontecer com maior velocidade.

Tenho dito nesta tribuna que entenderemos ver-
dadeiramente a Amazônia, e somente passaremos a 
entrar de corpo e alma nessa questão de preservação 
ambiental, quando toda a extensão territorial brasi-
leira for totalmente amazônica; quando os brasileiros 
estiverem totalmente voltados para o Norte do Brasil. 
Nisso, o Presidente Lula tem razão e o PAS confirma 
esse compromisso do governo Federal com nossas 
matas.

Feito esse registro, quero agradecer ao Presidente 
Lula por assumir esses compromissos e por assegu-
rar aos brasileiros que a Amazônia é nossa e de mais 
ninguém. Parabéns a todas as pessoas que lutam pela 
preservação da Floresta Amazônica. Se nossas matas 
continuarem em pé, com certeza, a vida de todos e 
de cada um nós será garantida, do ponto de vista do 
bem-estar e da qualidade. 

Eram essas as minhas palavras.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, hoje o jornal O Estado de S.Paulo 
veiculou, em sua coluna Nacional, matéria contendo 
declaração do Presidente Lula de que nada investiu 
no Estado do Rio de Janeiro por não haver encontrado 
parceiros por parte do Governo Estadual anterior.

Se é verdadeira tal declaração, me surpreen-
de que o Presidente tenha esquecido que quando a 
Governadora Benedita estava à frente do Estado, a 
Presidência da República ignorava as dívidas do Es-
tado. Tão logo a Governadora Rosinha assumiu o seu 
mandato, no primeiro dia, para ser exato, a Presidência 
suspendeu todos os recursos do Estado. Onde estava 
a parceria naquele momento?

O Presidente também esquece que na corrida 
pela Presidência, o ex-Governador Garotinho liderava 
em votos no Rio de Janeiro, enquanto o candidato Lula 

teve uma de suas piores votações no ranking nacional. 
O Estado do Rio de Janeiro, considerando o número 
de votos alcançados representava para Lula a 25º co-
locação. No segundo turno, o Governador Garotinho 
subiu ao palanque do Presidente Lula e este passou 
a ocupar o primeiro lugar em votos. Isto foi prova de 
parceria.

Então não vejo porque ir à imprensa hoje e criticar 
os Governadores Rosinha e Garotinho, que quando o 
Presidente mais precisou foram parceiros.

E não podemos esquecer o questionamento maior 
contido nas afirmações do Presidente: por que o povo 
do Rio de Janeiro teve que pagar a conta das simpa-
tias e antipatias pessoais do Presidente que demorou 
4 anos para começar a investir no Estado?

Não menos importante é a declaração do Gover-
nador do Rio, Sérgio Cabral, de que “acabou a fase do 
chororô, do político que gosta de se destacar falando 
mal”. No meu entender, quem está fazendo isso é o 
Governador atual, que usa do verbo de acordo com 
a verba.

Obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, quero destacar desta tribuna o lançamen-
to da nova política industrial, pelo Governo Federal, 
nesta segunda-feira, 12 de maio. O programa atingirá 
R$251,9 bilhões nos próximos 2 anos. Desse total, 
R$210,4 bilhões virão de recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para 
os setores industriais e de serviços e R$41,5 bilhões 
do Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da 
Indústria, do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Ao todo, 25 setores da indústria serão beneficia-
dos com medidas de facilitação do crédito no BNDES e 
de desoneração, mas essa quantidade pode aumentar. 
De acordo com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
a política de desenvolvimento produtivo fará o Governo 
deixar de arrecadar R$21,4 bilhões até 2011. 

A nova política estabelece 4 metas. A primeira 
é elevar o investimento direto na economia de 17,6% 
para 21% do PIB, em 2010. Com as medidas anuncia-
das, o Governo também pretende aumentar os inves-
timentos privados em pesquisa e desenvolvimento de 
0,51% para 0,65% do PIB até 2010. 

A política de desenvolvimento produtivo prevê 
que as exportações brasileiras passem de 1,18% do 
comércio mundial (US$160,6 bilhões), registrado no 
ano passado, para 1,25%, o equivalente a US$208,8 
bilhões no final de 2010.

O conjunto de medidas prevê ainda o incentivo 
para aumentar em cerca de 10% a quantidade de mi-
cro e pequenas empresas brasileiras que exportam. 
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Em 2006, 11,8 mil micro e pequenas empresas ven-
deram para o mercado internacional. O Governo quer 
aumentar esse número para 12,9 mil. 

Com o financiamento para o setor de infra-estru-
tura, que soma R$110 bilhões nos próximos 2 anos, os 
desembolsos totais do BNDES deverão ser superiores 
a R$320 bilhões até 2010. 

Os setores beneficiados pela nova política indus-
trial do Governo Lula são: aeronáutica, indústria naval 
e cabotagem; artefatos; indústria têxtil e confecções; 
bens de capital, madeira, biotecnologia, mineração, 
calçados, móveis, carnes, nanotecnologia, celulose, 
plásticos, construção civil, saúde, couro, serviços, 
defesa, setor automotivo, energia, siderurgia, higiene 
pessoal, perfumaria, cosméticos, sistema agroindustrial, 
tecnologias de informação e comunicação.

Cumprimento o Presidente Lula pelo lançamento 
desse programa que vai fortalecer o setor produtivo 
brasileiros, abrindo milhares de novos empregos em 
todo o País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, a América 
do Sul vai dar mais um passo para a sua integração 
plena. No próximo dia 23, em Brasília, em reunião de 
cúpula dos 12 países sul-americanos, deverá ser forma-
lizada a União de Nações Sul-Americanas – UNASUL, 
antes conhecida como Comunidade Sul-Americana 
de Nações – CASA. A iniciativa prevê a convergência 
do MERCOSUL e da Comunidade Andina de Nações 
– CAN, e também a criação de um Conselho de De-
fesa Regional, proposta pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

É um passo a mais para a integração da região 
e, por extensão, da América Latina, o que comprova o 
acerto da política externa do Governo Lula, que des-
de o primeiro dia elegeu a integração regional como 
prioridade.

O processo de construção da UNASUL começou 
em dezembro de 2004, quando foi formada em Cuzco, 
Peru, a Comunidade Sul-americana de Nações – CASA. 
Na ocasião, os 12 países sul-americanos se impuseram 
uma série de metas, entre as quais a convergência do 
MERCOSUL e da Comunidade Andina – CAN.

O importante é que se está dando uma arrancada 
para a integração regional, num momento em que as 
populações de cada país sul-americano demandam a 
solução de problemas históricos, e a UNASUL é um 
dos caminhos que temos para melhorar as condições 
de vida de nossos povos. Pela primeira vez temos ca-
pacidade efetiva de solução de problemas históricos.

Sr. Presidente, a UNASUL é um verdadeiro avanço 
para a integração plena da comunidade sul-americana, 
não só do ponto de vista econômico e comercial, mas 
também cultural, científico e tecnológico. Acredito que 

problemas pontuais, como as escaramuças entre Co-
lômbia, Equador e Venezuela, não podem constituir 
obstáculo para a integração. As dificuldades devem 
ser resolvidas pelo diálogo, e a UNASUL é a via para 
a solução de eventuais controvérsias.

Na pauta da reunião de Brasília incluem-se tam-
bém temas como a integração física, energética e de 
comunicações, além da harmonização de políticas de 
desenvolvimento rural e agroalimentar, e a coopera-
ção em diferentes setores, como ciência, educação e 
cultura. Na reunião de cúpula, os chefes de Estado e 
de Governo da América do Sul devem discutir ainda 
a questão dos biocombustíveis, o fim das assimetrias 
econômicas regionais, a criação de uma secretaria do 
mecanismo de integração, o papel do Banco do Sul, 
entre outros temas. Desejo êxito ao encontro de Brasí-
lia e que a integração, tão sonhada por nossos povos-
irmãos, se concretize e produza os frutos do desenvol-
vimento com justiça social na América do Sul. 

Obrigado. 
O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, o combate à epidemia de dengue 
tem obtido resultados variados nas diferentes regiões 
do País, que apresentam características distintas em 
relação aos fatores que contribuem para a dissemina-
ção da doença.

Nesse contexto, quero parabenizar o Prefeito do 
Município de Ipatinga, em Minas Gerais, Sebastião 
Quintão, pela eficiência das medidas que tem tomado, 
com excelentes resultados no controle do mosquito 
Aedes aegypti.

Sabemos que este ano a epidemia de dengue 
se manifestou de forma mais crítica no Rio de Janeiro, 
com um total de mais de 120 mil pessoas infectadas 
entre janeiro e abril – 67 mil casos foram registrados 
na Capital do Estado.

No primeiro trimestre, a doença cresceu mais 
nas Regiões Norte (49,3%), Nordeste (30,5%) e Su-
deste (19,82%). No Sul e Centro-Oeste, foi verificada 
redução do número de casos. Os Estados que apre-
sentaram maior crescimento do número de doentes, 
no Norte e Nordeste, foram Amazonas e Sergipe, res-
pectivamente. 

No Brasil, visto em conjunto, no primeiro trimes-
tre houve redução de 10,8% no número de casos, 
comparado com igual período do ano passado. Houve 
230.829 notificações, com 77 mortes. 

Há que se considerar também que daquele total 
nacional, verificado este ano, 54 mil casos foram re-
gistrados no Nordeste; mais do que no ano passado 
inteiro, quando foram contabilizados 41 mil casos.
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Segundo o Ministério da Saúde, em 2007 o Go-
verno Federal repassou R$820 milhões para o com-
bate à dengue, além de material didático, como car-
tilhas explicativas. Foi também anunciada a intenção 
de se criar a Força Nacional de Saúde, que deverá 
contar com 700 técnicos especializados em combate 
a endemias.

A Fundação Getúlio Vargas, por sua vez, anun-
ciou o cálculo dos prejuízos com a dengue, indicando 
um custo mensal de R$1.778 por família em que hou-
ve alguém contagiado. Esse valor equivale a 150% da 
renda média mensal das famílias brasileiras.

Todos esses números mostram a gravidade da 
situação e não deixam dúvidas de que precisa ser 
criada uma estratégia de longo prazo de combate à 
dengue para evitar que tenhamos surtos epidêmicos 
com conseqüências funestas para a população.

A temperatura ideal para o desenvolvimento dos 
mosquitos é entre 26 e 28 graus, o que torna as regi-
ões quentes e úmidas mais propícias à propagação 
da doença, como é o caso do Norte e do Nordeste 
do País. 

Mas, mesmo nesse contexto, temos de registrar 
a forte redução do número de casos em Minas Gerais 
– foram 50% menores do que no primeiro trimestre 
do ano passado.

No caso de Ipatinga, tivemos 2 fortes surtos no 
ano de 2000, com 7.205 notificações, e no ano de 
2004, com 2.463 pessoas infectadas. 

Graças às ações preventivas desenvolvidas pela 
atual Administração daquela cidade, a doença foi sen-
do gradativamente controlada. Enquanto, entre 1999 e 
2004, a taxa de incidência da dengue ficou muito pró-
xima a 1.000 casos por 100 mil habitantes, a partir de 
2005 essa taxa ficou sempre abaixo de 500 casos por 
100 mil habitantes. O número de doentes foi o seguin-
te: 851 em 2005, 984 em 2006 e 436 em 2007, muito 
abaixo dos anos de pico, que mencionamos antes.

A dengue é, em primeiro lugar, um problema de 
saúde pública, que exige ação pronta e consciente das 
autoridades da área. Mas não podemos esquecer que 
a proliferação da doença reflete a falta de orientação 
da população e a carência de planejamento urbano. O 
controle definitivo da epidemia depende, portanto, da 
conjunção de esforços realizados para sanar, de for-
ma preventiva e sistemática, as deficiências estruturais 
que conduzem à falta de higiene e ao descontrole de 
nossas cidades.

Ao concluirmos esta análise sucinta do problema, 
sentimo-nos mais à vontade para reiterar nossos cum-
primentos ao Prefeito Sebastião Quintão, que desde 
2005, início de sua gestão na Prefeitura de Ipatinga, 
tem conseguido solucionar os problemas da área de 

saúde e reduzir drasticamente os casos de dengue 
na cidade.

Parabenizamos, portanto, o Prefeito e deixamos 
registrados os votos de que consiga em todas as áreas 
de atuação o mesmo êxito que obteve na de saúde.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, hoje, o Sport Club do Recife completa 103 
anos de uma existência gloriosa e marcante no cenário 
esportivo e social do Brasil.

Desde 13 de maio de 1905, sua bandeira se 
estende a todas as regiões deste grande País; atra-
vessou as fronteiras nacionais, espalhando exemplos 
de sacrifícios e lutas e de suas múltiplas e heróicas 
conquistas.

Daquele dia até agora, o Sport e seus milhões de 
simpatizantes, com persistência, raça e amor ao pavi-
lhão vermelho e preto escreveram páginas memoráveis 
na história esportiva de Pernambuco, do Nordeste e do 
Brasil, colheram vitórias que jamais serão esquecidas 
― uma saga que o seu fundador, Guilherme d’Aquino 
Fonseca, jamais pensaria que viesse a acontecer.

A extensão dessa magnífica força foi comprovada, 
pela primeira vez, em 1919, quando o Sport excursio-
nou à Região Norte do Brasil, mais precisamente ao 
Estado do Pará, onde disputou cinco amistosos, sendo 
que, no último, no confronto contra o Combinado Remo-
Paysandu, conquistou o Troféu Leão do Norte.

Trazido para o Recife contra a vontade da torcida 
paraense, e, por isso mesmo, escondido nos porões 
de um navio, o troféu constituiu-se, depois, na fonte 
inspiradora para a criação do escudo do Sport, que 
mostra um leão em posição de permanente ataque e 
defesa, características maiores de sua trajetória em 
todos esses anos.

Sr. Presidente, o Sport foi, também, o primeiro 
clube de futebol do Nordeste a excursionar ao Sudeste 
e Sul do Brasil, entre dezembro de 1941 e março de 
1942, num giro pelos Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, colhendo 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

Naquela oportunidade, prevaleceu a categoria 
de um poderoso esquadrão de futebol, liderado por 
Ademir Menezes, o Queixada, imediatamente con-
tratado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, e, na 
Copa do Mundo de 1950, artilheiro supremo da Sele-
ção Brasileira.

No ano de 1957, o Sport fincou sua bandeira em 
terras da Europa e do Oriente Médio; em 1963, partici-
pou do Torneio de Nova Iorque e, em 1979, voltou ao 
Oriente Médio, fazendo, então, magistrais partidas. 
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O cartel de títulos do Sport Club do Recife é que 
melhor retrata o quanto seu desempenho, na terra e 
na água, orgulha os seus milhões de apaixonados tor-
cedores, distribuídos em todos os Estados do Brasil, 
com predominância em Pernambuco, onde o Leão da 
Ilha é incontestável líder e referência para as gerações 
atuais e futuras.

Sras. e Srs. Deputado s, o Sport é 37 vezes cam-
peão de futebol do Estado de Pernambuco; campeão 
nacional da Série A, em 1987; campeão nacional da 
Série B, em 1990; participante da Taça Libertadores da 
América, em 1998; vice-campeão da Copa do Brasil, 
em 1989; vice-campeão da Copa dos Campeões, em 
2000; 4 vezes campeão da Copa Nordeste, em 1068, 
1970, 1994 e 2000; 2 vezes campeão da Copa Norte/
Nordeste, em 1991 e 1998; 3 vezes campeão da Copa 
Norte, em 1959, 1962 e 1963; e 2 vezes campeão do 
Torneio Norte/Nordeste, 1962 e 1965, entre tantas 
outras conquistas.

Ao longo dessas jornadas, o Sport revelou talen-
tos para o Brasil e o mundo, além do já citado e ines-
quecível Ademir Marques Menezes, o goleiro Manga, 
que, depois, transferiu-se para o Botafogo de Futebol 
e Regatas do Rio de Janeiro, Nacional do Uruguai e 
Sport Clube Internacional, do Rio Grande de Sul; Ed-
valdo Izídio Neto, Vává, o Leão da Copa, bicampeão 
mundial de futebol, em 1958 e 1962; Almir Albuquer-
que, o Pernambuquinho, inúmeras vezes campeão pelo 
Vasco da Gama, campeão mundial pelo Santos Futebol 
Clube, campeão sul-americano pela Seleção Brasileira; 
e, por último, Juninho Pernambucano, campeão pelo 
Vasco da Gama, integrante da Seleção Brasileira e 
atual heptacampeão pelo Lyon da França.

No campo dos esportes olímpicos, o Sport é 49 
vezes campeão estadual de remo; 18 vezes campeão 
do Norte/Nordeste e 2 vezes vice-campeão sul-ame-
ricano; 19 vezes campeão brasileiro de hóquei sobre 
patins; 19 vezes campeão pernambucano de natação; 
210 vezes campeão pernambucano de basquete, em 
várias modalidades; 127 vezes campeão pernambucano 
de vôlei, em várias modalidades, além de incontáveis 
títulos obtidos em outros esportes amadores.

Na oportunidade em que homenageio o meu clu-
be de coração, não posso deixar de registrar um fato 
insofismável e indesmentível: nos tempos de união, 
em que todos vestem a mesma camisa e lutam pelo 
mesmo objetivo, o Sport é gigante invencível, uma fera 
nos campos e nas quadras.

Ao contrário, quando há uma divisão e os irmãos 
rubro-negros se digladiam, o orgulho, a vaidade e a in-
dividualidade persistem, a instituição Sport amarga dis-
sabores e corre riscos desnecessários e perigosos.

Sr. Presidente, hoje, Pernambuco inteiro acordou 
em festa, alegre, contagiantemente rubro-negro, ao 
meio de um raiar de dia somente interrompido pelos 
sons da sirene da Ilha do Retiro e dos milhões de vo-
zes vindas de todas as direções do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, também 
participante dessas comemorações, o silencioso sa-
potizeiro da Ilha do Retiro, testemunha de Guilherme 
d’Aquino Fonseca e seus companheiros, também en-
grossou o coro dessas vozes apaixonadas que, em 
gritos uníssonos, fez ecoar a todos os rincões a cha-
ma imortal da alma leonina, expressa no seu grito de 
guerra:

Casá, casá, casá, casá
A turma é mesmo boa
É mesmo da fuzarca
Sport! Sport! Sport!
Parabéns, Sport Club do Recife!
Parabéns, Pernambuco!
Pelo Sport, tudo!
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputado s.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, neste domingo, dia 11, o jornal Diário do 
Grande ABC, um importante periódico da Região Me-
tropolitana de São Paulo, completou 50 anos. Quero 
aqui me congratular com o Diretor-Superintendente, Dr. 
Amaury Dotto, e com os diretores: Dra. Lidiani Helena 
Fernandes Pinto Soares; Evenson Roblles Dotto; Os-
car Osawa e a Diretora de Redação Lola Nicolás, que 
nos últimos 4 anos vem implementando um política 
bem-sucedida de administração do mais importante 
jornal do ABC paulista.

Nesses 50 anos, o jornal Diário do Grande ABC 
se consolidou como o maior jornal regional do Brasil. 
Sediado em Santo André, o jornal abrange mais 6 
municípios: São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande 
da Serra. Diariamente, são impressos mais de 40 mil 
exemplares. 

O Diário do Grande ABC nasceu com a deno-
minação de News Seller, e somente 10 anos depois 
de sua fundação, em 1968, recebeu o nome que o 
acompanha até hoje. Durante esses 5 anos, o jornal 
passou por importantes momentos da história do País 
e conseguiu, com uma informação independente e 
sempre atuando com ética e responsabilidade, romper 
as barreiras impostas pelo domínio político de épocas 
passadas. 

O jornal Diário do Grande ABC é hoje o mais 
importante veiculo de comunicação impressa de São 
Paulo. Sempre atento às questões de interesse local 
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que interferem no cotidiano da população, o jornal tor-
na-se completo quando também leva aos seus leitores 
os principais fatos do noticiário nacional. 

Enfim, Sr. Presidente, trata-se de um jornal dinâ-
mico e completo, que merece, nesses 50 anos de fun-
dação, as nossas mais solenes homenagens. Parabéns 
a toda equipe, fundadores e diretores do jornal Diário 
do Grande ABC, pelo meio século de vida.

Obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, passou o Dia do Trabalho e eu não pode-
ria deixar de aqui fazer um registro dessa data, que 
lembra a colossal mobilização de operários por me-
lhores condições de trabalho, em 1º de maio de 1886, 
em Chicago, o principal centro industrial dos Estados 
Unidos naquela época. No Brasil, até o início da Era 
Vargas (1930-1945), dada a pouca industrialização, os 
trabalhadores se organizavam precariamente. Com a 
chegada ao Poder de Getúlio Vargas, passaram a atu-
ar sob a bandeira do chamado trabalhismo. É daquela 
época (1943) a Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT. Por sinal, se me pedissem uma sugestão sobre 
o que o Governo deveria oferecer ao trabalhador bra-
sileiro como presente de 1º de maio, eu prontamen-
te proporia que se fizesse uma revisão completa da 
CLT, baixada há 65 anos, inteiramente defasada e de 
concepção incompatível com a realidade que vivemos 
nesta primeira década do Século XXI. 

Obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, o Estado do Pará aderiu, nesta semana, 
ao programa Mais Cultura, do Governo Federal. O Mi-
nistro Gilberto Gil esteve em Belém, na semana pas-
sada, para a assinatura do convênio e também para o 
lançamento do edital dos Pontos de Cultura no Pará. 
O Programa Mais Cultura, que foi criado pelo Decreto 
nº 6.226, em outubro do ano passado, tem por objeti-
vo ampliar a política pública para a área, defendida e 
praticada pelo Ministério da Cultura nos últimos 5 anos. 
O Pará será beneficiado em 3 linhas de ação: Cultura 
e Cidadania, que aborda a cidadania, as identidades 
e a diversidade; Cidade Cultural, que visa a qualifica-
ção do ambiente social e o direito à cidade; e Cultura 
e Renda, que foca a ocupação, a renda e o financia-
mento da cultura. 

Além de representar mais um passo do Gover-
no do Pará no sentido da valorização e investimento 
na cultura regional, a assinatura do termo de adesão 
significa também um avanço em relação aos prepara-
tivos para o Fórum Social Mundial, que acontecerá na 
capital paraense, em 2009. 

Tanto o Governo do Pará quanto o Governo Fe-
deral estão empenhados no sucesso do evento. Ao 
longo deste ano, várias discussões estão acontecendo, 
no sentido de construir pautas e propostas que serão 
debatidas no Fórum Social Mundial. No quesito infra-
estrutura, os investimentos já começaram. Durante sua 
visita a Belém, o Ministro Gilberto Gil visitou o Complexo 
do Ver-o-Peso e o perímetro do bairro da Campina, que 
está passando pelo processo de reabilitação integrada, 
visando ao Fórum Social Mundial de 2009. 

Nosso mandato tem participado de vários debates, 
ao mesmo tempo em que se propõe como interlocutor 
entre as demandas das comunidades – principalmente 
pequenos produtores rurais, ribeirinhos, pescadores, 
quilombolas e assentamentos – e os Governos Fede-
ral e Estadual. Por isso é tão importante registrar os 
investimentos na preservação da cultura paraense.

Com a assinatura do convênio do programa Mais 
Cultura, será lançado um edital que prevê a criação de 
60 Pontos de Cultura em todo o Pará durante o ano de 
2008. Na prática, os Pontos de Cultura representam 
ações prioritárias, como incentivo à produção de ativi-
dades culturais e sociais. Hoje, o Estado do Pará tem 
apenas 13 pontos, entre os mais de 650 já implantados 
no Brasil. Até 2010, o Governo espera implantar cerca 
de 20 mil em todo o País.

A iniciativa faz parte da agenda social que o Go-
verno Federal está implementando, com o objetivo de 
reduzir as desigualdades entre as diversas regiões. As 
ações se baseiam no reconhecimento da cultura como 
prioridade para o desenvolvimento social e econômico 
e como uma necessidade básica da população. Isso 
significa uma mudança na forma de pensar e gerenciar 
os futuros projetos culturais. Significa também uma mu-
dança na forma de enxergar as diferenças culturais dos 
Estados brasileiros, principalmente das regiões mais 
afastadas e carentes, como é a Região Norte.

É importante registrar que o respeito pelas mani-
festações culturais do Pará pôde ser sentido desde o 
início dos trabalhos para a implantação dos chamados 
Pontos de Cultura. É que os técnicos do Ministério e da 
Secretaria de Estado da Cultura atuaram no sentido de 
promover a democratização do acesso aos editais. Em 
janeiro, a Secult fez um Planejamento Estratégico dos 
Pontos de Cultura do Estado, no qual foram discutidos 
os desafios a serem enfrentados para a implantação 
do programa. O planejamento serviu para definir as 
ações necessárias para a continuidade do projeto e, 
também, para estabelecer a estrutura de gestão dos 
Pontos de Cultura a serem instalados.

O compromisso com a democratização dos in-
vestimentos serviu para definir que o programa vai 
atender a todo o Pará. Esta é uma forma de garantir 
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que qualquer instituição da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, legalmente constituída, e que desenvolva 
ações de caráter cultural ou com histórico de ativida-
des culturais, possa se habilitar para ser um Ponto de 
Cultura. A igualdade entre as diversas instituições, 
independentemente da microrregião de origem, será 
garantida, através da publicação de editais, pelo Mi-
nistério da Cultura.

A instituição que for selecionada assinará um con-
vênio com o Ministério. Cada Ponto de Cultura receberá 
185 mil reais, divididos em 5 parcelas semestrais. O 
dinheiro deverá ser investido conforme o projeto apre-
sentado. Parte da verba poderá ser aplicada na aqui-
sição de equipamentos, o que garante a implantação 
de uma infra-estrutura mínima para a manutenção das 
atividades culturais da região beneficiada.

Um dos fatores que merecem destaque na ade-
são do Pará ao programa federal é que os Pontos de 
Cultura foram planejados para atender estudantes da 
rede pública de ensino; parte da população que vive 
em situação de vulnerabilidade social; populações de 
baixa renda que habitem áreas com poucos serviços 
públicos e de cultura; habitantes de regiões e muni-
cípios com grande relevância para a preservação do 
patrimônio histórico, cultural e ambiental; habitantes 
de comunidades indígenas, quilombolas e rurais; sin-
dicatos de trabalhadores; portadores de deficiência e 
gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais. Em outras 
palavras, isso significa uma forma de garantir o acesso 
à cultura a uma parcela da população que, principal-
mente devido a fatores de ordem econômica, está à 
margem das produções culturais oficiais.

Acreditamos que o programa Mais Cultura terá 
uma série de benefícios ao Pará. Ele lança de forma 
concreta as bases necessárias, agora em 2008, para 
fazer com que o nosso estado siga sua vocação de pólo 
turístico na Região Norte. Mais do que isso, garante 
atrativos que poderão ser conferidos por todos os par-
ticipantes do Fórum Social Mundial, no ano que vem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, ocupamos esta tribuna para abor-
dar problema que vem atormentando a vida da popu-
lação. Apresentaremos breves observações sobre a 
cobrança de elevadas tarifas pela prestação de ser-
viços bancários.

Nos últimos 12 meses, as tarifas cobradas pelos 
dez maiores bancos do País sofreram reajustes entre 
6,7 e 500% (isso mesmo, 500%), segundo informa-
ções divulgadas pelo PROCON de São Paulo. Já a 
variação do valor dessas tarifas entre as instituições 
atinge 160%.

Este custo não se refere à tarifação de operações 
complexas, mas a transações usuais, como o envio de 
talonário de cheque pelo correio, a renovação anual 
do cadastro de pessoa física, o fornecimento de ex-
trato semanal e até o saque no terminal eletrônico da 
própria instituição bancária.

Nesse último caso, trata-se de tarifa pelo auto-
atendimento, prática tão estimulada pelos bancos, 
em passado recente, sob a argumento de era preciso 
reduzir os custos dos serviços e diminuir as filas nos 
caixas das agências bancárias.

O custo trimestral de renovação do cheque espe-
cial, entre R$21,00 e R$25,00, nos bancos pesquisa-
dos, evidencia outro exagero, pois os juros e encargos 
dessas operações já são absurdamente elevados e 
dispensariam cobranças adicionais.

Segundo o Banco Central, o juro anual cobrado 
no cheque especial é, em média, de 145% ao ano. 
Porém, na prática, este brutal custo pode ser ainda 
maior! Um dos bancos pesquisados cobrava, a título 
de encargo adicional, um valor fixo de acréscimo que 
atingia cerca de 50% da taxa nominal de juros.

Muitas vezes os valores absolutos cobrados pelo 
uso do cheque especial são irrisórios, pois a linha de 
crédito é utilizada por poucos dias. Mas, como são 
milhões de operações, tornam-se significativos para 
a rentabilidade dos bancos.

Para que o cliente bancário possa dispor de in-
formações corretas sobre os custos de encargos e 
tarifas, o Conselho Monetário Nacional editou, em 19 
de dezembro de 2007, a Resolução nº 3.517, que de-
termina a divulgação do custo efetivo total correspon-
dente a todos os encargos e despesas de operações 
de crédito e de arrendamento mercantil, contratadas 
ou ofertadas a pessoas físicas.

O custo efetivo total, expresso na forma de taxa 
percentual anual, deve ser calculado considerando 
os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos 
previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no 
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas 
cobradas ao cliente.

Entretanto, Sras. e Srs. Deputado s, a Resolução 
nº 3.517, de 2007, não vem sendo cumprida por todos 
os bancos. Aliás, poucas instituições vêm informan-
do corretamente o custo total efetivamente imposto a 
seus clientes.

Ressalte-se que a Resolução nº 3.517 foi edita-
da em 19 de dezembro de 2007, para entrar em vigor 
no dia 3 de março último. Assim, foi dado um prazo de 
72 dias para os bancos se prepararem. Então, porque 
o descumprimento de norma tão importante para os 
interesses do consumidor?
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Concluindo, Sr. Presidente, solicitamos que o 
Banco Central adote medidas para que as instituições 
bancárias procedam à divulgação do custo efetivo to-
tal cobrado.

O SR. BETO FARO (PT-PA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, as 
firmes a ostensivas ações dos Governos do Pará e fe-
deral no combate aos crimes ambientais, do latifúndio 
e do crime organizado de um modo geral não terão 
eficácia caso não contem com a atuação igualmente 
implacável de todos os poderes constituídos, em par-
ticular, do Poder Judiciário.

Na minha opinião, Sr. Presidente, há muitos sig-
nificados para a recente absolvição, pela Justiça do 
meu Estado, o Pará, do latifundiário e grileiro Vitalmiro 
Moura, o Bida, sabidamente o mandante do hediondo 
assassinato da irmã Dorothy, conforme atestam provas 
em profusão que inclusive levaram à sua condenação 
a 30 anos de reclusão no primeiro julgamento.

Comungo da avaliação do Presidente Lula, se-
gundo a qual, além da indignação e perplexidade 
causada a todos os brasileiros de bem, o fato nos en-
vergonhou e mancha o intenso trabalho de recupera-
ção da imagem política do Brasil, que a duras penas 
o Governo vem levando a cabo no plano internacional 
que pretende, entre outros objetivos, remover o rótulo 
que alguns nos impingem de o “país da impunidade”. 
Com certeza, o episódio da reforma dessa sentença 
será mais um duro obstáculo a ser suplantado para 
que sejamos reconhecidos como um país no qual as 
instituições estão subordinadas à plenitude das regras 
e normas do estado de direito.

Curiosamente, em vez de verbalizar idêntica in-
dignação, o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
veio a público contestar o Presidente Lula. Não fosse 
por esse episódio, diria que os membros do STJ que 
negaram a demanda do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, formulada em 2005, com o apoio da OAB/PA, pela 
federalização desse julgamento, devem hoje estar sen-
tido, no mínimo, algum nível de desconforto. 

Ao inocentar um criminoso em cuja inocência 
nem os mais inocentes acreditam, a Justiça do Pará 
acabou sendo a grande condenada política pelo pró-
prio Estado e pela sociedade civil brasileira.

De fato, Sr. Presidente, tenho certeza de que 
expresso o sentimento da grande maioria da popula-
ção do meu Estado ao afirmar que essa decisão, caso 
mantida, imputará grande responsabilidade à Justiça 
paraense no fomento às deformações da nossa pró-
pria sociedade e retardará a construção da imagem 
externa de civilidade ao País.

Em meu juízo coloca pelo menos parcela da Jus-
tiça do meu Estado como cúmplice da persistência, em 

pleno século XXI, da lamentável dicotomia brasileira. 
Isto é, uma nação cujas profundas desigualdades re-
plicam padrões segmentados de desenvolvimento e 
justiça social convivendo com realidades de barbárie 
notadamente nas áreas rurais do País e, com mais 
intensidade, ainda, no Pará, que nos destacam entre 
alguns dos indicadores sociais mais atrasados do pla-
neta. Ao mesmo tempo em que o mundo reconhece o 
atual vigor da economia brasileira e mantém atenção 
à nova política industrial lançada no dia de ontem pelo 
Governo, o dualismo brasileiro nos revela como um país 
que ostenta traços verdadeiramente medievais.

Enfim, conforme alertam as entidades dos traba-
lhadores, a CPT e a própria CNBB, a absolvição do 
mandante do assassinato da irmã Dorothy responsa-
biliza a Justiça paraense pelo estímulo a novos crimes 
assemelhados no meu Estado. Essas entidades enten-
dem que houve uma autorização branca à continuidade 
dos crimes do latifúndio no Pará. Espero estar errado, 
mas o foguetório por fazendeiros ocorrido em Anapu, 
em comemoração à absolvição do Bida, prenuncia 
essa possibilidade. A propósito, a reforma da sentença 
de Bida deve ter entusiasmado o pecuarista Regival-
do Pereira Galvão, vulgo Taradão, que ainda aguarda 
julgamento sob a acusação de ter sido o cúmplice no 
mando de morte da irmã Dorothy.

Adaptando uma categoria de Gramsci, diria que 
atualmente, no Pará, após essa decisão da Justiça 
local, beiramos uma situação de empate catastrófico’ 
um perigoso ponto de bifurcação nas áreas rurais en-
tre o marco da legalidade e do respeito aos direitos 
humanos e um território sem lei no qual vigora a lei 
do mais forte. Por isso, Sr. Presidente, não é em de-
masia aconselhar proteção e cuidados redobrados às 
lideranças populares, sindicais e religiosas que lutam 
pelos direitos dos camponeses, índios, quilombolas e 
pelo meio ambiente e que contrariam os interesses dos 
grileiros, latifundiários e madeireiros ilegais.

De acordo com os dados da Comissão Pasto-
ral da Terra, em 2007 foram mortas 28 pessoas em 
conflito por terra no País; em 2006, foram 39 mortes, 
sendo 24 somente no Estado do Pará. E não há nin-
guém na cadeia, ou seja, houve os crimes, mas todos 
sem criminosos!

Ainda de acordo com a CPT e a Federação dos 
Trabalhadores Rurais do Pará, a FETAGRI, existem 
hoje 99 pessoas ameaçadas de morte pelo latifúndio no 
Estado, incluindo, além de lideranças sindicais e comu-
nitárias, religiosos como o Padre Amaro, coordenador 
da CPT, em Anapu, o Bispo Dom Erwin Kräutler <http://
www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&
Itemid=18&task=detalhe&id=13213> e Frei Henri.
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Sr. Presidente, em que pese esses fatos negati-
vos, todavia são notáveis as mudanças positivas que 
ocorrem no Estado do Pará com a gestão da Gover-
nadora Ana Júlia Carepa.

Aproveito esta oportunidade para dar destaque 
ao Programa Bolsa Trabalho, que vem sendo desenvol-
vido pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego 
e Renda do Governo do Estado, já implantado em 26 
municípios do Estado, devendo chegar a 70 municípios 
ainda neste ano. Com esse programa, pela primeira vez 
o Estado efetiva uma política tão ampla de qualificação 
voltada para os jovens de baixa renda do Pará.

No próximo dia 15 de maio, a Secretaria realizará 
a festa Aparelhagem do Bolsa Trabalho, uma iniciativa 
inédita que pretende reunir cerca de 8 mil beneficiários 
do programa no Centro de Convenções da Amazônia. 
O fenômeno das aparelhagens, bailes eletrônicos ori-
ginários da periferia de Belém, servirá como tema da 
comemoração alusiva ao mês do trabalhador. Durante 
a programação, cerca de 4 mil bolsistas receberão os 
certificados de conclusão dos cursos de qualificação 
do Bolsa Trabalho.

A programação, aberta ao público, começará a 
partir de 19h, reunindo artistas de várias vertentes mu-
sicais do Pará, sob o comando do mestre de cerimônia 
Nelsinho Rodrigues, o Gererê. A guitarrada, o carimbó 
e o tecnobrega são alguns dos ritmos paraenses que 
marcarão presença no evento, em uma verdadeira ho-
menagem à cultura do Pará. 

A festa Aparelhagem do Bolsa Trabalho contará 
com a presença da Governadora Ana Júlia Carepa e 
da Secretária de Estado de Trabalho, Emprego e Ren-
da Ivanise Gasparim.

Portanto, os meus parabéns à Governadora e à 
Secretária do Trabalho.

Por fim, Sr. Presidente, também aproveito a oca-
sião para registrar e me congratular com os festejos 
ocorridos neste final de semana em vários municípios 
paraenses em comemoração a várias obras realizadas 
com o apoio do Governo Federal e do Governo do Es-
tado. Cito a inauguração do Estádio Municipal e grande 
festa ocorrida em Concórdia do Pará, coincidindo com 
o aniversário do Município, no dia 10 de maio.

Em Mãe do Rio e Garrafão do Norte, que também 
comemoram aniversário no dia 10 de maio, houve a en-
trega de várias obras pelas respectivas Prefeituras.

Finalmente, registro o aniversário do ex-Prefeito 
de Bujaru, Miguel Bernardes, dia 10 de maio.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
(PR-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputado s, o álcool combustível é 
a fonte de energia que mais cresce em nossa matriz 
energética. Além de refletir o esforço de muitos anos 

de investimentos, em capital e em tecnologia, essa in-
formação nos descortina também uma perspectiva de 
otimismo quanto ao futuro, porque indica que o País 
está avançando cada vez mais no caminho da explo-
ração racional e sustentável dos combustíveis limpos, 
nos rumos da preservação do meio ambiente.

Esse panorama favorável, no entanto, não deixa 
de trazer seus riscos. O principal deles, neste momen-
to, relaciona-se com os excessivos índices de sone-
gação e de fraudes que afetam o mercado brasileiro 
de álcool.

De acordo com dados divulgados recentemente 
pelo SINDICOM, o Sindicato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, dos 
cerca de 10 bilhões de litros de álcool hidratado co-
mercializados no ano de 2007, por volta de 10% – 1 
bilhão de litros, portanto – foram negociados fora do 
mercado oficial, de maneira clandestina. Dos restan-
tes 9 bilhões, além disso, 25% sofreram algum tipo de 
sonegação fiscal.

A clandestinidade e a sonegação afetam grave-
mente esse mercado, em que as mínimas diferenças 
de carga tributária repercutem significativamente na 
formação dos preços e, portanto, na competitividade 
das empresas. Os efeitos sobre os consumidores são 
também consideráveis, uma vez que o combustível sem 
certificação certamente não obedece aos parâmetros 
adequados de controle de qualidade e pode, natural-
mente, trazer prejuízos àqueles que dele se servem.

Apesar das várias iniciativas governamentais 
ao longo dos últimos anos, a verdade é que ainda 
não fomos capazes de resolver esse problema, como 
demonstram os altíssimos índices de irregularidades 
divulgados pelo SINDICOM. É nesse contexto que 
cresce a importância da Medida Provisória nº 413, de 
2008, editada pelo Presidente da República no início 
do ano e agora sob o exame desta Casa. A MP nº 
413, de 2008, alterou significativamente o mecanismo 
de incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS sobre as vendas de álcool, justamente os 
tributos que se destacam quando se trata de fraudes 
fiscais características desse mercado. 

Um dos principais fatores – se não o mais impor-
tante – que configuram o quadro de desorganização 
sobre a tributação do álcool é o fato de que a maior 
fatia do chamado PIS/COFINS incide hoje sobre esse 
produto na etapa da distribuição. Nas cadeias de pro-
dução e comercialização dos demais combustíveis, 
com efeito, sua incidência se concentra no produtor: 
no caso dos derivados de petróleo, recolhe-se nas re-
finarias para toda a cadeia; no caso do biodiesel, nos 
produtores. Apenas sobre o álcool a incidência conti-
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nua dividida entre produtor e distribuidor, e com peso 
maior, bem maior, sobre este último.

Ora, a distribuição de combustíveis constitui um 
mercado reconhecidamente complexo no Brasil. Com-
põe-se de grande número de empresas sérias, que 
cumprem regularmente seus compromissos traba-
lhistas e fiscais, operando ao lado de uma quantidade 
ainda maior de distribuidoras inescrupulosas, irregu-
lares, empresas constituídas sem ativos reais, sem 
estrutura física, muitas das quais existem apenas no 
papel e servem somente de mecanismo para o en-
riquecimento de especuladores. A concentração da 
carga tributária sobre essa etapa da cadeia, portanto, 
traz risco grave, além de incentivar a fraude por parte 
dessas empresas.

Em boa hora, portanto, vem-se corrigir o problema, 
dando um tratamento mais adequado à matéria. 

A proposta inicial da MP nº 413, de 2008, era 
concentrar a tributação integralmente no produtor, 
assim como nos demais combustíveis. Previu-se todo 
um aparato de fiscalização sobre ele, inclusive com a 
obrigação de instalarem medidores de vazão e a insti-
tuição de pesadas multas, para o descumprimento das 
regras. Durante o processo de negociação política que 
se travou nesta Casa, porém, que contou até mesmo 
com uma audiência pública na Comissão de Minas e 
Energia, constatou-se a conveniência de manter, ainda 
por algum tempo, o modelo de repartição entre produ-
tor e distribuidor, ainda que ligeiramente modificadas 
as proporções das alíquotas. 

Construiu-se um acordo político que envolveu 
todos os setores, contando ainda com o apoio e a 
anuência do Governo, acordo esse que se reflete no 
texto do projeto de lei de conversão elaborado pelo 
Relator da matéria, o Deputado  Odair Cunha, dado a 
conhecer na última terça-feira.

Sr. Presidente, Srs. Deputado s, a aprovação da 
MP nº 413, de 2008, a sua conversão em lei, repre-
sentará um enorme avanço para o mercado de álcool 
combustíveis no País. O combate à sonegação e à 
fraude trará equilíbrio de preços e melhoria da quali-
dade, reforçando o papel das empresas sérias e bem 
organizadas e alijando os especuladores e aventureiros. 
Além disso, será finalmente possível dar ao produto um 
tratamento de commodity, viabilizando inclusive sua 
negociação em bolsas de mercadorias e futuros, o que 
proporcionará liquidez e estabilidade ao mercado.

Devemos ter sempre em mente a importância de 
se fomentar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
do mercado do álcool: uma fonte de energia limpa, re-
novável, sustentável, capaz de promover a distribuição 
da renda e o crescimento econômico das zonas rurais; 
uma fonte de energia em que o Brasil é líder mundial 

e que pode ser a grande alavanca a impulsionar nos-
so ingresso, em definitivo, no grupo dos países de 
primeira linha, em termos de produção econômica e 
desenvolvimento social.

O texto do PLV oferecido pelo Relator à Medida 
Provisória nº 413, de 2008, tem todos os predicados 
necessários para constituir-se no primeiro passo dessa 
jornada e merece, portanto, nosso total apoio.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, o Brasil está confiante, com 
sua auto-estima elevada e acreditando mais no futuro. 
Um grande exemplo dessa constatação é que, após 
passados mais de 30 anos da última experiência sé-
ria e com envergadura de uma política de desenvolvi-
mento industrial de longo prazo, os chamados PNDs, 
o Governo do Presidente Lula recupera a idéia de uma 
política industrial e apresenta à Nação, com a presen-
ça de mais de 11 Governadores, a nova política de 
desenvolvimento produtivo do Brasil.

A nova política de desenvolvimento produtivo 
propõe uma renúncia fiscal de 21 Bilhões de reais e 
financiamentos pelo BNDES de mais de 200 bilhões 
de reais até 2011. Estudaremos cada medida com o 
objetivo de incluir o princípio do desenvolvimento am-
biental sustentável da Amazônia nos planos da nova 
política industrial.

O plano é ousado, busca disponibilizar recursos 
para mais de 20 setores industriais, como moveleiro, 
agroindústrias, calçados e couro e de nanotecnologia. 
Posicionará definitivamente o Brasil entre os países 
emergentes do mundo.

Há algum tempo, vários especialistas questiona-
vam a posição do Brasil no BRIC. Achavam melhor o 
termo RIC, que retirava o BRASIL do caminho certo 
para o 1º mundo. O Brasil agora atingiu taxas de cres-
cimento expressivas, equilíbrio fiscal, inflação estável, 
distribuição de renda. Hoje, ninguém mais questiona 
o B do BRIC. O Brasil esta entre os grandes países 
do futuro.

É exatamente por essa visão de futuro do Go-
verno que fomos elevados ao patamar de grau de in-
vestimento pela agência Standard & Poor’s, uma das 
mais importantes agências de classificação de inves-
timento do mundo. 

Sem dúvida, para trilharmos o rumo do desen-
volvimento com distribuição de renda era necessário 
uma política industrial de peso. Esta, combinada com 
o PAC, criará as condições para conduzirmos nosso 
povo a um mundo melhor.

Sr. Presidente, infelizmente persiste uma política 
macroeconômica conservadora, acanhada, com juros 
altos e câmbio valorizado. A maior crítica a proposta, 



20288 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

que também é a crítica do PCdoB, afirma que todo esse 
esforço feito com o PAC e agora com a nova política 
industrial pode ser levado pelo ralo com a elevação 
dos juros. Elevar juros é inibir investimentos e valorizar 
demasiadamente nosso câmbio.

Nós nos somamos à FIESP, aos empresários 
do ramos exportadores. Por isso, o PCdoB lançou a 
campanha Juros altos não. Não podemos perder este 
momento maravilhoso pela cabeça dura e a ortodoxia 
de economistas formados e a serviço da ideologia 
dos Chicago’s Boys. Este tempo já passou, é tempo 
dos desenvolvimentistas, dos distributivistas. Não há 
espaço para a cantilena neoliberal.

Sr. Presidente, daremos todo o apoio à nova 
política industrial apresentada pelo Governo Lula. O 
Presidente pediu apoio ao Congresso Nacional para 
as medidas. Com certeza, não o faltará, pois o Brasil 
precisa seguir seu caminho rumo ao bem-estar e aos 
altos níveis de desenvolvimento.

Tudo que leve o Brasil ao desenvolvimento e à 
distribuição de renda, estaremos ao lado, somando 
esforços e dando todo nosso apoio. Estudaremos as 
medidas anunciadas com o objetivo de incluir o ingre-
diente do desenvolvimento ambiental sustentável da 
Amazônia nos debates e nos aperfeiçoamentos da 
política industrial do Governo Lula.

Muito obrigada.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, hoje comemoramos os 120 anos da 
lei que acabou com o trabalho escravo no Brasil. A Lei 
Áurea foi assinada pela Princesa Isabel e pôs fim a um 
longo e vergonhoso período de mais de 300 anos de 
escravidão. O grupo de Parlamentares antiescravistas, 
liderado por Joaquim Nabuco, conseguiu uma proeza 
para a época: na Câmara, o projeto foi aprovado em 
apenas 2 dias e, no Senado do Império, somente 2 
Senadores posicionaram-se contra a abolição.

O registro é oportuno, Sr. Presidente, uma vez 
que trabalhadores rurais de todo o País se encontram 
em Brasília para participar no Grito da Terra Brasil. Re-
presentantes de sindicatos de trabalhadores rurais do 
meu Estado estiveram em meu gabinete para a entrega 
da pauta de reivindicações do movimento, e um dos 
itens se refere exatamente ao trabalho escravo.

De acordo com relatório da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) intitulado Uma Aliança Global 
contra o Trabalho Forçado, 25 mil pessoas ainda tra-
balham em condições análogas às da escravidão em 
nosso País. Os casos se concentram nas áreas rurais, 
onde número expressivo de cativos estão sujeitos a si-
tuações que esperávamos superadas desde a sanção 
da Lei Áurea, mas que, infelizmente, ainda persistem. A 

situação é ainda mais degradante quando verificamos 
que parte desse contigente é engrossado por crianças, 
principalmente nos laranjais e carvoarias.

Espero, Sr. Presidente, que esta Casa responda a 
essa justa demanda do movimento, analisando a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 438-A/2001, que 
estabelece a expropriação de áreas onde for consta-
tada a exploração de trabalho escravo. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. VIC PIRES FRANCO (DEM-PA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, ocupo hoje esta tribuna para manifestar 
e deixar registrado o meu irrestrito apoio e solidarie-
dade à mobilização nacional dos auditores-fiscais da 
Receita Federal do Brasil, bem como para saudar os 
dirigentes, os filiados e militantes da UNAFISCO Sin-
dical, o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil e da FENAFISP – Federação 
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil, especialmente os dirigentes da Delegacia Sin-
dical do Pará e do Amapá, que me procuraram para 
que intermediasse as negociações dessa tão impor-
tante categoria.

Esses sindicalistas vêm liderando, organizando 
e conduzindo o maior movimento de que se tem co-
nhecimento em defesa da dignidade do auditor-fiscal 
e por uma Receita Federal mais sintonizada com a 
sociedade brasileira. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de 
destacar que os auditores-fiscais prestam um serviço 
de suma importância para o País, e não há uma jus-
tificativa para tamanha intransigência e discriminação 
por parte do Governo com essa categoria. 

As negociações salariais dos auditores começa-
ram em 12 de setembro de 2007, entre as entidades 
representativas dos fiscais e representantes do Go-
verno Federal. Naquela época, o Governo apresentou 
uma proposta considerada plausível pelos auditores, 
na qual constava a garantia de 4 pressupostos bási-
cos, a saber: 

1 – a forma de remuneração por meio 
de subsídio; 

2 – o alinhamento da categoria com ou-
tras carreiras típicas de Estado, no topo do 
Executivo Federal; 

3 – um cronograma de implantação do 
reajuste, que não ultrapassaria o mês de abril 
de 2009 e;

4 – fim de uma discrepância no plano de 
carreira dos auditores, denominado por estes 
como “fosso salarial”.
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Entretanto, na medida em que as reuniões pros-
seguiam em sucessivas convocações pelo Governo, 
ao todo foram mais de 30 reuniões infrutíferas, as 
autoridades governistas passaram a retroceder sis-
tematicamente de sua proposta inicial apoiada nos 4 
pontos acima, alegando, num primeiro momento, o fim 
da CPMF, e, depois, a necessidade de aprovação do 
Orçamento da União.

Os auditores-fiscais, cientes da sensibilidade do 
Governo perante a questão da CPMF, decidiram, por 
ampla maioria, em assembléia nacional, não entrar em 
greve naquele final de ano, dando, assim, um voto de 
confiança ao Governo, ainda que, em nenhum momen-
to, a proposta original tivesse sido vinculada à condição 
de aprovação da contribuição provisória.

Ocorre que, contando com o trabalho implacável 
dos auditores-fiscais, a Receita Federal do Brasil obteve 
enorme êxito na arrecadação dos tributos federais, o 
que levou à compensação imediata da tão propalada 
perda da CPMF.

Com esse surpreendente recorde de arrecadação 
de tributos federais, mais uma vez os auditores-fiscais 
possibilitaram ao Governo a superação da diferença 
prevista pela perda da CPMF, permitindo ainda uma 
reserva de mais alguns bilhões aos cofres públicos.

Ainda assim, o Governo Federal prosseguiu na 
sua estratégia de, a cada reunião com as entidades, 
reduzir drasticamente sua proposta inicialmente apre-
sentada, impondo condições desrespeitosas aos au-
ditores, tais como:

1 – apresentação de um cronograma dila-
tado até julho de 2010 e não mais até abril de 
2009, conforme originalmente prometido;

2 – apresentação de proposta de implan-
tação de um pernicioso sistema de avaliação 
dos auditores denominado SIDEC, com fortes 
tendências a injunções políticas na Adminis-
tração Tributária e Aduaneira Federal, e que 
desvirtua a função precípua do auditor-fiscal;

3 – abandono da prometida resolução 
da discrepância no plano de carreira chamado 
“fosso salarial”.

Diante disso, não restou outra alternativa aos 
auditores-fiscais a não ser o recrudescimento da mo-
bilização e a greve. 

Em resposta à mobilização dos auditores, em vez 
de negociação, o Governo apontou com endurecimen-
to e ameaça de corte de ponto, tentando intimidá-los. 
Mas isso não surtiu efeito. Os auditores, pelo contrá-
rio, ampliaram o espectro da luta em defesa de sua 
dignidade e, numa atitude até então inédita, pratica-
mente toda a chefia intermediária da Receita Federal 

colocou seus cargos à disposição, em solidariedade 
à greve, demonstrando o quanto é legitima a reivindi-
cação da categoria.

O endurecimento inconseqüente do Governo com 
a categoria provocou um quase colapso nas indústrias, 
por falta de desembaraços de insumos. O Parlamento foi 
chamado pelos representantes sindicais para interme-
diar as negociações e foi criada uma frente parlamentar 
com cerca de 50 Deputado s e Senadores, que pediu a 
suspensão da greve até 1º de junho, na busca de que 
o Governo cumpra a sua palavra em negociar. 

Estamos exatamente vivendo este momento, 
a trégua no conflito entre o Governo e os auditores-
federais. 

Venho a esta tribuna especialmente para defender 
uma solução para o impasse, propondo como primeiro 
gesto de boa vontade do Governo, em contrapartida à 
suspensão da greve dos auditores, a solução do pro-
blema da discriminação existente no plano de carreira 
dos auditores denominada “fosso salarial”. 

Apelo ao Ministro Paulo Bernardo e ao Governo 
para que, dentre as legítimas reivindicações apresen-
tadas por essa categoria, resolva de imediato essa 
questão. Escolhi esta dentre todas, porque estou mais 
que convencido da sua justiça.

Srs. Parlamentares, o fim do “fosso salarial”, tão 
reivindicado pelos auditores hoje lotados nas fronteiras 
deste País, corresponde a uma diferença entre níveis 
e padrões dentro do plano de carreira, que gera uma 
situação estapafúrdia que coloca os auditores ingres-
sos até 1998 em até 15 anos de distância temporal dos 
que ingressaram a partir de 2000. Tal fato converte-se 
numa injustiça inaceitável para os auditores-fiscais.

Quando um auditor ingressa na Receita Federal, 
sua responsabilidade desde o primeiro dia de trabalho 
é igual àquela do auditor que está há 30 anos na Casa. 
Não tem cabimento, portanto, tamanha discriminação 
salarial entre os que ingressaram até 1998 e os que 
adentraram a partir de 2000.

Esse problema permanece sem solução há quase 
10 anos, mesmo havendo reiteradas promessas do Go-
verno em resolvê-lo. Agora mesmo, no mês de março, 
o Governo anunciava uma proposta de solução para o 
problema, mas esta foi retirada da mesa de negocia-
ção sem nenhuma explicação. O que espanta é que o 
custo para a solução desse problema sequer alcança 
o percentual de 1% sobre a proposta que já vem sendo 
apresentada pelo Ministro Paulo Bernardo.

O problema é único e específico na carreira de 
auditor da Receita Federal, o que refuta qualquer argu-
mentação de que isso poderia provocar efeito cascata, 
com a reivindicação semelhante por outras categorias 
de servidores.
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A conseqüência mais visível desse processo 
é a extrema dificuldade hoje existente em fixar os 
auditores-fiscais nas fronteiras desse nosso gigante 
País. Não bastasse as condições de insalubridade e 
até mesmo os riscos que eles correm no combate ao 
crime organizado, ao contrabando, ao descaminho e 
ao tráfico internacional, esses servidores também têm 
que lidar com a injustificável teimosia do Executivo em 
não apresentar uma proposta de incentivo à fixação 
nas áreas de fronteira. 

Pois são exatamente esses auditores, para os 
quais o Governo não construiu uma política de incentivo, 
que mais sofrem com essa discriminação denominada 
“fosso salarial”. São cerca de 3.500 auditores, em sua 
grande maioria lotados nas fronteiras nacionais, que 
recebem, em vez de incentivos, essa penalidade, esse 
desestímulo, essa discriminação. O Estado, em vez de 
valorizar, está punindo esses servidores.

Portanto, insisto no apelo ao Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, ao seu Ministro do Orçamento, Pla-
nejamento e Gestão, Paulo Bernardo, ao Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, e ao Secretário da Receita 
Federal do Brasil, Jorge Rachid, que cumpram suas 
promessas com esses destacados servidores públicos 
e que resolvam de uma vez por todas essa injustiça. 

Por último, gostaria de cobrar coerência deste Go-
verno, que, por um lado, anuncia com alarde uma nova 
política industrial, mas que, por outro lado, institui um 
verdadeiro caos na aduana brasileira, na medida em 
que provoca a radicalização da greve dos auditores-
fiscais, por não atender reivindicação justa e insignifi-
cante do ponto de vista financeiro.

O Brasil espera uma postura madura dos nego-
ciadores do Governo. Os auditores já fizeram mais de 
uma vez demonstração de transigência. A palavra, 
agora, está com o Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, ao contrário do que ocorreu em 
2007, quando mais de 130 municípios decretaram es-
tado de emergência devido à escassez de chuvas e 
conseqüente falta d’água para consumo e atividades 
básicas das suas comunidades, que tiveram de ser 
abastecidas por carros-pipa, operados por equipes 
do Exército, no corrente ano, diversos municípios do 
Ceará, nas regiões norte, na Serra da Ibiapaba, e no 
centro-sul, estão submetidos a outro tipo de calamida-
de: as inundações causadas por temporais, com graves 
conseqüências para a população rural.

Em pelo menos 35 municípios do Estado os tem-
porais causaram prejuízos de considerável vulto. Foram 
registradas perdas de mais de 50% nas culturas de ce-

reais, notadamente de milho, feijão, arroz, mandioca e 
algodão, reduzindo substancialmente a safra estimada 
pelos organismos governamentais do Estado para o 
corrente ano, de colheitas recordes.

A situação dos municípios atingidos pelas inun-
dações, de inverno adverso, tornou-se ainda mais pre-
ocupante e delicada em virtude do trasbordamento de 
rios e do rompimento de médios e pequenos açudes, 
provocando alagamentos e destruição de numerosas 
casas nas áreas ribeirinhas e nas periferias e das sedes 
municipais. Os desabrigados foram transferidos para 
locais adaptados para servirem de abrigo às famílias 
mais necessitadas.

A Defesa Civil do Estado, em articulação com as 
Prefeituras Municipais, colocou em ação equipes de 
assistentes sociais e de voluntários para implementa-
ção de programas de emergência, simultaneamente 
com o levantamento dos prejuízos causados pela vio-
lência das águas. A drástica situação causada pelas 
inundações requer medidas de maior amplitude dos 
Governos do Estado e Federal.

Dados preliminares indicam que, tanto na Serra 
da Ibiapaba como na região centro-sul do Estado, as 
perdas sofridas por médios e pequenos produtores 
rurais situam-se entre 50% a 70% dos plantios feitos. 
Além dos prejuízos nas culturas de grãos, houve per-
das consideráveis nas culturas de hortaliças.

Na Serra da Ibiapaba, o setor de floricultura tam-
bém foi bastante prejudicado. A região é um polo ex-
pressivo do cultivo de rosas, exportadas para diversos 
países da Europa e para os Estados Unidos, sendo 
as produzidas no Ceará de padrão equivalente ao das 
comercializadas pela Holanda, reconhecidamente um 
país de maior experiência em floricultura.

O excesso de chuvas, no primeiro trimestre do 
ano em curso, na Serra da Ibiapaba poderá ter impacto 
negativo também na produção de rosas, afetando as 
exportações. Mas ainda é cedo para o dimensiona-
mento definitivo dos prejuízos.

Na região centro-sul do Ceará, a situação é, igual-
mente, preocupante. Nos Municípios de Farias Brito, 
Icó, Graça, Iguatu e Cedro, as inundações deixaram 
ao desabrigo milhares de pessoas, além de ocasionar 
rompimento de pequenos e médios açudes.

No Município de Graça, segundo relato do Pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fran-
cisco Antônio Martins, a situação é mais grave, já que, 
dos 16 mil habitantes da cidade, 70% são agricultores, 
dedicando-se à chamada agricultura familiar.

No Município de Lavras da Mangabeira, os pre-
juízos causados pelos temporais foram de elevado 
vulto, reduzindo as perspectivas de uma promissora 
safra de cereais. 
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Houve desabamentos de casas, tanto na periferia 
como na área urbana, distritos e sítios. 

As entidades sindicais, representativas dos pe-
quenos e médios agricultores rurais dos municípios 
atingidos, estão se mantendo em reuniões permanen-
tes para assistência aos desabrigados, desenvolven-
do trabalho articulado com o pessoal da Defesa Civil 
do Estado.

Mas, como as necessidades das comunidades 
mais pobres excedem, e muito, as disponibilidades das 
Prefeituras Municipais, urge que os Governos Federal 
e Estadual ponham em execução planos de maior am-
plitude, por ser o setor agrícola um dos suportes mais 
importantes para a economia do Ceará.

Conhecedor que sou das carências das comuni-
dades rurais mais pobres do meu Estado, faço, desta 
tribuna, apelo aos Governos Federal e Estadual para 
que assegurem a todas elas o apoio de que precisam, 
a começar pelo levantamento dos prejuízos causados 
pelas inundações.

Trata-se de situação de emergência, que requer 
presteza na adoção das medidas assistenciais aos 
pequenos e médios produtores rurais cearenses, na 
difícil conjuntura que estão atravessando.

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, a mamona, que por muitos 
anos foi um dos pilares da economia do Ceará, mas 
que, por razões diversas, há algum tempo entrou em 
processo de estagnação, voltou a ser considerada pelos 
organismos de desenvolvimento econômico regional 
prioridade das mais promissoras para os produtores 
rurais do semi-árido nordestino. 

Ela está recebendo apoio significativo do Gover-
no Federal e do Governo do Estado, com a conces-
são de linhas de crédito aos pequenos produtores, a 
longo prazo, simultaneamente com a prestação de 
assistência técnica, por meio de programas geridos 
por agrônomos.

Dos 184 municípios cearenses, 84,78% já estão 
inseridos no Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) para produzir mamona. Os maiores produ-
tores de mamona no Estado são Boa Viagem, Itati-
ra, Parambu, Pedra Branca e Crateús, onde está em 
funcionamento uma das minas da Brasil Ecodiesel, 
inaugurada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
como parte do seu programa de incentivo à produção 
do biodiesel no País.

A empresa Brasil Ecodiesel, proprietária da uni-
dade de Crateús, tem promovido amplo programa 
de incentivo à cultura da mamona na região, visando 
atrair maior número de pequenos produtores, o que 
permitirá ampliar a matéria-prima para geração do 
biocombustível.

Essa estratégia conta com o apoio dos organis-
mos de desenvolvimento regional, compreendendo a 
execução de programas de financiamento a longo pra-
zo e a destinação de linhas de crédito aos pequenos 
agricultores, entre eles os agricultores familiares, além 
da prestação de assistência técnica para assegurar 
uma produção qualificada.

Os agricultores cearenses, envolvidos com o plan-
tio programado da mamona, estão recebendo apoio do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF, do Banco do Nordeste do Brasil 
e de outros órgãos do Governo Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s as pro-
missoras perspectivas no setor agrícola não se ma-
nifestam apenas no tocante ao cultivo da mamona, 
bastante favorável à realização de bons negócios no 
mercado internacional, mas, igualmente, em relação 
à fruticultura e ao algodão.

O setor da fruticultura, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE, vem apre-
sentando significativo desenvolvimento não apenas no 
Ceará, mas também em outros Estados. A produção 
nacional, em 2007, de acordo com dados divulgados 
pelo IBGE, alcançou o expressivo número de 41 mi-
lhões de toneladas de frutas tropicais, subtropicais e 
de clima temperado.

Esse crescimento propiciou considerável aumento 
das exportações do Brasil para o competitivo mercado 
internacional de frutas frescas. No último ano, 31% fo-
ram direcionados para o mercado externo, represen-
tando um volume de 842 mil toneladas; 15% a mais 
do que no ano de 2006.

Desse total, os índices mais expressivos foram 
registrados na produção de maçã, com aumento de 
vendas de 96% em relação a 2006 e crescimento de 
30%, melão e limão taiti – ambos com 19%.

De acordo com avaliação de especialistas em fru-
ticultura, existem, no momento, possibilidades reais de 
se dispor, em 2010, de pelo menos 50,8 mil hectares de 
área cultivada, com expectativa de se alcançar cerca 
de 2 milhões de toneladas. Essa avaliação otimista é 
manifestada também pelos organismos governamen-
tais do Estado voltados para o setor agrícola, tendo 
como indicadores mais expressivos a produção de 
abacaxi, banana, mamão, manga, melão e uva. Uma 
vez alcançada essa meta, ter-se-á chegado ao valor 
de produção de cerca de R$737 milhões e propiciado, 
aproximadamente, a criação de 37 mil empregos dire-
tos, além de milhares de outros indiretos.

Não se trata de projeções aleatórias. Muito pelo 
contrário, resultam de dados recentes, tendo como 
base investimentos em pesquisa e em infra-estrutura, 
por meio de projetos de irrigação e de ampliação dos 
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Portos do Pecém e do Mucuripe, e adoção de medi-
das que envolvem a capacitação de empresas e de 
trabalhadores rurais, além do estímulo dos organis-
mos governamentais do Estado e da União, por meio 
de participação em feiras internacionais, na busca de 
negócios de maior vulto.

Deve-se considerar, ainda, a existência de condi-
ções naturais vantajosas, como o aspecto do solo, com 
permanente iluminação, temperatura elevada e cons-
tante, além de baixa nebulosidade, e a circunstância 
da proximidade do Ceará com os centros importadores 
mais importantes.

Segundo entendimento de especialistas na área 
agrícola, a conjunção desses fatores oferece aos pro-
dutores cearenses a perspectiva de atingir, no final do 
corrente ano de 2008, um volume de vendas para o 
exterior superior a US$100 milhões, o que correspon-
derá a um aumento de mais de 30% sobre os US$77,2 
milhões negociados em 2007.

Espera-se, assim, que não falte vontade política 
dos organismos governamentais de assegurar aos 
produtores do Ceará o necessário apoio, a devida 
assistência técnica e o imprescindível estímulo para 
ampliação das áreas de cultivo. A fruticultura constitui 
um setor de considerável importância para a economia 
estadual e para o desenvolvimento econômico e social 
do Ceará, pela expressiva geração de divisas e pela 
intensiva utilização de mão-de-obra qualificada.

É necessário que haja permanente assistência 
técnica dos organismos regionais para assegurar produ-
ção e colheita de frutas do mais alto padrão, condição 
essencial para participarmos, em condições de igualda-
de, do competitivo mercado importador internacional.

Deve-se reconhecer, finalmente, ser a agricul-
tura um dos mais promissores pilares de sustenta-
ção da economia cearense, merecedor, portanto, do 
apoio dos organismos de desenvolvimento regional, 
com incentivos mais atraentes não só para aumento 
da produtividade, como também, e principalmente, 
para que essa produção corresponda integralmente 
às exigências do mercado externo e, igualmente, do 
mercado interno, que vêm apresentando animadores 
índices de crescimento.

Tratarei de outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, no último final de semana foram rea-
lizadas em diversas cidades do País marchas e atos 
públicos grandiosos pela paz e em defesa da vida.

Essas manifestações constantes e sucessivas re-
fletem o clamor popular por mais segurança e o protesto 
de diferentes segmentos da sociedade brasileira contra 
a violência e a crescente criminalidade no País.

No meu Estado, o Ceará, o inconformismo com 
essa deplorável situação já não ocorre apenas em 

Fortaleza e Região Metropolitana, mas também em 
muitas outras cidades.

Em Juazeiro do Norte, no Vale do Cariri, cidade 
idolatrada do patriarca Padre Cícero Romão Batista, 
mais de 10 mil pessoas foram às ruas com faixas e 
cartazes pela paz e por mais segurança. Iguais mani-
festações ocorreram em outras cidades do sul do Es-
tado, coordenadas por promotores da Companha da 
Fraternidade de 2008, que tem como tema Fraternidade 
e defesa da vida e como lema Escolhe, pois, a vida!

Com a Campanha da Fraternidade, a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB tem 
promovido uma mobilização nacional pela concórdia 
e pela adoção de medidas para conter o continuado 
aumento de crimes.

Para o Episcopado brasileiro, a violência gene-
ralizada requer, além de medidas que ofereçam mais 
segurança às pessoas, uma reflexão sobre as causas 
do aumento da criminalidade nos centros urbanos e 
no meio rural.

No lançamento da Campanha da Fraternidade de 
2008, em Brasília, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil fez conclamação pela construção de uma or-
dem social e econômica mais justa e igualitária, para 
que todos possam viver dignamente, acentuando que 
“a pobreza extrema e a falta de políticas adequadas 
deixam a vida humana exposta a situação de risco e 
precariedade”. E mais: “A violência endêmica e o cri-
me organizado ceifam, a cada dia, numerosas vidas 
humanas; lamentavelmente, muitas delas em plena 
juventude”.

Entendem os bispos que “proteger, defender e 
promover a vida é tarefa primordial do Estado, sobretu-
do a vida indefesa e frágil como a dos seres humanos 
ainda não nascidos, dos idosos, pobres, doentes ou 
pessoas com deficiências. É ação política por excelên-
cia, que não pode orientar-se pela lógica do ‘salve-se 
quem puder’, que só beneficia os mais fortes. Requer 
o envolvimento solidário de todos os cidadãos”.

É de justiça, porém, reconhecer que a preocupa-
ção com o aumento da violência e da criminalidade não 
é apenas da CNBB, mas também de outras importan-
tes instituições do País, como Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB, Associação Brasileira de Imprensa – 
ABI, Instituto dos Advogados do Brasil e Associação 
Brasileira de Magistrados – ABM. Espera-se que elas 
contribuam muito com a elaboração de um projeto na-
cional. Este contará, certamente, com a indispensável 
colaboração dos Três Poderes da República, notada-
mente do Congresso Nacional, ao qual cabe a prerro-
gativa constitucional de promover as reformas de que 
o País precisa, entre elas a da legislação processual 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20293 

penal, com aprovação de penas mais rigorosas e me-
canismos que permitam a agilização dos processos.

A reforma do Código de Processo Penal é um an-
seio nacional, defendido inclusive por muitos dos mais 
categorizados criminalistas do País. Mais do que um 
anseio, há um clamor por uma sistemática que asse-
gure a agilização processual, inclusive com aumento 
do número de juízes e de pessoal de apoio, admitidos 
por concursos públicos.

As marchas populares e os atos públicos que se 
sucedem nas grandes e pequenas cidades do País re-
fletem a ansiedade da população por mais segurança 
e reformas da legislação penal, de forma a reduzir ao 
mínimo possível as possibilidades de favorecimento 
aos criminosos.

O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, ocupo esta tribuna para parabenizar um 
conterrâneo meu, uma pessoa muito séria, compe-
tente, pela qual tenho o maior respeito. Trata-se do 
Ministro Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Fe-
deral, que tomou posse, no último dia 6, como Pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE para o 
biênio 2008/2010. 

Mais uma vez, destaco que a escolha de Carlos 
Britto, sergipano, da cidade de Propriá, para presidir 
o TSE não poderia ter sido mais acertada, não só 
pela solidez dos seus conhecimentos jurídicos, mas 
também por mostrar que é um homem público, com-
promissado. 

Muito nos alegra que o TSE tenha em seu co-
mando, hoje, um presidente com conhecimento ju-
rídico sólido. Ao longo de sua carreira como magis-
trado, sempre se destacou pelo pensamento jurídico 
moderno, sempre esteve atento à Constituição, mas 
aberto para interpretar o espírito dos tempos, quando 
aplicado ao Direito.

Carlos Britto é um magistrado apegado a princí-
pios e está sempre pronto a ouvir e a refletir sobre idéias 
em disputa. Acima de tudo, é um magistrado sensível, 
com qualidade técnica inquestionável. A responsabi-
lidade social, a visão humanista, o compromisso e a 
fraternidade estão estampados em suas ações. 

Destaco que, ao longo de sua vida profissional, 
o Ministro Carlos Britto também exerceu o magistério, 
uma das carreiras mais nobres, em várias universida-
des, em cursos de graduação e pós-graduação, em 
Sergipe. 

Tê-lo como Presidente do TSE não só alegra o 
povo sergipano, mas o orgulha. Mais do que isto, dá-
nos a certeza de que, na gestão do Ministro Carlos 
Britto como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
o TSE avançará na consolidação do Estado Demo-

crático de Direito e na conservação do postulado da 
soberania popular. 

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, destaco o trabalho desenvol-
vido pelo Ministério Público Federal e os desdobra-
mentos da investigação protagonizada pela Polícia 
Federal em torno da Operação Navalha. Houve uma 
série de trabalhos destinados a apurar diversas ilici-
tudes cometidas por entes federativos de nosso País 
contra o Erário. 

A Procuradoria-Geral da República acaba de efe-
tivar a denúncia de Zuleido Veras e mais 60 pessoas 
– entre elas 11 sergipanos –, acusados de peculato, 
corrupção passiva e prevaricação.

No Estado de Sergipe, a aludida operação da 
Polícia Federal tomou contornos fenomenais com o 
desvendar de uma rede de corrupção que atingia di-
versos órgãos do antigo Governo João Alves e demais 
estruturas estatais, a exemplo do Tribunal de Contas. 
O Conselheiro Flávio Conceição, que foi afastado, foi 
indicado como o grande líder da suposta quadrilha 
organizada em nosso Estado. 

Os fatos criminosos, segundo a denúncia do 
Ministério Público, ocorriam em Alagoas, Maranhão, 
Piauí e Sergipe. Sob o comando do Sr. Zuleido Veras, 
a grande quadrilha que assaltava os cofres públicos 
de diversos Estados contava com a participação de 
empresários, servidores públicos e agentes políticos, 
conforme relatam as Subprocuradoras-Gerais da Re-
pública Lindôra Araújo e Célia Regina Delgado, auto-
ras da denúncia. 

De acordo com o relato da Procuradoria-Geral da 
República, a denúncia afirma que as atividades deli-
tuosas do grupo dividiam-se em 4 fases. Na primeira, 
identificava-se, nos Ministérios, a existência de recursos 
destinados a obras públicas nos Estados e municípios. 
Em seguida, cooptavam-se agentes políticos e servido-
res públicos para viabilizar a realização dos convênios 
entre os Ministérios e os entes federativos. Participa-
vam, inclusive, da elaboração dos projetos técnicos e 
de estudos exigidos para sua celebração.

Ainda de acordo com as palavras da PGR, em um 
segundo momento, o grupo atuava na fase da licitação 
para que a Gautama fosse a vencedora, isoladamente 
ou em consórcio com outras construtoras. “Pelo que se 
viu dos diálogos interceptados, essa fase era a mais 
complexa de todo o processo. Compreendia: a celebra-
ção de acordos para ‘acomodar’ os interesses de even-
tuais concorrentes; a cooptação dos servidores públicos 
que conduziam as licitações, para que não criassem 
embaraços ao fato de os processos serem conduzidos 
pela Gautama, e, mais do que isto, aceitassem agir de 
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modo determinado para que a obra fosse adjudicada 
à própria Gautama”, descreve a denúncia. 

A terceira fase refere-se ao início das obras. De 
acordo com a denúncia, era a mais proveitosa para o 
grupo criminoso, pois era o momento em que ocorriam 
o desvio e a apropriação dos recursos públicos.

Ao final de tudo, após o recebimento das verbas 
públicas, as propinas seriam distribuídas aos colabo-
radores das falcatruas.

Na Procuradoria Regional da República em Ser-
gipe, ainda teremos a apuração da extensão dos pos-
síveis crimes cometidos por todos os acusados sergi-
panos. Poderão ser impetradas novas ações judiciais 
de caráter penal e cível, com o fito de estabelecer as 
respectivas responsabilidades pessoais.

A lista dos acusados em Sergipe dá uma grande 
dimensão do tamanho do rombo nas contas de nosso 
Estado: o ex-Governador João Alves Filho; o seu filho 
João Alves Neto; o Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, Flávio Conceição; o ex-Deputado  Federal 
Ivan Paixão; os ex-Secretários do Governo do Estado, 
Max Andrade, Gilmar de Melo Mendes; o ex-Presidente 
da Deso, Victor Mandarino; e os Diretores Roberto Lei-
te, Kleber Curvelo e Renato Conde Garcia, além do 
empresário Sérgio Duarte Leite. 

O foco do esquema em Sergipe foi a Companhia 
de Saneamento de Sergipe (Deso). 

Segundo a narrativa factual das Procuradoras, a 
empresa contratou a Gautama para executar obras do 
Sistema de Adutora do Rio São Francisco. O valor do 
Contrato nº 110/01 foi de R$128.432.160,59. Os recur-
sos provinham do Ministério da Integração Nacional, da 
Caixa Econômica Federal e do Governo do Estado. Mas 
um relatório da Controladoria-Geral da União mostrou 
que, após os reajustes, foram pagos R$224.620.790,59 
pelo contrato. Segundo a denúncia, desse montante, 
R$178.708.458,81 foram desviados.

Sr. Presidente, nobres Deputado s e Deputada s, 
parabenizo o Ministério Público Federal pela denúncia 
efetuada no sentido de estabelecer a defesa e o res-
peito à República, com a responsabilização de todos 
os envolvidos na arbitrária, insensata e ilícita acumu-
lação privada do patrimônio do Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB-

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, venho à tribuna registrar o 
transcurso do 13 de Maio, dia em que foi sancionada a 
Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil, 
em 1888. Apesar de sua importância histórica, essa 
lei nada mais significou do que a libertação formal dos 
escravos, pois, de fato, não garantiu sua incorporação 
à sociedade brasileira como cidadãos plenos. 

O Brasil foi a última nação da América a abolir 
a escravidão e, embora isso tenha acontecido há 120 
anos, durante mais de 3 séculos a escravidão foi a 
forma de trabalho predominante na sociedade brasi-
leira – e suas conseqüências não podem ser ignora-
das. Afinal, elas nos fornecem uma chave fundamen-
tal para a compreensão de muitos problemas sociais, 
econômicos, demográficos e culturais ainda existentes 
em nosso País.

A escravidão deixou muitas marcas na sociedade 
brasileira, entre elas: a concentração de índios, negros 
e mestiços nas camadas mais pobres da população; a 
persistência da situação de marginalização em que vive 
a maioria dos indivíduos dessas etnias; a sobrevivência 
do racismo e de outras formas de discriminação racial 
e social; as dificuldades de integração e de inclusão 
dessas etnias à sociedade nacional e os baixos níveis 
de renda, de escolaridade e de saúde que ainda pre-
dominam entre a maioria da população.

Gostaria de destacar a pesquisa realizada pela 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial (SEPIR) juntamente com o IBGE, que tra-
ça um mapa de onde se encontram os 90 milhões de 
afrodescendentes do Brasil. Segundo a pesquisa, as 
áreas apontadas no mapa como de maior ocorrência 
da população negra corresponde às mesmas em que a 
ocupação territorial foi feita pelo trabalho escravo: Ma-
ranhão, Zona da Mata nordestina, Recôncavo Baiano 
e larga porção do Sudeste. E essa mesma população 
migrou para as regiões mais pobres nos grandes cen-
tros – as favelas.

Esse estudo será importante para orientar os 
gestores públicos na formulação de políticas voltadas 
para a igualdade racial. Segundo dados dessa e de 
outras pesquisas, a estimativa é a de que, numeri-
camente, a população negra vá se igualar à branca, 
superando-a em 2010. 

Mas, o dado principal que sempre emerge des-
ses estudos é a precária situação socioeconômica 
da população negra que ainda é vítima freqüente de 
discriminações raciais e sofre com as desigualdades 
educacionais, no mercado de trabalho e no acesso a 
bens e serviços. Também se constata que esse é o 
grupo populacional mais empobrecido do País. 

A situação da população negra economicamen-
te ativa é bastante desfavorável à do branco. Os ne-
gros e pardos concentram-se nas faixas de menor 
escolaridade (do analfabetismo até o ensino médio 
incompleto), situação que se inverte nos níveis mais 
elevados de instrução (do ensino médio completo ao 
superior completo). 

Segundo pesquisa recente do DIEESE, quando 
observamos a questão da renda, a situação dos negros 
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é bem mais desvantajosa: eles ganham, em média, 
50% menos do que os demais trabalhadores, mesmo 
quando têm o mesmo tempo de estudo; apenas 3,5% 
dos cargos de chefia são ocupados por eles, e 0,5% 
por mulheres negras. Se mantidas as tendências atu-
ais, o Brasil levaria 32 anos para igualar a renda entre 
negros e brancos. Apesar de termos tido avanços nos 
últimos anos, como o aumento do número de negros 
que ingressaram em universidades, é importante de-
fendermos, cada vez mais, políticas universais que 
ampliem o acesso à moradia e à educação e promo-
vam a urbanização e o crescimento da economia, o 
que ajuda a reduzir a informalidade. 

Por fim, Sras. e Srs. Deputado s, quero registrar o 
nosso empenho em garantir a inclusão do PL nº 7.198, 
de 2002, que concede anistia post mortem a João Cân-
dido, líder da chamada Revolta da Chibata, na pauta 
de votação da Câmara dos Deputado s desta semana. 
Já não era sem tempo que a Casa reconhecesse a 
história de vida desse importante líder negro. 

Na condição de membro da Comissão Especial, 
estou empenhado em agilizar a tramitação do Estatuto 
da Igualdade Racial, garantindo a sua votação ainda 
neste ano. 

Eram os registros que desejava fazer, Sr. Pre-
sidente. 

Muito obrigado. 
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, o Plenário desta casa aprovou na 
última quarta-feira a medida provisória que aumentou 
o salário mínimo de R$380,00 para R$415,00 a par-
tir de 1º de março deste ano. Um aumento de 9,21% 
que foi bem recebido pelos mais de 45,3 milhões de 
trabalhadores e beneficiários da Previdência que se 
sustentam com ele. 

Gostaria de ressaltar neste breve pronunciamen-
to que a política do salário mínimo aplicada no País, 
especialmente nos últimos 4 anos, pelo Presidente 
Lula, tem proporcionado maior distribuição da renda 
nacional, com o crescimento do valor real do salário 
mínimo. 

Essa política, a cada ano, tem constituído a re-
novação de um compromisso fundamental deste Go-
verno com as classes mais pobres de nosso tão ainda 
injusto Brasil.

Instituído em 1940, pelo Presidente Getúlio Var-
gas, o salário mínimo vem evoluindo de forma positiva 
nas 2 últimas décadas. Assim é que, a partir de 1990, 
apesar da permanência de altos índices de inflação, 
as políticas salariais foram capazes de garantir o po-
der de compra do salário mínimo, que apresentou um 

crescimento real de 10,6%, entre 1990 e 1994, em 
relação à inflação medida pelo INPC.

Com a estabilização após o Plano Real, o salário 
mínimo teve ganhos reais ainda maiores, totalizando 
28,3%, entre 1994 e 1999. Nesse mesmo período, con-
siderando-se a relação dos valores do salário mínimo 
e da cesta básica calculados pelo DIEESE na cidade 
de São Paulo, o crescimento foi de 56%.

É verdade que, com a estabilização dos preços 
a partir de 1994, se consolidou a mais significativa 
recuperação do poder de compra do mínimo desde a 
década de 50. 

Mas é sempre bom lembrar que, até o Governo 
Lula, a bandeira de luta do sindicalismo brasileiro foi a 
do salário mínimo de U$100,00, meta esta já em muito 
superada no atual Governo.

Este ano, o Presidente Lula resolveu arredondar 
o valor do salário mínimo, que seria pouco mais de 
R$413,00, para R$415,00, com vigência a partir de 1º 
de março, sendo que, em 2009, o reajuste será a par-
tir de 1º de fevereiro e, em 2010 para frente, sempre 
a partir de 1º de janeiro, com pagamento até o quinto 
dia útil do mês de fevereiro.

Mais uma vez, porém, uma oposição sem con-
teúdos ou bandeiras pretende questionar demago-
gicamente esses avanços, pretextando a perda dos 
aposentados. 

Junto com a bancada feminina, votei contra a ex-
clusão dos aposentados desse aumento, mas não há 
como negar que os trabalhadores aposentados jamais 
mereceram dos Governos passados nem a metade 
dos benefícios conquistados no atual.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, quero 
também registrar – e, ao mesmo tempo, parabenizar 
o Ministério da Previdência Social pela iniciativa – a 
publicação do estudo Políticas para a expansão da 
cobertura dos trabalhadores e trabalhadoras domés-
ticas: a experiência do Brasil, de autoria da jornalista 
Mônica Cabañas Guimarães, estudiosa do assunto e 
que atualmente exerce o cargo de chefe de gabinete 
da Secretaria de Políticas de Previdência Social da-
quele Ministério.

Trata-se de trabalho de pesquisa inicialmente 
elaborado como tese de mestrado em Gestão de Se-
guridade Social, defendido junto à Universidade de 
Alcalá, na Espanha, que agora o Ministério da Previ-
dência Social Publica como livro de estudo de tema 
de relevância: a inclusão de um grande contingente de 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos no Regime 
Geral de Previdência Social. 

O estudo é um diagnóstico bem estruturado sobre 
o trabalho doméstico, com especial destaque para as 
suas conexões, com outros temas igualmente impor-
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tantes, como a desigualdade de gênero e de raça e o 
trabalho infantil. 

A divulgação desse trabalho revela a preocupa-
ção da Previdência Social em buscar alternativas e 
apresentar propostas que viabilizem a inclusão des-
ses trabalhadores. 

Somente para se ter idéia da dimensão do proble-
ma, cito que, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostragem Domiciliar (PNAD) de 2004, existem no 
Brasil cerca de 6,4 milhões de pessoas que se autode-
claram empregadas domésticas. Desse total, apenas 
1,66 milhão contribuem para a Previdência Social. 

Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s: só 
aí, são 4,8 milhões de trabalhadores que vivem com-
pletamente à mercê da própria sorte. Imaginem se um 
deles contrai uma doença e fica impossibilitado de de-
senvolver a atividade profissional por algum tempo ou, 
ainda, por um infortúnio, venha a falecer. A família, os 
filhos menores ficam completamente desamparados. 
E, mais ainda, mesmo se nada disso acontecer, esse 
trabalhador vai chegar à velhice sem qualquer possi-
bilidade de obter uma aposentadoria.

Vale ressaltar que a inclusão do trabalhador do-
méstico no Regime Geral de Previdência Social assegu-
ra direitos como aposentadoria por idade, aposentadoria 
por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, 
auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão 
e pensão por morte. Esse regime constitui a maior 
cobertura oferecida por um programa social do País, 
seja ele público ou privado. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
a não-inclusão desses trabalhadores ao Regime Geral 
de Previdência Social é o que se pode chamar de uma 
bomba de efeito retardado, pois, em ultima instância, 
caberá ao Estado bancar a sobrevivência desses ci-
dadãos que trabalharam para pessoas que deveriam 
ter tido a responsabilidade de contribuir com a Previ-
dência e não o fizeram, prejudicando o trabalhador e 
agravando ainda mais o déficit da Previdência, que hoje 
é uma das grandes preocupações do Governo.

Diante da complexidade e gravidade do tema, 
quero destacar a importância do estudo desenvolvido 
por Mônica Cabañas, que vai além de uma análise do 
problema, uma vez que apresenta propostas para a 
expansão da cobertura desses trabalhadores.

Quero inclusive sugerir à Casa, nobres colegas, 
que aceite o desafio da autora de rediscutir as relações 
de trabalho dos empregados domésticos, analisando 
qual o sistema mais justo e a relação mais adequada 
para viabilizar uma condição digna a essa categoria 
de profissionais que se encontra tão à margem da 
formalidade.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja 
este pronunciamento divulgado nos órgãos de comu-
nicação desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, como sabemos, são 6 os biomas 
brasileiros, isto é, os conjuntos em que se subdivide o 
universo da fauna e da flora em nosso País: Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. 
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a devas-
tação da cobertura vegetal dessas regiões ecológicas 
já atinge 2,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca 
de 30% do território nacional.

Para que avaliemos essa tragédia natural, lem-
bremos que, dos 2 milhões de quilômetros quadrados 
do bioma Cerrado, pouco mais de 60% estão preser-
vados, ou seja, 2 quintos das suas matas nativas se 
perderam, sob a fúria das motosserras ou as chamas 
das queimadas. 

Com relação à Mata Atlântica, a catástrofe é pior: 
sobrou apenas 27,4% do 1,1 milhão de quilômetros 
quadrados de outrora, ao longo de praticamente todo o 
litoral brasileiro. Não admira, pois, que sejamos o país 
que mais desmata no mundo, de acordo com relatório 
divulgado pelo Banco Mundial no início de abril.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE) revelam que, somente no mês de feverei-
ro passado, 752 quilômetros quadrados de florestas 
foram postos abaixo, vastidão que se soma aos 7 mil 
quilômetros quadrados destruídos na Amazônia entre 
agosto e dezembro de 2007. Segundo o INPE, a re-
gião amazônica já perdeu 17% da sua cobertura ori-
ginal – 40% nos últimos 20 anos, área maior do que 
a da Itália. 

De acordo ainda com esse Instituto, 20 mil qui-
lômetros quadrados de terras amazônicas, antes ocu-
padas e exploradas pelo agronegócio, encontram-se 
abandonadas. Enquanto isso, nos últimos meses o ritmo 
do desmatamento passou a ser 30% maior.

A ambientalista Suzana Pádua alerta para a ur-
gência do que devemos fazer: 

“Como mantenedoras da estabilidade 
do clima e de grande parte da biodiversidade 
planetária, as florestas tropicais, se bem pro-
tegidas, representam um importante caminho 
para o equilíbrio. Brasil e Indonésia são o ter-
ceiro e o quarto países mais poluidores não 
por serem industriais, como os Estados Unidos 
e a China, mas porque desmatam”.

O Ministério do Meio Ambiente – graças, sobre-
tudo, à Ministra Marina Silva – esforça-se por cumprir 
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a sua parte, não obstante os interesses políticos e as 
pressões econômicas que, lamentavelmente, agravam 
e complicam a questão ambiental brasileira. Se muito 
já se fez, outro tanto, sem dúvida, resta por fazer.

Subscrevemos as palavras do cientista político 
Sérgio Abranches: 

“A Amazônia não tem uma agenda eco-
nômica compatível com o objetivo de manter 
a floresta em pé. A visão econômica predomi-
nante ainda é a mesma definida pelo governo 
militar, que a tratava como um ‘inferno verde’, a 
ser conquistado produtivamente para o País. A 
Amazônia – sem uma agenda de longo prazo, 
que valorize a floresta em pé e crie as bases 
para o desenvolvimento sustentado do bem-
estar de sua comunidade, com elevação de 
seus índices de educação, saúde e renda e 
ampliação de suas possibilidades de ascen-
são social – continuará sendo plataforma de 
assentamentos e de expansão da ‘fronteira 
agrícola’.”

Na Câmara dos Deputado s, cumpre-nos passar 
da retórica à atitude, das boas intenções ao trabalho 
concreto em favor do meio ambiente. Não há tempo 
a perder: segundo o INPE, em janeiro e fevereiro do 
corrente ano já se desmataram cerca de 1.300 quilô-
metros quadrados, muito mais do que a média histó-
rica do período. 

Ou damos um basta a essa autodestruição ou 
condenaremos o Brasil a um futuro de aridez e de 
sombras, magistralmente retratado pelo escritor Ig-
nácio de Loyola Brandão no romance Não verás país 
nenhum.

Temos a obrigação moral e o compromisso ético 
de legar à nossa juventude um novo país, economica-
mente próspero e socialmente justo, em que o desen-
volvimento sustentável deixe de ser apenas uma idéia, 
para se tornar o caminho que levará a Nação brasileira 
ao crescimento econômico e à justiça social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, algumas atitudes bem intencionadas, 
mas que arranham o bom senso, para dizer o mínimo, 
estão provocando um debate no País que, longe de 
ser construtivo, em nada contribui para a superação 
de um dos males de nossa civilização. 

Hoje, 13 de maio, pouco temos a comemorar em 
relação ao tema relacionado à data. A constatação não 
se aplica apenas aos chamados afro-brasileiros, mas 
também aos índios, que hoje estão no centro de uma 

polêmica que vai desestabilizando o tênue equilíbrio 
de uma região explosiva no Norte do País.

O chamado sistema de cotas, baseado na ação 
afirmativa importada dos Estados Unidos, é um remé-
dio adequado para uma enfermidade diferente. Nobres 
colegas de plenário, não há analogia que se possa fa-
zer da questão racial no Brasil e no continente norte-
americano. Nosso país foi colonizado por portugueses 
que, desde cedo, aceitaram a miscigenação como par-
te da cultura local. Isso não impediu que, ao longo de 
séculos, a discriminação racial, velada ou não, viesse 
a ocorrer em diversos círculos de nossa sociedade.

Mas, diversamente do que ocorreu nos Estados 
Unidos, onde o Estado chegou a ser um incentivador 
desse preconceito, no Brasil ele nunca foi institucio-
nalizado, o que faz de nós uma sociedade muito di-
ferente da americana. Daí porque o mesmo remédio, 
que pode ser o adequado para corrigir as injustiças 
praticadas naquele país, não é necessariamente o 
adequado para o nosso.

O atual Governo tem mostrado grande disposição 
para a correção de injustiças do passado, mas também 
uma enorme aptidão para promover a cizânia onde ela 
não impera, ainda que com a melhor das intenções. Foi 
assim no caso das indenizações por crimes praticados 
pela ditadura. Foi assim no caso do estabelecimento 
da reserva Raposa Serra do Sol. E está sendo assim 
na questão das cotas.

Para encerrar, peço atenção para a necessidade 
de se reconhecer que, no Brasil, a discriminação mais 
comum é muito mais social do que racial. Afinal de 
contas, todos nos orgulhamos de ter Pelé, uma figura 
orgulhosamente negra, como um dos maiores ídolos 
do País. Por sua inserção social, acho difícil que, em 
qualquer contexto de nossa sociedade multirracial, o 
Rei do Futebol possa vir a ser vítima de preconceito.

Muito obrigado a todos pela atenção. 
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, os próximos dias serão mar-
cados por intensas festividades em Quipapá, municí-
pio pernambucano que ora completa 108 anos de sua 
emancipação administrativa, ocorrida em 19 de maio 
de 1900, e que vem demonstrando grande capacidade 
de aproveitamento do seu potencial econômico e hu-
mano, graças à firme atuação de lideranças políticas 
dedicadas a trabalhar em benefício dos reais interes-
ses da comunidade.

Quipapá, localizado na Microrregião da Mata 
Meridional, a 188 quilômetros da Capital do Estado, 
considerado um município pequeno, com uma popu-
lação pouco superior a 22 mil habitantes, possui uma 
história significativa desde suas origens, pois a área 
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em que se insere integrava a faixa de terra ocupada 
pelo Quilombo dos Palmares.

De fato, o desbravamento da região remonta ao 
ano de 1630, tendo sido realizado pelos negros que 
constituíram o Quilombo dos Palmares, completando-
se nos anos de 1795/1796, com a instalação da Fa-
zenda das Panelas. 

O próprio significado do termo quipapá, de ori-
gem africana, tendo o sentido de “refúgio” ou “asilo de 
fugitivos”, ao remeter àquele episódio histórico, inspira 
fortemente os sentimentos de liberdade, de participação 
efetiva, de democracia, na busca dos seus direitos e 
no atendimento das suas necessidades. Não obstan-
te, há outros estudiosos que afirmam ser de origem 
tupi-guarani o nome Quipapá, em referência a quipá, 
planta da família das cactáceas.

A sede municipal, somente instalada em 1820, 
com a construção de uma capela, transformou-se em 
distrito pela Lei Provincial nº 432, de 23 de junho de 
1857, como parte do território de Panelas. Deu-se a 
elevação à categoria de vila pela Lei Provincial nº 1.402, 
de 12 de maio de 1879, data da criação do município, 
e a emancipação, repito, em 19 de maio de 1900.

Ao longo de sua história, Quipapá mantém a 
base de sua economia no meio rural. Na agricultura, 
em especial na agricultura familiar, com dedicação à 
mandioca, ao feijão, à banana e à cana-de-açúcar, 
na área territorial sul, que se confronta com o Estado 
de Alagoas. No segmento da criação de gado bovino, 
consolida-se sua vocação para as atividades agrope-
cuárias, bem como sua condição de município com 
predominância de população que preserva as fortes 
raízes das origens do campo e da lavoura. Seus atrati-
vos têm como destaques o Alto do Cruzeiro, os antigos 
engenhos, o folclore e o artesanato.

Quipapá, Sr. Presidente, por meio de uma visão 
moderna de administração do Prefeito Reginaldo Ma-
chado, de quem tenho a honra de ser amigo e corre-
ligionário, realiza um grande esforço para superar as 
adversidades tão comuns às economias de subsistên-
cia e procura ampliar o conjunto de atividades, com o 
objetivo de atribuir valor agregado à produção primá-
ria, instituindo mecanismos que permitam abrir novas 
perspectivas para a obtenção de outros produtos e de 
maior intercâmbio comercial.

Esse é mais um motivo de comemoração para 
Quipapá, nos seus 108 anos de emancipação. As festi-
vidades irão estender-se por vários dias, inclusive com 
a realização do XXIII Festival da Canção, evento que 
a cada edição demonstra maior pujança, organização 
e sucesso, com a presença de milhares de pessoas 
da sede, do distrito de Pau Ferro e de tantas outras 
localidades da região.

O Festival da Canção faz parte do calendário de 
atrações festivas importantes e tradicionais de Qui-
papá, juntamente com as festas juninas, o Natal e o 
Carnaval, eventos que se caracterizam pela manifes-
tação de alegria típica daquela população ordeira e 
trabalhadora, que tenho a honra de representar na 
Câmara dos Deputado s.

Registro, portanto, com muita satisfação, o 108º 
aniversário de Quipapá, cumprimentando toda aquela 
próspera comunidade, na pessoa do Prefeito Reginal-
do Machado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, quero, nesta oportunidade, para-
benizar o Governo Lula, em especial o meu amigo e 
companheiro Luciano Coutinho, Presidente do BNDES, 
juntamente com o Diretor Maurício Borges, pelo anún-
cio, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, da nova 
Política de Desenvolvimento Produtivo. 

Esse é mais um passo acertado do Governo do 
Presidente Lula para estimular as exportações e forta-
lecer a produção nacional, com estímulo à competitivi-
dade e à inovação tecnológica. O BNDES vai destinar 
R$210,4 bilhões, até 2010, em financiamentos para 
pesquisa e desenvolvimento em 24 setores da indús-
tria e dos serviços. 

O Governo conta com as novas medidas também 
para incentivar segmentos empresariais que sofrem 
com a valorização do real, o contrabando e a forte 
concorrência dos produtos importados. Desde os anos 
70, o País não contava com políticas tão incisivas vol-
tadas para o desenvolvimento como as anunciadas 
pelo Governo Lula. Esta é mais uma iniciativa capaz 
de acelerar o crescimento, fortalecer a produção na-
cional, incentivar a inovação tecnológica, gerar mais 
emprego e, por fim, consolidar o período de estabili-
dade econômica e crescimento sustentado iniciado 
nos últimos 5 anos. 

A nova política industrial, estudada há mais de 
ano, se divide em medidas de financiamento do BN-
DES e de desoneração (redução de impostos e bara-
teamento do crédito). Serão beneficiadas as áreas de 
saúde, tecnologia de informação, comunicação, ener-
gia, nanotecnologia, biotecnologia, defesa, automoto-
res, bens de capital, indústria naval, têxtil, confecções, 
couro, calçados, artefatos, higiene pessoal, perfumaria 
e cosméticos, madeira e móveis, plásticos, biodiesel, 
agroindústria, construção civil, serviços, aeronáutica, 
papel e celulose, petroquímica, mineração, siderúrgi-
ca e carnes.

Com sua competência, na Presidência do BNDES, 
Luciano Coutinho tem contribuído para os vários acer-



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20299 

tos do Governo em áreas estratégicas para o desen-
volvimento do País. Lembro a recente conquista que 
tivemos, quando do lançamento, aqui em Brasília, na 
sede do BNDES, do programa do banco para financiar 
a construção de armazéns destinados às empresas 
cerealistas nacionais, que está em plena atividade, 
inclusive com todo o detalhamento no site do BNDES 
na Internet, e que, tenho certeza, será muito impor-
tante para o Brasil, especialmente agora, quando se 
debate a escassez de alimentos no mundo. Armaze-
nar adequadamente os grãos produzidos por nossos 
agricultores é evitar perdas e colocar à disposição da 
população um volume maior de alimento.

Portanto, Sr. Presidente, a nova política industrial 
do Governo Lula é fundamental para que possamos 
atingir 4 metas, que devem ser alcançadas até o fim do 
segundo mandato, a saber: o aumento do investimento 
direto na economia para 21% do PIB, a elevação dos 
investimentos privados em pesquisa e desenvolvimen-
to para 0,65% do PIB, uma participação brasileira nas 
exportações mundiais de 1,5% do comércio mundial 
e mais 10% de pequenas e microempresas incluídas 
no mercado exportador. 

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, venho à tribuna parabenizar o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva pelo apoio que o Governo tem 
dado aos setores produtivos, especialmente no que 
diz respeito à criação de um fundo para financiamen-
to de operações de empresas brasileiras no exterior: 
o Fundo Soberano.

Segundo as informações do Ministro Guido Man-
tega publicadas ontem pela imprensa, os recursos do 
Fundo Soberano virão em boa parte de poupança fis-
cal. Ou seja, o Brasil vai usar suas reservas cambiais 
para estimular a produção.

O Fundo Soberano brasileiro, que deve ser lan-
çado no final de junho, poderá contar com até U$20 
bilhões em caixa e terá como uma das fontes de finan-
ciamento parte da arrecadação de tributos.

Segundo o Governo, a prioridade do Fundo será 
apoiar vendas e investimentos de empresas brasileiras 
no exterior e, em segundo lugar, ajudar a enxugar o 
excesso de dólar no mercado. Em ambos os casos, o 
objetivo é conter a deterioração das contas externas 
– a maior preocupação do Ministério da Fazenda no 
momento.

O fundo será formado por algo equivalente a entre 
5% e 10% das reservas internacionais. Mas, segun-
do o Ministro Guido Mantega, não virá das reservas 
atuais do Banco Central – U$196 bilhões –, podendo 
chegar a U$20 bilhões.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Agradeço a atenção a mim dispensada pelos 

nobres pares desta ilustre casa.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, hoje, dia 13 de maio, comemoramos a Abo-
lição da Escravatura. É uma data que serve mais para 
refletirmos a verdadeira situação em que se encontra 
o povo brasileiro do que para comemorarmos um feito 
histórico. Deve ser, mais do que qualquer coisa, uma 
oportunidade para lutarmos por uma sociedade mais 
justa e igualitária para todos.

A escravatura não é um problema do passado. 
Hoje, milhares de mulheres e crianças são compradas 
e vendidas como meras mercadorias, forçadas muitas 
vezes a trabalhos escravos ou até mesmo mantidas 
como prisioneiras para fins de rituais religiosos ou 
obrigadas a se enveredar no caminha da prostituição. 
Todas essas formas de escravatura são repugnantes 
e devem ser banidas do nosso meio.

Historicamente, já são 120 anos de muito sofri-
mento, mortes e desolação. Mas, na prática, são milha-
res de anos, desde que o mundo é mundo, que essa 
mancha suja a história da humanidade. 

Na realidade, Sras. e Srs. Deputado s, o trabalha-
dor brasileiro nunca ganhou nada de presente; muito 
pelo contrário. Todas as vitórias foram conquistadas 
através de um processo lento, complexo e quase sem-
pre doloroso. Enfim, somos vítimas da ganância do po-
der econômico. Isso, sim, é regime de escravidão.

A escravatura foi a primeira violação dos direi-
tos humanos a ser combatida em nível internacional. 
Cabe a nós, Parlamentares, estarmos vigilantes para 
que esse terrível episódio não volte a acontecer em 
nossos dias.

Gostaria de enfatizar que nenhum ser humano é 
propriedade de ninguém. Devemos reafirmar o nosso 
compromisso de abolir a escravatura em todos os ní-
veis e de assegurar o respeito pelos direitos humanos 
e pela dignidade das pessoas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, também 
gostaria de registrar nesta tarde que hoje, dia 13 de 
maio, o Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão está 
completando 71 anos de existência. Foram muitos de-
safios enfrentados e superados, muitas décadas de 
trabalho árduo e abnegação, tanto da diretoria, quan-
to dos funcionários, para que o Grupo Bandeirantes 
chegasse no patamar de sucesso em que se encontra 
atualmente.

Esta homenagem é mais do que devida, porque 
todos sabemos que a Rede Bandeirantes preocupa-
se em levar aos seus ouvintes e telespectadores uma 
programação de qualidade, seja entretenimento, sejam 
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reportagens atualizadas e programações esportiva e 
infantil, entre outras.

Não poderia deixar de destacar a brilhante e 
empreendedora atuação do Presidente do Grupo Ban-
deirantes, Dr. João Carlos Saad, conhecido carinho-
samente pelos amigos por Johnny Saad, homem de 
garra que mudou a história da empresa.

Parabéns, Rede Bandeirantes!
Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia-

mento seja divulgado nos órgãos de comunicação desta 
Casa e veiculado no Programa A Voz do Brasil.

Muito obrigada. 
O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, toda a sociedade acadêmica belorizontina 
encontra-se consternada com o falecimento do ines-
quecível Mestre Adauto Junqueira Rebouças, ocorrido 
na Capital do Estado, Minas Gerais, no dia 3 de abril 
próximo passado, aos 84 anos de idade. 

Fundador, professor e secretário das Faculdades 
Milton Campos por várias décadas, o Prof. Adauto foi 
um dos principais responsáveis por aquela instituição 
de ensino ser hoje uma das melhores e mais respei-
táveis de todo o Brasil. Essa contribuição tem uma im-
portância imensurável, sobretudo porque transformar 
uma entidade de ensino em ilha de excelência é uma 
missão hercúlea que exige imensos sacrifícios. 

Indiscutivelmente, Mestre Adauto foi um dos prin-
cipais protagonistas no processo de transformar as 
Faculdades Milton Campos em entidade com a res-
peitabilidade e a excelência de ensino de que hoje 
desfruta. 

Tive a honra de ser seu aluno na Faculdade de 
Direito e devo a ele muito da minha formação humanista 
e do meu apego à luta pelo bem comum. Suas lições 
foram preponderantes para clarear os meus caminhos. 
Ouso dizer que Adauto Junqueira Rebouças não era 
um professor. Afinal, aqueles que transmitem os seus 
conhecimentos e experiências com denodo e empenho, 
sendo amigos e, em sua amizade, compreendendo e 
incentivando seus alunos a seguir um caminho, são 
mais que professores, porque ser professor é apenas 
exercer a profissão, mas ser educador é realizar a mais 
nobre das missões. 

Adauto Junqueira Rebouças foi muito mais que 
um professor: foi um mestre. Não é justo, portanto, 
continuar chamando-o de professor. E o Mestre Adau-
to Junqueira Rebouças, um homem humilde, discreto 
e justo, fez do magistério o seu sacerdócio. Vivia em 
constante contato com os livros e em estreita convivên-
cia com Deus, em longas noites de vigília na Adoração 
Perpétua, na Igreja da Boa Viagem. 

Poucos sabem que a caridade era uma das suas 
características. Comumente, ele saía às ruas, nas noi-
tes frias, levando aos pobres e mendigos um prato de 
sopa quente. 

Mestre Adauto sempre expressou a sua vontade 
de morrer trabalhando, e por pouco não atingiu o seu 
objetivo. Sempre que abordava – e o fazia com inve-
jável serenidade – o momento de sua morte, externa-
va o seu desejo de morrer em uma sala de aula das 
Faculdades Milton Campos. Morreu ele a caminho do 
trabalho, que, às vezes, naquela altura da vida, ainda 
consumia quase 12 horas do seu dia. 

Naquela manhã, do alto dos seus 84 anos intensa-
mente vividos, como fazia há mais de 34 anos, desceu 
o elevador do edifício Dona Genoveva, localizado na 
Avenida Augusto de Lima (tradicional via de acesso ao 
centro da Capital mineira), rumo às Faculdades Milton 
Campos. Na portaria do edifício, foi arrebatado por um 
infarto fulminante que o conduziu de forma serena e 
bela para o encontro face a face com o Deus que foi o 
seu tudo e o sentido de sua vida entre nós.

À tarde, Sras. e Srs. Deputado s, compareceram 
ao cemitério do Parque da Colina, em Belo Horizonte, 
para participar das últimas homenagens ao querido 
Prof. Adauto inúmeros amigos, parentes, ex-alunos, 
advogados, religiosos e membros dos muitos e fecun-
dos movimentos e grupos culturais, artísticos, musi-
cais e religiosos por ele criados e dirigidos. Todas es-
sas pessoas tiveram a grata ventura e o privilégio de 
desfrutar do seu convívio e dos seus ensinamentos e 
foram levar seu adeus ao mestre. 

Deixou ele esposa, Eneida, e filha, Tarcísia, com 
quem tive a honra de compartilhar os bancos da facul-
dade. Fomos colegas no curso de Direito. Hoje ela é 
professora da mesma faculdade em que estudamos. 

Do seu trabalho dedicado, apaixonado e extrema-
mente profícuo sementes e muitos frutos foram colhidos, 
e muitos admiradores e discípulos conquistados. Faço 
coro com todos eles nesta homenagem, transcrevendo 
as palavras de Bertold Brecht, que, ao definir a impor-
tância dos homens na Terra disse: “Há os que lutam 
um dia, e por isso são bons; há os que lutam muitos 
dias, e por isso são muito bons; há aqueles que lutam 
anos, e são melhores ainda; porém há aqueles que 
lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis”. 

O Mestre Adauto Junqueira Rebouças estará 
sempre entre os que lutaram toda a vida e, por isso, é 
imprescindível, o que justifica a grande comoção cau-
sada pelo seu falecimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nárcio Rodrigues) – Pas-

sa-se ao
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V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado  Marco 

Maia.
O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Sem revisão do ora-

dor.) – Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
funcionários desta Casa, telespectadores e ouvintes 
desta sessão da Câmara dos Deputado s.

Venho hoje a esta tribuna tratar de vários temas. 
Gostaria de começar prestando minha homenagem ao 
Movimento Negro Brasileiro e falar dos avanços que o 
Brasil teve na luta contra a discriminação racial. 

Hoje completam 120 anos da assinatura da Lei 
Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. 

Nestes mais de 100 anos, em muito a sociedade 
brasileira evoluiu no sentido de lutar contra as desigual-
dades raciais, graças principalmente ao esforço e luta 
do movimento negro.

No Governo Lula o combate à discriminação foi 
aprofundado com a criação da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no dia 21 
de março de 2003. 

A criação da Secretaria é o reconhecimento das 
históricas lutas do Movimento Negro Brasileiro. Sua 
missão é exatamente estabelecer iniciativas contra as 
desigualdades raciais no País. 

Entre os objetivos da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial está o de 
promover a igualdade e a proteção dos direitos de in-
divíduos e grupos raciais, com ênfase na população 
negra; acompanhar e coordenar políticas de diferentes 
Ministérios e outros órgãos do Governo brasileiro para 
a promoção da igualdade racial. Também é papel da 
Secretaria promover e acompanhar o cumprimento de 
acordos e convenções internacionais assinados pelo 
Brasil que digam respeito à promoção da igualdade e 
ao combate à discriminação racial e étnica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, a Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial utiliza como referência política o Programa Bra-
sil sem Racismo, que trabalha com a implementação 
de políticas públicas nas áreas do trabalho, emprego 
e renda; cultura e comunicação; educação, saúde, ter-
ras de quilombos, mulheres negras e também políticas 
voltadas para a juventude. A criação da Secretaria rea-
firma o compromisso com a construção de uma política 
de governo voltada aos interesses reais da população 
negra e de outros segmentos étnicos discriminados.

Este assunto também está na agenda, hoje, da 
Câmara dos Deputado s. Na semana passada, o Minis-
tro da Igualdade Racial, Edson Santos, foi recebido em 
audiência pelo Presidente da Câmara, o Deputado  Ar-
lindo Chinaglia. No encontro discutiram alguns projetos 
relacionados à pasta da Igualdade Racial que tramitam 

no Congresso, como o Estatuto da Igualdade Racial e 
a anistia póstuma a João Cândido, líder da Revolta da 
Chibata, em 1910. Esse projeto está na pauta de hoje 
e será votado, por acordo, neste plenário. 

Outra ação importante do Governo Federal é a 
instituição de cotas para estudantes negros para o 
ingresso em universidades públicas e no Programa 
Universidade para Todos – PROUNI. Essa é uma ação 
propositiva, com caráter compensatório e que tem a 
função de tratar o tema da exclusão que a maioria dos 
negros brasileiros ainda vive.

As cotas são importantes para reparar um siste-
ma que coloca em desvantagem uma parcela da po-
pulação, no qual desiguais são tratados como iguais. 
Os negros foram historicamente muito prejudicados 
no nosso País. As cotas representam uma tentativa 
de reequilibrar essa situação.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
e não importa se a cor é negra, branca, parda ou seja 
lá o que for, um setor da sociedade brasileira vem-se 
contrapondo sistematicamente ao sistema de cotas, 
escondendo-se atrás da falsa cortina da igualdade 
para todos. Esse setor quer que o Brasil retroceda no 
processo de combate à discriminação racial que se dá 
através de políticas compensatórias.

Fruto desse debate na sociedade, eu gostaria de 
ressaltar aqui que um grupo de artistas e intelectuais 
brasileiros deve entregar, nesta semana, ao Supremo 
Tribunal Federal um manifesto favorável às cotas raciais. 
O documento é uma reação a uma outra carta contrá-
ria as cotas que foi firmada por alguns intelectuais e 
entregue ao Supremo há duas semanas.

Segundo o jornal Zero Hora, entre os nomes que 
já aderiram ao manifesto favorável às cotas estão o 
arquiteto Oscar Niemeyer e os atores Lázaro Ramos, 
Wagner Moura e Paulo Betti. 

Esta “batalha das estrelas”, como este movi-
mento foi chamado pelo Zero Hora, tem o objetivo de 
marcar posição e influir no momento em que o STF 
julga duas ações diretas de inconstitucionalidade que 
pedem a anulação do sistema de cotas raciais no 
PROUNI e no vestibular da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro.

Quem ingressou com estas ADINs no STF foi 
a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino.

O julgamento das duas ações diretas de incons-
titucionalidade já começou, porém foi interrompido 
com um pedido de vista do Ministro Joaquim Barbo-
sa. Esperamos que esse julgamento chegue a termo 
e garanta o direito inalienável dos negros brasileiros 
de acessarem à universidade e acabarem com essa 
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discriminação que vêm sofrendo há tantos anos no 
nosso País.

Outro exemplo da necessidade de políticas com-
pensatórias são dados de uma pesquisa publicada on-
tem, em jornal no Rio Grande do Sul, que aponta que 
apenas 3,5% dos cargos de chefia são ocupados por 
negros nas maiores companhias do País. Este dado 
é alarmante, pois praticamente a metade da popula-
ção é negra.

Segundo a pesquisa do IBOPE, em parceria com 
o Instituto Ethos, “o empresariado brasileiro não tem 
conseguido reverter o quadro de uniformidade nas em-
presas, onde ainda predominam homens e brancos” 
na ocupação de cargos de chefia. 

Estes são apenas alguns exemplos das dispari-
dades que devemos combater. E uma das ações é a 
defesa do sistema de cotas no PROUNI e em univer-
sidades públicas, sistema esse que precisa ser imple-
mentado para tentarmos solucionar tal problema em 
nosso País. 

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para tratar de 
outro tema, o qual tive a oportunidade de acompanhar 
nesta última semana: a pauta de reivindicação...

O Sr. Paulo Piau – Deputado  Marco Maia, antes 
de mudar de assunto, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. MARCO MAIA – Pois não, nobre 
Deputado .

O Sr. Paulo Piau – Quero cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento sobre tema bastante polêmico na so-
ciedade brasileira, que são as cotas raciais. Hoje, parti-
cipei de um debate sobre as cotas em Belo Horizonte, 
na Universidade do Estado de Minas Gerais, em par-
ceria com a Universidade Estadual de Montes Claros, 
duas universidades mineiras. Adianto que, na avalia-
ção dos cotistas e não cotistas, não houve diferença 
alguma em termos de desempenho. Este ano forma-se 
a primeira turma tanto na Universidade Estadual de 
Montes Claros quanto na Universidade do Estado de 
Minas Gerais. Tenho certeza de que os profissionais 
também não sentirão a menor diferença em termos de 
qualificação dessas pessoas. Cumprimento V.Exa. As 
pessoas precisam abrir um pouco a mente. Metade 
da população brasileira é afrodescendente. Sabemos 
disso. Portanto, se olharmos a história, há justificati-
va. Os Estados Unidos implementaram o sistema de 
cotas. O Presidente Bush, em seu primeiro mandato, 
quis extingui-lo, mas o Parlamento americano até hoje 
não permitiu. Se olharmos para trás, veremos a dívida 
social que temos com os afrodescendentes. Temos 
de olhar para a frente, para a possibilidade que este 
País tem de atuar junto à África. Nós podemos ajudar 
a África, e esta pode ajudar muito o Brasil. Portanto eu 
acho que não se trata de ter dó desse pessoal, nada 

disso. Estamos falando de negócios, de perspectivas 
futuras de ascensão social que temos de deixar para 
essa população a partir da educação. A dívida é grande. 
Até o ano de 1870, o negro era proibido de freqüentar 
a escola. Cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento, 
Deputado  Marco Maia.

O SR. MARCO MAIA – Obrigado, Sr. 
Deputado .

Eu também queria aproveitar a oportunidade, Sr. 
Presidente, para tratar da eleição para os Conselhos 
Tutelares, que acontece agora no meu Estado. Esse 
é um instrumento importante de combate às ações 
tomadas contra os jovens e adolescentes do nosso 
País. Mas vou dar como lida essa parte do meu dis-
curso, porque quero ter a oportunidade de falar sobre 
um projeto importantíssimo aprovado pela Câmara 
dos Deputado s na última semana, o que estabeleceu 
piso nacional de 950 reais para os professores, uma 
grande vitória para o País.

Sr. Presidente, professores bem remunerados 
significam mais qualidade de ensino em sala de aula. 
É claro que este ainda não é o piso ideal, mas ele cer-
tamente vai beneficiar milhares de professores brasi-
leiros, principalmente os que ganham salário mínimo, 
pois o novo piso salarial vale mais do que o dobro do 
salário mínimo. 

O piso salarial aprovado por esta Casa, pelos 
Srs. e Sras. Parlamentares, vai atingir professores do 
ensino público infantil, fundamental e médio nos 3 ní-
veis – federal, estadual e municipal – e será estendi-
do para os aposentados e pensionistas do magistério 
público da educação básica que tenham ingressado 
no serviço público até 2003. Deve ser adotado grada-
tivamente até janeiro de 2010. 

Sr. Presidente, a matéria volta agora ao Senado 
Federal, para análise. Esperamos que ela seja inte-
gralmente aprovada, para que se transforme numa 
realidade e ajude na consolidação e no fortalecimento 
da educação em nosso País.

Mas há outras iniciativas sendo tomadas pelo 
Governo do Presidente Lula com o objetivo de pro-
mover a educação. Cito, como exemplo, a criação 
da Universidade Federal para a Mesorregião Grande 
Fronteira do MERCOSUL, que deve atender também 
o oeste catarinense, o sudoeste do Paraná e o norte 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Na semana passada, o Ministério da Educação 
reuniu-se com o Movimento Pró-Universidade e garan-
tiu que o Governo vai enviar o projeto ao Congresso 
Nacional ainda este mês.

O projeto, que está no Executivo, sofreu mudan-
ças, como o aumento no número de campi e cursos. 
A nova universidade terá 5 campi e 17 cursos. No Rio 
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Grande do Sul, serão 2 unidades, uma em Erechim 
e outra no Município de Cerro Largo, cada uma com 
3 cursos. Esta é a tônica da responsabilidade que o 
Governo Lula tem com a educação, que tem recebido 
investimentos significativos e que irão ampliar ainda 
mais o acesso dos jovens trabalhadores e trabalhado-
ras do nosso País ao ensino de qualidade.

Sr. Presidente, eu gostaria ainda de dar uma 
informação a este Plenário. Na semana passada, fui 
informado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Guilherme Cassel, de que o Governo tomou uma me-
dida importantíssima para os nossos agricultores fa-
miliares ao possibilitar que o Programa de Aquisição 
de Alimentos adquira alimentos para uso na rede de 
ensino do nosso País, ou seja, para a merenda esco-
lar, que atende à demanda dos alunos das escolas 
públicas. Ou seja, os produtos da agricultura familiar 
chegarão até as escolas. 

Esse movimento atende em 2 direções. Primei-
ro, aumenta a renda dos agricultores familiares deste 
País, o que, para o Estado do Rio Grande do Sul, tem 
impacto enorme, pois no Estado temos 250 mil famí-
lias de agricultores familiares, que respondem por 25% 
do PIB do Estado, famílias que agora terão uma nova 
fonte de recursos. Segundo, porque os filhos dos tra-
balhadores e trabalhadoras deste País terão acesso 
a merenda escolar de melhor qualidade, produzida 
muitas vezes de forma ecológica, manual. 

O Sr. José Guimarães – Deputado  Marco Maia, 
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. MARCO MAIA – Certamente, Deputado  
José Guimarães. Permita-me apenas dizer antes que 
está acontecendo esta semana um conjunto de mobi-
lizações promovidas pelos agricultores familiares do 
País. Hoje houve uma manifestação da CONTAG. A 
FETRAF-Brasil esteve em Brasília semana passada e 
agora está no Rio Grande do Sul, tanto aqui como lá 
participando de várias negociações. Ou seja, os agri-
cultores familiares brasileiros estão se mobilizando 
para avançar em suas conquistas, e essa decisão do 
Governo Federal já representa um passo significativo 
na direção de atender às suas demandas.

Concedo um aparte ao Deputado  José Guima-
rães.

O Sr. José Guimarães – Deputado  Marco Maia, 
quero associar-me ao pronunciamento de V.Exa. e 
parabenizá-lo pelos temas abordados, desde a ques-
tão do negro até, no âmbito da agricultura familiar, a 
importância do Programa de Aquisição de Alimentos, 
que tem reforçado enormemente a qualidade da me-
renda escolar não só na Região de V.Exa. como tam-
bém no Nordeste, a minha Região. Esses avanços são 
frutos do peso da agricultura familiar no processo de 

desenvolvimento do nosso País. Hoje, pela manhã, al-
guns Deputado s tivemos a oportunidade de participar 
da 14ª edição do Grito da Terra Brasil, que reúne em 
Brasília cerca de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras 
rurais das diversas regiões do Brasil. O conjunto de 
reivindicações que esse movimento combativo e orga-
nizado, dirigido que é pela CONTAG, encaminha ao 
Poder Executivo e ao Congresso Nacional é da mais 
alta importância. Vi, na manhã de hoje, participando 
dessa mobilização, o quanto significam para o País 
os investimentos que nosso Governo vem fazendo na 
agricultura familiar. Os investimentos feitos, principal-
mente no Nordeste brasileiro, têm aumentado a renda 
da população e melhorado substancialmente a quali-
dade de vida de todos que dependem da agricultura 
familiar. Em 2007, Deputado  Marco Maia, só na agri-
cultura familiar o nosso Governo está investindo, com 
o Plano Safra, mais de 12 bilhões de reais. Isso não 
é pouca coisa para um país das dimensões do nosso. 
Por isso eu queria associar-me ao pronunciamento de 
V.Exa. fazendo um registro da mais alta significância 
para esta Casa e para o País: o da realização da 14ª 
edição do Grito da Terra Brasil.

O SR. MARCO MAIA – Muito obrigado, Deputado  
Guimarães. 

Sr. Presidente, vou entregar este discurso escrito, 
com vários outros temas, pedindo que ele seja divul-
gado pelos órgãos de comunicação da Casa, mas eu 
gostaria, neste último minuto, de registrar uma deman-
da antiga dos trabalhadores que está sendo tratada 
nesta Câmara. Refiro-me às propostas de redução 
da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais 
sem redução de salário. 

Apresentei com esse mesmo objetivo o Projeto 
de Lei nº 160, de 2007, e participo da Comissão Es-
pecial criada na Câmara para deliberar sobre o tema. 
A redução da jornada de trabalho é um instrumento 
importantíssimo para gerar mais emprego e qualidade 
de vida para as famílias dos brasileiros e brasileiras. 
Os que estavam desempregados terão a oportunidade 
de voltar ao mercado de trabalho; já as famílias dos 
que estão no mercado também serão beneficiadas, 
pois muitos desses trabalhadores enfrentam longas 
jornadas, o que causa problemas de saúde como o 
estresse, a depressão, lesões por esforço repetitivo, 
entre outros. 

Sr. Presidente, a jornada de trabalho envolve prin-
cipalmente 3 questões: afeta a qualidade de vida, pois 
interfere na possibilidade de usufruir ou não de mais 
tempo livre; define a quantidade de tempo durante o 
qual as pessoas se dedicam a atividades econômicas; 
estabelece relações diretas entre as condições de saú-
de, o tipo e o tempo de trabalho executado.
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Reduzir a jornada de trabalho, principalmente em 
um país que está retomando o seu crescimento econô-
mico, como o Brasil, é uma das formas mais justas da 
distribuição desse crescimento, gerando novos empre-
gos, com melhor qualidade de vida aos trabalhadores, 
suas famílias e sociedade em geral.

Portanto, peço a esta Casa, Sr. Presidente, que 
trate com carinho e atenção esta demanda. Quem sabe 
possamos dar este presente a todos os trabalhadores 
brasileiros: reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 
horas semanais, ainda este ano, no País.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção e 
desejo que estas palavras possam contribuir com o 
avanço e com o crescimento do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ao 

cumprimentar o nobre Deputado  Marco Maia pelo pro-
nunciamento da tarde, a Mesa Diretora acolhe o seu 
discurso e determina sua divulgação na íntegra.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, venho hoje 
a esta tribuna prestar minha homenagem ao Movimento 
Negro Brasileiro e falar dos avanços que o Brasil teve 
na luta contra a discriminação racial. 

Hoje completam 120 anos da assinatura da Lei 
Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. 

Nestes mais de 100 anos, em muito a sociedade 
brasileira evoluiu no sentido de lutar contra as desigual-
dades raciais, graças principalmente ao esforço e luta 
do movimento negro.

No Governo Lula o combate à discriminação foi 
aprofundado com a criação da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no dia 21 
de março de 2003. 

A criação da Secretaria é o reconhecimento das 
lutas históricas do Movimento Negro Brasileiro. Sua 
missão é estabelecer iniciativas contra as desigual-
dades raciais no País. 

Entre os objetivos da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial está o de 
promover a igualdade e a proteção dos direitos de in-
divíduos e grupos raciais, com ênfase na população 
negra; acompanhar e coordenar políticas de diferentes 
Ministérios e outros órgãos do Governo brasileiro para 
a promoção da igualdade racial. Também é papel da 
Secretaria promover e acompanhar o cumprimento de 
acordos e convenções internacionais assinados pelo 
Brasil que digam respeito à promoção da igualdade e 
combate à discriminação racial ou étnica. 

A Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial utiliza como referência política o 
Programa Brasil sem Racismo, que trabalha com a im-
plementação de políticas públicas nas áreas do trabalho, 

emprego e renda; cultura e comunicação; educação, 
saúde, terras de quilombos, mulheres negras, juven-
tude. A criação da Secretaria reafirma o compromisso 
com a construção de uma política de governo voltada 
aos interesses reais da população negra e de outros 
segmentos étnicos discriminados.

Esse assunto também está na agenda da Câ-
mara dos Deputado s. Na semana passada, o Ministro 
da Igualdade Racial, Edson Santos, foi recebido em 
audiência pelo Presidente da Câmara, Arlindo China-
glia. No encontro discutiram alguns projetos relacio-
nados à pasta da Igualdade Racial que tramitam no 
Congresso, como o Estatuto da Igualdade Racial e a 
anistia póstuma a João Cândido, líder da Revolta da 
Chibata, em 1910.

Outra ação importante do Governo Federal é a 
instituição de cotas para estudantes negros para o 
ingresso em universidades públicas e no Programa 
Universidade para Todos – PROUNI. Essa é uma ação 
propositiva, com o caráter compensatório de todo o 
histórico de exclusão que a maioria dos negros brasi-
leiros ainda vivem. 

As cotas são importantes para reparar um siste-
ma que coloca em desvantagem uma parcela da po-
pulação, no qual desiguais são tratados como iguais. 
Os negros foram historicamente muito prejudicados. 
As cotas representam uma tentativa de reequilibrar 
esta situação.

Infelizmente uma elite, que não importa se é bran-
ca, negra, parda ou seja lá o que for, vem-se contra-
pondo sistematicamente ao sistema de cotas se escon-
dendo atrás da falsa cortina da igualdade para todos. 
Essa elite quer que o BRASIL retroceda no processo 
de combate à discriminação racial que se dá através 
de políticas compensatórias.

Fruto deste debate na sociedade, um grupo de 
artistas e intelectuais brasileiros deve entregar nesta 
semana no Supremo Tribunal Federal um manifesto 
favorável às cotas raciais.

O documento é uma reação à carta contrária às 
cotas firmada por 113 intelectuais, artistas e famosos, 
entregue ao Supremo há duas semanas.

Segundo o jornal Zero Hora, entre os nomes que 
já aderiram ao manifesto favorável às cotas estão o 
arquiteto Oscar Niemeyer e os atores Lázaro Ramos, 
Wagner Moura e Paulo Betti. 

Esta “batalha das estrelas”, como esse movi-
mento foi chamado pelo Zero Hora, tem o objetivo de 
marcar posição e influir no momento em que o STF 
julga duas ações diretas de inconstitucionalidade que 
pedem a anulação do sistema de cotas raciais no 
PROUNI e no vestibular da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro.
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Quem ingressou com estas ADINs no STF foi 
a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino.

O julgamento das duas ações diretas de inconsti-
tucionalidade já começou, porém foi interrompido com 
um pedido de vista do Ministro Joaquim Barbosa. 

Outro exemplo da necessidade de políticas com-
pensatórias são dados de uma pesquisa publicada on-
tem, em jornal no Rio Grande do Sul, que aponta que 
apenas 3,5% dos cargos de chefia são ocupados por 
negros nas maiores companhias do País. Esse dado 
é alarmante, pois praticamente a metade da popula-
ção é negra.

Segundo a pesquisa do IBOPE, em parceria com 
o Instituto Ethos, “o empresariado brasileiro não tem 
conseguido reverter o quadro de uniformidade nas em-
presas, onde predominam homens e brancos”.

São esses apenas alguns exemplos das dispa-
ridades que devemos combater. E uma das ações é a 
defesa do sistema de cotas no PROUNI e em univer-
sidades públicas.

Também venho a esta tribuna falar da importân-
cia do Conselho Tutelar para a garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes. Está sendo realiza-
do no Rio Grande do Sul o processo de votação para 
eleger os conselheiros tutelares, que têm a grandio-
sa tarefa de zelar pelos direitos de nossas crianças e 
adolescentes.

O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o ECA, que completa 
18 anos em julho. 

A partir do Estatuto, crianças e adolescentes 
passaram a ser considerados sujeitos de direitos: vida, 
saúde, educação, alimentação, esporte, lazer, profissio-
nalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convi-
vência familiar e comunitária. O Conselho Tutelar é um 
órgão permanente, autônomo, não é órgão da Justiça, 
e deve ser mantido pelo Poder Público municipal. 

É tarefa da sociedade civil, gestores, conselheiros, 
escola, família e instituições públicas promoverem o 
conceito de rede no Sistema de Garantia dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes, integrando todos na 
defesa dos direitos da nossa juventude.

Todos os envolvidos precisam inserir-se em uma 
rede social que venha ao encontro das necessidades 
da infância e da juventude. O Conselheiro Tutelar tem 
papel fundamental como um dos articuladores deste 
trabalho em rede. É ele quem convive com a realidade 
local, devendo estar preparado para a difícil tarefa de 
identificar os problemas envolvendo os jovens .

Uma sociedade que respeita seus jovens está 
preparada para enfrentar o futuro. Nossas crianças e 
adolescentes devolverão à sociedade o que recebe-
ram dela. Se receberam carinho, respeito e educação, 

a sociedade terá adultos educados, preparados para o 
mundo e que respeitam a vida, a sua e a dos outros.

Na maioria dos conflitos familiares os maiores 
prejudicados são as crianças e adolescentes. São eles 
que mais sofrem com a violência familiar, a forma mais 
bruta de tratar uma criança, que, a princípio, deveria 
ter na figura dos adultos o seu protetor. Infelizmente, 
em vez disso têm nele o seu agressor. Denunciar e 
lutar incessantemente contra a violência, seja domés-
tica ou não, é tarefa do todos, conselheiros tutelares, 
sociedade, família, governantes, políticos.

Garantir que as crianças tenham acesso à escola, 
comida, tratamento digno e todos os demais direitos 
também é nossa tarefa. Muitas vezes ouvimos discur-
sos sobre o futuro do País, mas o futuro fazemos com 
ações concretas hoje. A ação que a sociedade deve ter 
é lutar pelo respeito e dignidade das nossas crianças. 
E um bom começo é votar nas eleições do Conselho 
Tutelar analisando o histórico dos candidatos, a sua 
capacidade de lidar com os conflitos envolvendo esta 
parcela da sociedade.

Peço aos brasileiros dos municípios em que ainda 
não houve eleição para o Conselho Tutelar que se in-
formem da data da votação e escolham com seriedade 
os conselheiros que serão os guardiões dos direitos 
das crianças e adolescentes.

Peço a toda a sociedade que grave bem o número 
0800-99-05-00. Exploração sexual de crianças e adoles-
centes é crime! Denuncie através do 0800-99-05-00.

Aproveito esta tribuna para falar um pouco das 
ações do Governo no combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

Em janeiro de 2003, o Presidente Lula, no primei-
ro encontro com seus Ministros, priorizou o combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes e criou 
a Comissão Intersetorial para o Enfrentamento da Vio-
lência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Uma das principais ações do Programa de Com-
bate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes é a mobilização de redes com o objeti-
vo de integrar um conjunto de programas e ações dos 
governos, entidades e sociedade civil para superar 
esta grave violação dos direitos de nossas crianças 
e adolescentes.

Os direitos das crianças e dos adolescentes são 
prioridade para o Governo Federal. Visando atingir este 
objetivo, o Presidente Lula criou a Subsecretaria de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
A Subsecretaria tem assumido como um de seus im-
portantes desafios a consolidação do Sistema de Ga-
rantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Para 
isso vem trabalhando de forma mais efetiva no apoio 
à criação e capacitação dos Conselhos de Direitos, 
Conselhos Tutelares e Defensorias Públicas.
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Cerca de 10 milhões de reais serão investidos 
em projetos já conveniados com execução em 2008, 
além daqueles que serão conveniados com recursos 
previstos no PPA 2008-2011, num total de 18 milhões 
de reais somente para este ano.

Para o Sistema Nacional de Atendimento Socio-
educativo estão garantidos mais de 500 milhões de re-
ais no Plano Plurianual, de 2007 a 2011. São recursos 
para a municipalização das medidas socioeducativas 
em meio aberto; a construção, reforma, equipagem 
das unidades de internação e de semiliberdade; apoio 
a programas de atendimento em unidades de interna-
ção; implantação de núcleos nas Defensorias Públicas, 
além da inclusão prioritária dos adolescentes de 15 a 
17 anos no Bolsa Família e dos egressos no Programa 
da Juventude e implantação de centros de formação 
e cursos de especialização.

Estes são apenas alguns exemplos das ações 
do Governo Federal visando proteger nossas crianças 
e adolescentes, assim como estruturar uma rede de 
atendimento a jovens em conflito com a lei que tenham 
a possibilidade de serem, de fato, ressocializados.

Outro assunto que quero abordar brevemente é 
o fato de os produtos da agricultura familiar agora se-
rem agregados à merenda escolar. 

O Governo Federal publicou na semana passada, 
no Diário Oficial da União, a autorização para a utili-
zação de produtos da agricultura familiar, através do 
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, na meren-
da escolar. Com essa decisão os produtos adquiridos 
com o PAA, também conhecido como Compra Direta, 
além de serem destinados a entidades sociais, pas-
sarão agora a compor a merenda servida nas escolas 
dos Estados e municípios.

Essa alteração no Programa de Aquisição de Ali-
mentos beneficiará o Rio Grande do Sul, que possui 
mais de 250 mil famílias de agricultores familiares, que 
são responsáveis por 27% do PIB gaúcho.

No Brasil, são 4 milhões de famílias de agricul-
tores familiares, que produzem alimentos para todo o 
País, sendo responsáveis por mais de 40% do valor 
bruto da produção agropecuária, representando 85% 
do total de estabelecimentos rurais. A agricultura fami-
liar é responsável por 60% dos alimentos que chegam 
na mesa dos brasileiros 

Com a compra de produtos da agricultura familiar 
para a merenda escolar, haverá geração de emprego e 
renda no campo e as próprias prefeituras ganham, pois 
os recursos do Programa de Aquisição de Alimentos 
vem do Governo Federal e são repassados aos mu-
nicípios. E as crianças terão melhor qualidade na sua 
alimentação escolar.

Também não posso furtar-me de falar de um 
avanço para a área da educação. A Câmara aprovou, 
na semana passada, o piso nacional de 950 reais para 

professores. Esta é uma grande vitória para o País, 
pois professores melhor remunerados representam 
mais qualidade em sala de aula.

Claro, este ainda não é um valor ideal, mas vai 
beneficiar milhares de professores brasileiros, principal-
mente os que ganham salário mínimo, pois o piso salarial 
representa mais do que o dobro do salário mínimo.

O piso salarial aprovado vai atingir professores 
do ensino público infantil, fundamental e médio nos 3 
níveis (federal, estadual e municipal). O piso de 950 
reais também foi estendido para os aposentados e pen-
sionistas do magistério público da educação básica que 
tenham ingressado no serviço público até 2003.

O piso deve ser adotado gradativamente até ja-
neiro de 2010. Agora o projeto retorna para análise 
no Senado.

Falando em educação, a comunidade do norte 
gaúcho tem motivos para comemorar. Fruto do debate 
do Movimento Pró-Universidade Federal, formado pela 
comunidade, estudantes, agricultores familiares e lide-
ranças locais, está em fase de projeto a implantação de 
uma universidade federal que abrangerá o norte gaúcho. 
É a Universidade Federal para a Mesorregião Grande 
Fronteira do MERCOSUL, que deve atender também 
o oeste Catarinense e o Sudoeste do Paraná.

Na semana passada, o Ministério da Educação 
reuniu-se com o Movimento Pró-Universidade e garan-
tiu que o Governo vai enviar o projeto ao Congresso 
Nacional ainda este mês.

O projeto que está no Executivo teve mudanças 
como o aumento de novos campi e de cursos. A nova 
universidade terá 5 campi e 17 cursos. No Rio Grande 
do Sul serão duas unidades, uma em Erechim e outra no 
município de Cerro Largo, cada uma com 3 cursos.

Dentro do Plano de Desenvolvimento da Educa-
ção, o Governo Lula está implantando novas universi-
dades no Rio Grande do Sul. Já está em funcionamento 
a UNIPAMPA, com 8 campi espalhados na metade sul 
e na fronteira oeste. A Universidade Federal de San-
ta Maria teve novos campi em Palmeira das Missões, 
Frederico Westphalen e Santana do Livramento. E 
municípios como Imbé, Santa Vitória do Palmar, São 
Lourenço, entre outros, também terão campi universi-
tários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e da Fundação Universidade de Rio Grande 
(FURG), só para citar alguns.

Outra ação importante do Governo Lula no Rio 
Grande do Sul é a expansão da rede federal de es-
colas técnicas. No total, são 15 novas escolas, entre 
CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica) e 
UNED (Unidade de Ensino Descentralizado). Canoas 
terá uma escola técnica que deverá tornar-se um pólo 
de referência na educação profissional e tecnológica 
da região. A escola de Canoas integra o plano de ex-
pansão da rede federal. Estão sendo construídas 214 
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unidades em todo o País. A meta é chegar a 2010 com 
354 escolas e 500 mil vagas.

Falando em investimentos no Rio Grande do Sul, 
o Estado receberá 20 bilhões de reais através do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC. 

Serão recursos para infra-estrutura logística e 
energética, além de obras sociais e urbanas.

Em estradas, a grande obra que mudará o coti-
diano da região do Vale do Sinos é a construção da 
BR-448, chamada de Rodovia do Parque, e a transfor-
mação da BR-116 em via expressa, através de diver-
sas obras. Só na BR-448 serão investidos, no mínimo, 
para a conclusão dessa obra, 275 milhões de reais. A 
previsão é estar pronta em 2010.

Essas obras que estão sendo feitas e outras que 
estão planejadas têm o objetivo de acabar com o caos que 
hoje é a BR-116, principalmente no trecho que liga Novo 
Hamburgo a Porto Alegre. Na região, umas das cidades 
mais atingidas pelos congestionamentos diários é Canoas, 
cidade cortada pela BR-116 em 11 quilômetros. 

Dos recursos garantidos no PAC para o desafo-
gamento da BR-116, um viaduto já foi iniciado para 
formar um trevo entre a BR-116 e a BR-386. Nele se-
rão gastos 52 milhões de reais. 

Estão previstos outros 3 viadutos. Um deles será 
em Novo Hamburgo, na sinaleira do bairro Rincão. O 
outro, na entrada principal de Sapucaia do Sul e um 
terceiro viaduto será construído no acesso à Avenida 
Unisinos, em São Leopoldo. Também será feito o alar-
gamento da ponte do Rio Gravataí, com previsão de 
custo de 12 milhões de reais.

Dentre as estratégias do PAC está a ampliação 
da infra-estrutura existente para melhorar o tráfego em 
regiões metropolitanas, como é o caso das obras na 
BR-116 e a Rodovia do Parque. Também são estra-
tégias do PAC a integração ao MERCOSUL, aumen-
tando a competitividade no escoamento da produção 
agrícola e industrial. Para isso, haverá obras na BR-
101 e na BR-158, além da ampliação dos molhes da 
barra na praia do Cassino e a dragagem do Porto de 
Rio Grande. 

O PAC também prevê investimentos ao turismo com 
obras na BR-101 e no Aeroporto de Porto Alegre. No 
Aeroporto Salgado Filho serão investidos 212 milhões de 
reais para a ampliação da pista de pouso e decolagem 
e para a construção do novo terminal de cargas.

Os investimentos do Governo Federal através do 
PAC podem ser vistos em todo o Rio Grande do Sul. 
Em Rio Grande estão sendo gastos 280 milhões de 
reais para a ampliação dos molhes. Para a dragagem 
e aprofundamento do canal de acesso aos molhes 
serão mais 160 milhões de reais.

Já está em obras a construção do trecho da BR-
158 entre os municípios de Santa Maria e Rosário do 
Sul, no valor de 60 milhões, e a duplicação da BR-101 

na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, 
orçada em 410 milhões de reais.

Nas ações envolvendo infra-estrutura energé-
tica serão investidos através do PAC, no Rio Grande 
do Sul, um montante de 7 bilhões de reais. São obras 
em pequenas hidrelétricas, novas linhas de transmis-
são, entre outras obras. Na REFAP, em Canoas, estão 
sendo investidos 630 milhões de reais.

Também há investimentos em infra-estrutura so-
cial e urbana, como o acesso universal de energia elétri-
ca, com o Programa Luz para Todos, ampliação da rede 
de esgotos e de água e a urbanização de favelas.

Em saneamento haverá um investimento total, no Rio 
Grande do Sul, no montante de 1,4 bilhões de reais.

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário 
terá a despoluição das bacias dos Rios Sinos e Grava-
taí, além de investimentos em municípios como Canoas, 
Santa Maria, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas.

Diversas cidades gaúchas serão contempladas 
com a urbanização de favelas e remoção de moradias 
localizadas em beiras de córregos e áreas de risco: 
Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Gravataí, 
São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande, Alvorada, Viamão, 
entre outros municípios. 

Também serão destinados 2,9 bilhões de reais 
para a área da habitação. Serão 479 milhões para 
urbanização e novas moradias e 2,4 bilhões de reais 
através de empréstimos para pessoa física. Terão lo-
tes urbanizados Alvorada, Cachoeirinha, Caxias do 
Sul, Cruz Alta, entre outros. Em Erechim serão inves-
tidos mais de 2 milhões de reais em urbanização e 
em Gravataí serão 34 milhões para a urbanização do 
Arroio Barnabé.

Estes são apenas alguns exemplos das diver-
sas ações que o Governo Lula está fazendo no Rio 
Grande do Sul. 

As ações do Governo Federal estão em todo o 
País. Ontem, o Governo anunciou o novo programa de 
estímulo à indústria. Esta nova política vai representar 
o fim de um período de estagnação. Uma das principais 
medidas é a redução de impostos. Segundo o cálculo 
anunciado, o Governo Federal vai abrir mão de 20,4 
bilhões de reais que ele iria arrecadar até 2011.

A Política de Desenvolvimento Produtivo prevê a 
isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
em alguns empréstimos do BNDES para a indústria. 
Também houve a ampliação do prazo de financiamen-
to para a compra de máquinas e equipamentos, de 5 
para 10 anos. 

Outra novidade que impulsionará o crescimento 
brasileiro, principalmente em tecnologia da informação 
e comunicação, é a redução sobre a folha de paga-
mentos do setor de informática. O programa prevê a 
contratação e a capacitação de 100 mil trabalhadores 
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nos próximos 4 anos. São medidas que gerarão em-
pregos, além de desenvolvimento na área.

Com a Política de Desenvolvimento Produtivo o 
Governo pretende aumentar a proporção dos inves-
timentos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). 
Com isso, a participação do Brasil nas exportações 
mundiais cresceria, chegando a 208 bilhões de dóla-
res, segundo estimativas do próprio Governo. Outro 
objetivo é ampliar o número de pequenas e microem-
presas exportadoras.

Para finalizar, destaco que existe um assunto 
muito importante que está sendo tratado aqui na Câ-
mara, uma demanda antiga dos trabalhadores. Refiro-
me à proposta de redução da jornada de trabalho de 
44 para 40 horas semanais sem redução de salário. 
Apresentei projeto de lei neste sentido, o PL nº 160, de 
2007. Participo também da Comissão Especial criada 
na Câmara para deliberar sobre o tema.

A redução da jornada de trabalho gera mais em-
prego e qualidade de vida para as famílias. Os trabalha-
dores desempregados terão a oportunidade de voltar 
ao mercado de trabalho. Já as famílias daqueles que 
já estão no mercado de trabalho também serão bene-
ficiadas, pois muitos desses trabalhadores enfrentam 
longas jornadas, o que traz como conseqüência pro-
blemas de saúde como estresse, depressão, lesões 
por esforço repetitivo, entre outros.

A redução da jornada de trabalho envolve princi-
palmente 3 questões: afeta a qualidade de vida, pois 
interfere na possibilidade de usufruir ou não de mais 
tempo livre; define a quantidade de tempo durante o 
qual as pessoas se dedicam a atividades econômicas; 
estabelece relações diretas entre as condições de saú-
de, o tipo e o tempo de trabalho executado.

Reduzir a jornada de trabalho, principalmente num 
país que está retomando o seu crescimento econômi-
co, como o Brasil, é uma das formas mais justas da 
divisão deste crescimento, gerando novos empregos, 
com melhor qualidade de vida para os trabalhadores, 
suas famílias e a sociedade em geral.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Convido 
o segundo orador para fazer uso da palavra no período 
do Grande Expediente nesta tarde, o ilustre Deputado  
Luiz Carreira, do Democratas do Estado da Bahia.

O SR. LUIZ CARREIRA (DEM-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
como habitualmente faço quando falo no Grande Ex-
pediente, escolho um tema que diz respeito ao debate 
mais recente no Brasil e em todo o mundo. Hoje, vou 
falar dos biocombustíveis e da crise dos alimentos.

O relacionamento entre o homem e o planeta 
que o sustenta vem passando por profundas trans-
formações nas últimas décadas. Vejam os senhores, 
no momento em que o Brasil começa a despontar no 
setor energético mundial, surgem alegações de que 

os biocombustíveis podem gerar uma enorme crise de 
alimentos no planeta.

Agora, a culpa pela falta de alimentos no mundo 
é dos biocombustíveis? É o caso de nos questionar-
mos seriamente: será que os biocombustíveis dispu-
tam realmente espaço com outras culturas da cadeia 
alimentar? 

Os que são contra essa tecnologia argumentam 
que o uso de terras férteis para cultivos destinados a 
fabricar biocombustíveis reduz as superfícies desti-
nadas aos alimentos e contribui para o aumento dos 
preços dos mantimentos. Entendem que a expansão 
das monoculturas para produzir etanol e biodiesel pode 
provocar o desmatamento de grandes áreas como a 
Amazônia. Ocorre que a expansão da cana, por exem-
plo, para a produção de etanol está se dando basica-
mente em terras de pastos degradados.

O ex-Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 
que foi um competente Ministro, sustenta que podemos 
adicionar à nossa área plantada de lavouras mais 50%, 
isto é, mais 30 milhões de hectares, sem desmatar uma 
só floresta nativa. Isto se dará simplesmente convertendo 
parte das áreas degradadas para alimentos e biocom-
bustíveis. O IPEA já demonstrou que, com tecnologia 
disponível e aumentos irrisórios de área, a produção 
de grãos mais que duplica, alcançando a marca de 290 
milhões de toneladas em curto espaço de tempo.

No Brasil, existem 850 milhões de hectares de terra, 
sendo 400 milhões de terras agricultáveis. O Governo 
brasileiro vem falando em utilizar apenas 12 milhões de 
hectares para manter as usinas de biodiesel do País, o 
que representa apenas 3% do total agricultável. 

Em defesa dos biocombustíveis e do Brasil, o ex-
Ministro da Segurança Alimentar e Combate à Fome e 
atual representante da ONU para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO) para América Latina e Caribe, José 
Graziano, afirmou que os biocombustíveis não estão 
provocando aumento dos preços dos alimentos no 
mundo. Segundo Graziano, “existe uma somatória de 
causas distintas que empurram esses preços”, acres-
centando ainda que a possível causa da falta de comida 
no mundo estaria ligada à alta nos preços do barril de 
petróleo, à queda nas grandes safras por causa das 
mudanças climáticas, além do aumento da demanda 
de alimentos nos países superpopulosos como China 
e Índia, que passam por acelerado processo de cres-
cimento econômico e urbanização.

É insustentável o argumento de aumento dos 
preços de alimentos por conta do etanol brasileiro. O 
produto norte-americano até pode ter esse efeito, o 
brasileiro jamais! Ademais, o custo do litro do etanol no 
Brasil é de 15 centavos de dólar, ante 33 centavos de 
dólar do álcool de milho dos Estados Unidos, segundo 
dados do Prof. José Roberto Mendonça de Barros.
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Ainda assim, o Relator Especial da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Alimenta-
ção, o suíço Jean Ziegler, advoga que a produção em 
massa de biocombustíveis representa um crime contra 
a humanidade por seu impacto nos preços mundiais 
dos alimentos. 

A razão talvez esteja com o Diretor-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, Jacques Diouf, quando afirma que “as fra-
cas decisões políticas tomadas nas últimas décadas 
resultaram na atual crise dos alimentos e, agora, os 
esforços devem ser redirecionados”. A  ONU alertou 
que milhões de pessoas são ameaçadas pela fome 
no mundo por causa da recente alta nos preços dos 
alimentos, mas que existem soluções para reverter o 
grave problema.

O Sr. Asdrubal Bentes – V.Exa. me permite um 
aparte?

O SR. LUIZ CARREIRA – Pois não, Deputado , 
por favor.

O Sr. Asdrubal Bentes – Nobre Deputado , aca-
bo de chegar de uma reunião no Ministério da Agricul-
tura, com a presença de canavieiros de Mato Grosso 
e produtores rurais do sul do Pará, alarmados com a 
afirmação peremptória de que não será possível plan-
tar a cana-de-açúcar na Amazônia. Nós, do Estado do 
Pará, estamos muito preocupados, porque um estudo 
da ESALQ – Escola Superior de Agronomia Luiz de 
Queiroz – comprova que temos, somente no leste do 
meu Estado, 16 milhões de hectares de terras degra-
dadas, dos quais 9 milhões com alta aptidão para o 
plantio da cana-de-açúcar. Decisão dessa forma, sem 
discussão aprofundada com aqueles que fazem a re-
gião, que são da região e conhecem a região, parece-
me própria do regime de recessão, que não é o caso. 
Temos condições, meu caro Deputado , de contribuir 
para a produção de etanol no País e torná-lo muito mais 
competitivo do que sem o plantio da cana-de-açúcar na 
Amazônia, pela proximidade dos portos para escoamen-
to do produto, pela produtividade por hectare, enfim, 
pelo clima e por todas essas circunstâncias. Agora, na 
realidade, tudo isso faz parte de um jogo engendrado e 
urdido no exterior para inviabilizar a Amazônia. Quero 
me congratular com V.Exa., que, mesmo não sendo da 
Amazônia nem conhecendo-a profundamente, tenho 
certeza de que vai lutar para que possamos aproveitar 
essas áreas degradadas há mais de 30 ou 40 anos 
para o plantio da cana-de-açúcar e fazer do Brasil o 
maior produtor de etanol do mundo.

O SR. LUIZ CARREIRA – Muito obrigado, 
Deputado . Na verdade, esse é o foco do nosso dis-
curso. Vamos abordar o assunto um pouco mais adian-
te, quando da exigência, por exemplo, que deve ser 
apressada, do zoneamento econômico e ecológico no 
País, para evitar evidentemente a pressão sobre cer-

tas fronteiras, inclusive áreas de florestas importantes 
como a região amazônica.

Continuando, também a Comissária de Agricultura 
da União Européia, Mariann Fischer Boel, alerta que, 
embora “os biocombustíveis não solucionarão todos os 
nossos problemas, também não são os responsáveis 
pela fome.” Muito ao contrário, ela os considera uma 
“arma contra as mudanças climáticas e até um seguro 
contra problemas de fornecimento de energia”.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
cerca de 100 mil agricultores familiares estão inseridos 
atualmente no Programa Nacional de Produção e Uso 
do Biodiesel, produzindo matérias-primas como ma-
mona, dendê, girassol, soja e amendoim. Em termos 
ambientais, o biodiesel reduz em 75% a emissão de 
carbono e 100% a de enxofre. Além disso, o custo do 
biodiesel é inferior ao da gasolina e até mesmo do Gás 
Natural Veicular – GNV. 

Isso indica, Sr. Presidente, o quanto o Brasil está 
à frente nas pesquisas. Nos anos 70, começamos a 
experiência exitosa do PROÁLCOOL e há menos de 2 
décadas o País vem investindo em tecnologia do conhe-
cimento e formas alternativas de produção energética. 
Em 1980, um engenheiro do Ceará, Expedito Parente, 
começou as primeiras pesquisas e experiências com o 
biodiesel. O cearense registrou a patente do biodiesel 
no Brasil em 1983, e hoje o combustível é de domínio 
público, processado no mundo inteiro.

Para a época, foi uma grande revolução mundial, 
mas, por ser de produção cara, o projeto acabou indo 
para a gaveta. A fabricação do combustível vegetal foi 
deixada de lado pelos brasileiros, mas atiçou a curiosi-
dade dos europeus, que, no final dos anos 80, começa-
ram a investir milhões de dólares no desenvolvimento 
do combustível do futuro.

Atualmente a Alemanha produz quase 6 bilhões 
de litros de biodiesel por ano, o que significa 45% da 
produção da União Européia. Daí por que a visita da 
Chanceler Ângela Merkel ao Brasil, nesta semana, para 
tratar desse assunto com o Governo brasileiro.

Outros países também entraram nessa compe-
tição pela busca da energia limpa. Além de ser pro-
duzido nos Estados Unidos, o biodiesel também é 
largamente produzido na Argentina, na Austrália, no 
Canadá, nas Filipinas, no Japão, na Índia, na Malá-
sia e em Taiwan. Na Europa, os principais produtores 
são Alemanha, Itália, Suécia, França e Áustria, que 
utilizam canola, soja, palma e sementes de girassol. 
Sem falar do etanol, que já é produzido e consumido 
em outros 40 países.

Há apenas 3 anos o Brasil resolveu tirar o proje-
to da gaveta e investir pesado em sua produção. Em 
janeiro de 2005, a Lei nº 11.097, aprovada por esta 
Casa, permitiu a comercialização da mistura do biodie-
sel com o diesel. Ou seja, todo o diesel comercializado 



20310 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

no País tem 2% de biodiesel em sua composição. Em 
5 anos, a meta é chegar a 5%. 

Hoje, o Brasil produz 1 bilhão de litros de biodie-
sel e conta com 49 usinas autorizadas pelo Governo. 
A continuar no atual ritmo de investimentos, estima-
se que, a partir de 2010, o Brasil esteja capacitado a 
produzir 7,5 bilhões de litros, o equivalente a 20% do 
consumo nacional de diesel. Essa quantidade repre-
sentará, por ano, uma economia de 10 bilhões de re-
ais nas importações de combustíveis fósseis. E ainda 
afirmam que vamos provocar a fome no mundo!

Pois não, Deputado .
O Sr. Nilson Mourão – Ilustre Deputado  Luiz Car-

reira, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. 
V.Exa. trouxe para o plenário da Casa um dos temas 
mais sensíveis da atualidade: o da energia. E vai dis-
cutindo no seu pronunciamento bem fundamentado a 
importância da inserção do Brasil nesse processo de 
produção de energia limpa, baseada no etanol e nos 
biocombustíveis. Parabéns, Deputado . Cumprimento 
V.Exa. pela oportunidade do seu pronunciamento.

O SR. LUIZ CARREIRA – Muito obrigado, 
Deputado  Nilson Mourão. Faço incorporar o seu pro-
nunciamento à nossa fala.

Ouço o Deputado  Líder ACM Neto, nosso amigo 
e companheiro da Bahia.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto – 
Deputado  Luiz Carreira, quero primeiro parabenizar 
V.Exa. pela abordagem, numa linha muito coerente com 
toda a atuação parlamentar de V.Exa., na defesa do 
meio ambiente, na preservação das nossas riquezas 
naturais. Quero aproveitar para fazer uma brevíssima 
reflexão sobre um ponto que colateralmente V.Exa. 
abordou. Existem, é claro, várias causas para a infla-
ção no mundo, como também existem várias causas 
para a inflação no Brasil. Não se pode querer creditar 
uma concorrência de certos produtos naturais para a 
utilização como combustíveis como fator determinante 
para isso. No Brasil, por exemplo, o fator determinan-
te para a inflação é o absoluto descontrole do gasto 
público, é a péssima qualidade do gasto público, é o 
desperdício do Governo na utilização dos recursos 
públicos brasileiros. Não adianta escamotearmos e 
muito menos querermos criar uma situação de falta 
de competitividade para algo em que o Brasil pode, 
sim, sair na frente no mundo, que é o biocombustível, 
que é o combustível de origem natural, uma vocação 
nossa e que pode abrir uma série de divisas com res-
peito ao meio ambiente. Então parabéns a V.Exa. pelo 
brilhante pronunciamento.

O SR. LUIZ CARREIRA – Muito obrigado, 
Deputado , como sempre clarividente, explícito, expon-
do muito bem as questões, sobretudo questões que 
dizem respeito ao Brasil e sua relação com o resto do 
mundo.

Essa questão do biocombustível, como V.Exa. 
bem disse, está sendo tratada, evidentemente, de 
maneira competitiva com outros países, mas cabe a 
nós brasileiros colocarmos a questão em seu devido 
lugar e seguir, digamos, a nossa política que já vem 
sendo traçada desde o Governo passado, desde o 
Governo Fernando Henrique, e que tem continuidade 
agora e um sentido muito próprio para nós brasileiros. 
– Deputado  Félix Mendonça, V.Exa. gostaria de fazer 
também uma intervenção?

O Sr. Félix Mendonça – Deputado  Luiz Carreira, 
é sem dúvida um assunto palpitante este que V.Exa. 
aborda. Com relação ao biodiesel, nós, no Conselho 
de Altos Estudos e Avaliações Tecnológicas, fizemos 
um estudo...

O SR. LUIZ CARREIRA – Nós participamos 
juntos.

O Sr. Félix Mendonça – V.Exa. fazia parte. Esse 
estudo, proposto pelo Deputado  Ariosto Holanda, co-
locava o biodiesel, na época, antecipando-se a qual-
quer outra providência, como uma das soluções para a 
energia brasileira e para a energia mundial. O que nós 
sentimos hoje é que o País inteiro está avançando no 
trabalho de produzir o biodiesel. As grandes áreas que 
o Brasil tem não sofrem interferência do biodiesel com 
relação à produção de alimentos. Nós somos grandes 
produtores de soja, grandes produtores de álcool, gran-
des produtores de feijão, grandes produtores de frango, 
de carne. Contribuímos até, com relação a isso, com 
a diminuição da inflação, ao contrário do que se diz, 
que isso é que está provocando a inflação. Vamos ter 
cada vez mais essa produção incentivada, desde que 
o agricultor seja tratado convenientemente. O grande 
vetor de atuação da nossa balança de exportação é o 
produto agrícola, são as grandes produções exportadas. 
Portanto, V.Exa. expõe bem a questão, separando a 
produção do biodiesel e a inflação, colocando os pontos 
nos is, mostrando que o Brasil continuará produzindo 
o biodiesel na projeção em que queremos: cada vez 
mais. Continuaremos a produzir alimentos também 
para atender à nossa população e ao mundo.

O SR. LUIZ CARREIRA – Muito obrigado, 
Deputado  Félix Mendonça. Acrescento ao meu pro-
nunciamento a sua intervenção. 

Continuando, por outro lado, estudos recentes 
elaborados pelo Gabinete para Assuntos Científicos 
da Bélgica mostram que os biocombustíveis podem 
contribuir para o efeito estufa na atmosfera por meio do 
uso de fertilizantes e pesticidas utilizados nas colheitas. 
Além de provocar problemas de saúde, liberariam mais 
poluentes que promovem a destruição da camada de 
ozônio. Para esses estudiosos, os biocombustíveis ain-
da estão distantes das expectativas sobre a fonte ideal 
de energia limpa, que poderia ser a base de hidrogênio, 
que emite apenas água quando queimado. 
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Os Estados Unidos têm recebido duras críticas 
por terem aumentado as plantações de milho desti-
nadas à produção de biocombustíveis, em detrimento 
do mercado de alimentos. Lá, a produção de etanol já 
consome 20% do milho produzido. Esse crescimen-
to, de fato, fez com que os preços do grão subissem 
80%, causando desequilíbrios na estrutura dos mer-
cados agropecuários. E em breve a área de plantio 
deve crescer mais 6 milhões de hectares, invadindo 
a área da soja. 

Por outro lado, os americanos agora estão inves-
tindo em tecnologia para produzir etanol da celulose 
(vegetais e madeira), uma técnica que o Brasil também 
já vem desenvolvendo, mas com pouca divulgação.

O futuro dessa nova geração de combustíveis 
tem garantia de sucesso, pois a nova técnica permite 
utilizar a totalidade da planta e não apenas a semen-
te ou a raiz, além de usar a parte não comestível das 
culturas. A ausência de toda a concorrência com a 
produção de gêneros alimentícios fica ainda mais evi-
dente quando a biomassa provém da madeira ou dos 
seus resíduos.

De acordo com Centro de Cooperação Internacio-
nal em Pesquisas Agronômicas para o Desenvolvimento, 
estima-se que, dos 4 bilhões de toneladas de resíduos 
agrícolas produzidos anualmente no mundo, apenas 300 
milhões de toneladas seriam convertidos em energia. 
Número expressivo, se considerarmos que, atualmen-
te, a produção mundial de energia é de 11 bilhões de 
toneladas, incluindo o petróleo e seus derivados.

Mas os europeus insistem em afirmar que “o pro-
blema energético do planeta é muito importante, mas 
não vai ser resolvido com os biocombustíveis, pois os 
motores de hidrogênio serão muito mais eficazes da-
qui a alguns anos, e se deve comparar com o fato de 
as pessoas morrerem de fome”, alega Michel Barnier, 
Ministro da agricultura francês.

No início deste mês, o Brasil rebateu as críticas 
que equiparam a produção dos biocombustíveis a um 
crime contra a humanidade, ao afirmar que o estímulo 
a essas fontes de energia e a luta contra a fome são 
compatíveis.

No Brasil, assegura o Governo Federal, a produção 
de biocombustíveis irá levar em conta o direito à alimen-
tação e à segurança alimentar, conforme recomendaram 
os 33 países latino e centro-americanos que compare-
ceram à Conferência Regional da FAO no Brasil.

Ainda assim, a crise de alimentos no mundo exis-
te e preocupa. Nos últimos 2 anos, os preços do trigo, 
milho, arroz e outros alimentos básicos dobraram ou 
triplicaram, com grande parte do aumento ocorrendo 
nos últimos meses. Os altos preços dos alimentos in-
comodam até mesmos os norte-americanos, relativa-
mente prósperos, e são absolutamente devastadores 
nos países pobres, onde os alimentos freqüentemente 

são responsáveis por mais da metade das despesas 
de uma família.

Por que ocorreu essa alta de preços? A resposta 
já foi aqui comentada tanto pelo Deputado  ACM Neto 
quanto pelo Deputado  Félix Mendonça e talvez seja uma 
combinação de tendências de longo prazo, com o pro-
blema do aquecimento global. Primeiro, há o crescente 
número de pessoas nas economias emergentes que es-
tão, pela primeira vez, obtendo aumento real de renda o 
bastante para começarem a comer como os ocidentais, 
que é o caso da China e da Índia. Como são necessárias 
cerca de 700 calorias em ração animal para produzir um 
bife de carne bovina de 100 calorias, essa mudança na 
dieta aumenta a demanda geral por grãos.

Segundo, há o preço do petróleo. A agricultura 
moderna é altamente intensiva em energia: muita BTU 
(unidade térmica britânica) é usada na produção de 
fertilizante, na operação de tratores e no transporte dos 
produtos agrícolas aos consumidores. Com o petróleo 
já batendo acima de 126 dólares o barril, os custos de 
energia se tornaram o principal fator por trás dos au-
mentos dos custos agrícolas.

Terceiro, houve uma seqüência de condições 
meteorológicas adversas em áreas-chave de cultivo. 
A Austrália, em particular, normalmente a segunda 
maior exportadora de trigo do mundo, vem sofrendo 
uma seca épica.

De mais a mais, o Embaixador Rubens Ricúpero 
revelou ao jornal Valor que as perdas australianas de 
arroz são definitivas, pois grande parcela dos rizicul-
tores locais vendeu seus direitos para o uso da água 
e abandonou a lavoura.

E o clima ruim, especialmente a seca australiana, 
está provavelmente relacionado à mudança climática 
global. Assim, políticos e governos que ficaram no ca-
minho da ação contra os gases do efeito estufa têm 
também sua parcela de responsabilidade pela escas-
sez de alimentos.

Além disso, governos e mercadores privados 
de grãos costumavam manter grandes estoques em 
tempos normais, para o caso de uma safra ruim criar 
uma escassez repentina. Mas, ao longo dos anos, foi 
autorizado que esses estoques preventivos encolhes-
sem, principalmente porque todos acreditavam que os 
países que sofressem quebra de safra sempre pode-
riam importar o alimento necessário. Na verdade, a 
retenção generalizada sobre as exportações de grãos, 
notadamente trigo e arroz, estão provando o quão equi-
vocada é essa tese da existência de diversos países 
supridores confiáveis de alimentos. 

Isso deixou o equilíbrio mundial de alimentos alta-
mente vulnerável a uma crise que afete muitos países 
ao mesmo tempo. Mesmo assim, Sr. Presidente, essa 
discussão em torno da crise de alimentos não foi de-
flagrada pelo Brasil e igualmente tem pouca aderência 
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aos processos de desenvolvimento sustentável nacio-
nal. Devemos entender essa crítica aos biocombustíveis 
como uma questão asiática e norte-americana, sob a 
perspectiva de um dilema entre biocombustíveis e ali-
mentos, e não entre biocombustíveis e preservação 
de florestas tropicais.

Nenhum desses 2 problemas ocorre por enquanto 
no Brasil. O Brasil tem uma quantidade imensa de terras 
agricultáveis que não estão em uso e que podem ser 
usadas para a cultura da cana-de-açúcar, justamente 
à base de etanol produzido no Brasil. Não falta terra 
para a produção de alimentos. Mas alertamos que a 
cana-de-açúcar não pode nem deve ser produzida em 
larga escala na floresta amazônica, pois isso, sem dú-
vida, poderia afetar o equilíbrio ambiental e o desen-
volvimento sustentável.

Com isso, é fundamental, para se ampliar o uso 
das terras degradadas de forma equilibrada e susten-
tável, instituir-se uma eficiente política de zoneamen-
to econômico-ecológico, evitando que se expanda a 
fronteira agrícola para a Amazônia.

O Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
produz biocombustíveis há pelo menos 35 anos, e não 
há notícia de que isso tenha implicado alguma redu-
ção da área destinada à agricultura. Mas é preciso 
ficar atento, doravante, para que essa expansão seja 
benéfica não só à economia, à geração de energia e 
à alimentação, mas que leve em conta, sobretudo, a 
proteção do meio ambiente. 

A diminuição da oferta e a demanda crescente 
tiveram como conseqüência imediata o aumento dos 
preços. E à luta para aumentar a produção de maneira 
sustentável, para adequar-se a esse novo patamar de 
consumo, que o mundo, de forma irmanada, deve diri-
gir seus esforços, sem deixar de reconhecer os gran-
des méritos que o Brasil vem alcançando na questão 
energética e na proteção ambiental!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) Cum-

primentamos o ilustre Deputado  Luiz Carreira pelo 
oportuníssimo pronunciamento que faz hoje em defe-
sa das posições brasileiras, especialmente no que diz 
respeito ao etanol, tema que vem ganhando aqui no 
Parlamento uma importância à altura da necessida-
de do enfrentamento que temos de fazer sobre essa 
questão na discussão internacional.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, quero aproveitar a sessão desta 
terça-feira e comunicar à Câmara dos Deputado s que 

visitamos em missão oficial, na semana passada, o 
Parlamento Europeu. 

Em companhia do Deputado  Antonio Carlos Men-
des Thame, fomos à cidade de Bruxelas. Durante os 
dias em que lá estivemos, participamos de várias reu-
niões com Parlamentares europeus, dando especial 
enfoque ao interesse brasileiro em relação à diretiva 
do Parlamento Europeu de fixar, para o ano de 2020, 
percentual de 10% de sua matriz energética para trans-
portes com o uso de biocombustíveis. 

A União Européia, que hoje possui 27 países 
membros, com uma população de 370 milhões de ha-
bitantes e poder aquisitivo altamente diferenciado, ao 
fixar esse critério de sustentabilidade que está sendo 
discutido, certamente irá nortear o planeta todo no 
tocante ao comércio, à produção e aos critérios que 
vão, portanto, balizar a produção de biocombustíveis 
e o seu consumo em todo o mundo. 

É muito oportuno trazer este debate a esta Casa, 
Sras. e Srs. Deputado s, porque o preço do petróleo 
acaba de bater a marca próxima dos 130 dólares. E o 
Brasil conseguiu, ao longo desses últimos 30 anos, com 
tecnologia nacional, produzir um litro de biocombustível, 
no caso o etanol, com um custo de apenas 22 centavos 
de dólar. E trata-se de um combustível que gera empre-
go, melhora nossas divisas, não nos obriga a importar 
petróleo, não causa o problema do efeito estufa, não 
esquenta o planeta, além de oferecer às gerações vin-
douras uma alternativa energética limpa, não poluente, 
com vários fatores positivos para o País.

Sr. Presidente, tivemos a oportunidade de deixar 
claro à população brasileira que não existe produção 
de etanol por meio da cana-de-açúcar na floresta ama-
zônica, que o Brasil bate, este ano, recorde de produ-
ção de alimentos, com 142 milhões e 600 mil tonela-
das, e de biocombustível, com 27 bilhões de litros de 
etanol. No mês de fevereiro deste ano, o consumo de 
álcool anidro e hidratado, que movem nossos automó-
veis, superou o da gasolina. Esses são fatores que se 
somam aos 5 milhões de automóveis flex fuel que o 
Brasil passa a ter hoje na sua frota, 5 anos depois da 
implantação dessa tecnologia. 

Registro nossa presença nesse debate, nesse in-
tercâmbio de informações com os relatores da diretiva 
e dos critérios de sustentabilidade. Como lá o sistema 
é parlamentarista, há os relatores-sombra, que também 
ficarão responsáveis pelo debate da matéria.

Trago essas informações a fim de prestar contas 
da nossa viagem, informar o êxito e a maneira positi-
va com que encaramos essa missão para defender os 
interesses brasileiros, os nossos empregos, a nossa 
agricultura e nossos biocombustíveis no Parlamento 
Europeu, até porque essa decisão por eles a ser to-
mada vai fixar os critérios tanto do uso, do consumo e 
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do comércio naqueles países, como também o uso e 
o consumo dos seus importadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-

primento V.Exa. e o Deputado  Antonio Carlos Mendes 
Thame pelo brilhante trabalho que fizeram em defesa 
do etanol brasileiro na União Européia e no Parlamen-
to Europeu. 

O  SR. VITOR PENIDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, o jornal O Globo publicou matéria 
bastante elucidativa sobre a PEC dos Vereadores, 
sobretudo ao constatar que a diminuição do núme-
ro de Vereadores imposta pela Justiça Eleitoral em 
2004, com o corte de 8 mil vagas, não redundou em 
nenhuma economia para os cofres dos municípios, 
apenas fez com que os recursos economizados fos-
sem canalizados para outras mordomias: reforma de 
prédios, promoção de viagens e, pasmem, até cadei-
ras de massagem. 

Fui Prefeito de minha cidade por 18 anos, Sras. 
e Srs. Deputado s, e isso me dá autoridade suficiente 
para conhecer muito bem os bons e os maus exem-
plos. Existem muitos municípios em todo o País que 
conseguiram, no que concerne aos gastos com o 
legislativo municipal, corrigir essas distorções, mas 
infelizmente o que deveria ser a regra acaba sendo 
exceção, principalmente porque a falta de controle e 
a pouca publicidade que se dá ao que acontece nos 
pequenos municípios acabam contribuindo para que 
essas distorções passem despercebidas. Temos de 
lutar para que não haja nenhum município que deixe 
de priorizar a saúde e a educação para repassar re-
cursos aos Vereadores. 

Recentemente, os meios de comunicação denun-
ciaram a viagem do Governador do Ceará a Europa 
com gastos de 400 mil reais. São denúncias neces-
sárias e oportunas, mas a grande mídia não pode ig-
norar escândalos maiores que estão acontecendo em 
nossos municípios. É inconcebível que a Prefeitura de 
minha cidade, Nova Lima, por exemplo, com apenas 
75 mil habitantes, gaste com publicidade 20 milhões 
de reais na contratação de atrizes televisivas, confec-
ção de jornais diários, semanais e mensais e, o pior, 
na divulgação de obras que não foram feitas e que, 
provavelmente, não o serão. 

É um absurdo que isso ocorra sem que ninguém 
tome conhecimento. Creio que isso deveria ser um 
alerta para a grande mídia, porque verba de publici-
dade envolve diretamente os meios de comunicação. 
Enquanto não houver mecanismos de controle, como 

varas especializadas para o julgamento de crimes con-
tra a administração pública, e ações cíveis relativas a 
atos de improbidade administrativa, esses desmandos 
continuarão a ocorrer sem que as próprias comunida-
des tomem conhecimento deles. 

Exemplos como o da minha cidade podem estar 
ocorrendo em muitos municípios e são situações inacei-
táveis e extremamente graves. Pasmem, caros colegas! 
Enquanto o Município de Contagem, com 608.650 habi-
tantes e um orçamento de R$849.507.209,00 gasta com 
publicidade pouco mais de R$3 milhões; Betim, com 
415.098 habitantes e um orçamento de R$943 milhões 
gasta R$8.868.000,00; Poços de Caldas, com popu-
lação de 144.420 e orçamento de R$603.335.646,59 
gasta R$1.176.500,00; Uberaba, com população de 
287.760 e orçamento de R$492.866.008,56 gasta 
R$7.500.000,00; Uberlândia, com população de 608 mil 
habitantes e orçamento de R$768.485.035,00, gasta, 
senhoras e senhores, apenas R$1.962.000,00. No ou-
tro extremo está, vergonhosamente, o meu município, 
com gasto de 20 milhões de reais durante o mandato 
e com orçamento de apenas R$200 milhões.

Com relação à PEC dos Vereadores, está ocor-
rendo este equívoco. A pretensão da Justiça Eleitoral 
em alterar a composição das Câmaras Municipais era 
a economia de recursos. Não creio que isso tenha 
ocorrido em nenhum município, visto que os repasses 
foram mantidos, e as sobras gastas com futilidades. 
Ressalto que estou bastante à vontade para falar sobre 
o assunto, pois em todos os meus mandatos como Pre-
feito sempre mantive excelente relação com todos os 
Vereadores, e não estou aqui advogando contra eles, 
mas sim a favor da Justiça e do bem comum.

Sou, como bem sabem os nobres colegas, intran-
sigente defensor dos municípios. Essa é a minha prin-
cipal bandeira nesta Casa. Quando apresentei a PEC 
dos Vereadores eu já vislumbrava que o corte imposto 
pela Justiça Eleitoral não seria o melhor caminho para 
limitar os gastos com os Legislativos Municipais. 

Coincidentemente, a ONG Transparência Brasil 
divulgou recentemente estudo sobre o custo dos Po-
deres Legislativos e o resultados são surpreendentes. 
Quem pensa que a Câmara dos Deputado s e o Senado 
Federal custam caro para a sociedade ficará perple-
xo quando descobrir que, enquanto a Câmara custa 
R$18,14 para cada brasileiro e o Senado R$14,34, a 
Assembléia Legislativa de Roraima – a mais cara do 
País – custa a cada cidadão do Estado o equivalente a 
R$145,19; a de São Paulo, a mais barata, custa apenas 
R$10,63. Nos Legislativos Municipais o descalabro se 
mantém. A Câmara Municipal mais cara para os seus 
cidadãos é a de Palmas, no Tocantins, com custo de 
R$83,10. Logo após a de Florianópolis, Santa Catarina, 
que custa R$72,00. A mais barata é de Belém, no Pará, 
com custo de R$21,09, mas que mesmo assim supera 
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o custo da Câmara dos Deputado s. Em suma, nem a 
Câmara Municipal mais barata entre todas as Capitais 
consegue ser menos dispendiosa que esta Casa.

Isso demonstra, Sr. Presidente, que algo precisa 
ser feito com urgência para evitar esse descaso com 
os recursos públicos. Essas distorções precisam ser 
corrigidas. A Constituição Federal estabelece que os 
municípios apliquem 15% de seus recursos na saúde 
pública, mas alguns municípios repassam até 8% para 
as Câmaras Municipais. Enquanto isso faltam médicos, 
leitos, remédios, maternidades, enfim, todo um apara-
to necessário para atender satisfatoriamente à popu-
lação, e é essa a finalidade precípua das Prefeituras, 
que acabam se engessando com os abusivos gastos 
das Câmaras Municipais. 

Limitar o número de vereadores, Sras. e Srs. 
Deputado s, é como tirar o sofá da sala. O que devemos 
fazer com urgência e limitar os gastos das Câmaras 
Municipais. É um absurdo que o Congresso Nacional 
gaste pouco mais de 1% do Orçamento da União, e 
os Legislativos Municipais recebam repasses de até 
8% do orçamento dos municípios.

Essa proposta da Frente Parlamentar Munici-
palista precisa ser votada até junho nesta Casa e no 
Senado para que as novas regras possam entrar em 
vigor com a máxima urgência. Por isso faço um apelo ao 
Presidente Arlindo Chinaglia e aos Líderes partidários 
para que levemos esta proposta para votação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado  Dr. Talmir.
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
segundo as escrituras bíblicas, Israel é a terra prome-
tida por Deus ao povo hebreu, além de ser o berço do 
judaísmo, seja como religião, seja como cultura. Não 
obstante essa tradição remontar ao século XVII a.C., 
só no século passado Israel, hoje consolidado na for-
ma de República Democrática Parlamentar, nasceria 
como nação independente.

Na data histórica de 14 de maio de 1948, criava-se 
o Estado de Israel, segundo decisão da Assembléia Ge-
ral das Nações Unidas, por 33 votos a favor, inclusive do 
Brasil, que teve na figura do Chanceler Oswaldo Aranha, 
Presidente da sessão, papel decisivo. Naquele dia, Sras. 
e Senhores Deputado s, mudava-se para sempre a saga 
milenar dos judeus, a geopolítica da Palestina, assim 
como a realidade do Oriente Médio. O mundo mudava. 
E a História mudaria radicalmente o seu curso. 

O gesto da ONU, os traumas da guerra recém-
finda, o sofrimento imposto aos judeus na Europa con-
flagrada, os esforços para a reconstrução das relações 
internacionais, nada seria capaz de apaziguar os cora-

ções e promover a tolerância. Longe de desaparecer, 
o anti-sionismo, que recrudescera a partir dos anos 30 
e encontrara seu ápice durante a 2ª Guerra Mundial, 
promovido pela Alemanha de Adolf Hitler, lançou-se a 
novos confrontos, já então na zona territorial do novo 
Estado, na Palestina. Minutos depois da criação ofi-
cial do Estado de Israel, a Liga Árabe, formada pela 
Transjordânia, Egito, Iraque, Síria e Líbano, perpetra-
va a primeira invasão. A população árabe, majoritária, 
contrária a qualquer idéia de partilha, jamais aceitaria 
ali a presença dos judeus.

Embora a paz fosse o objetivo maior dos que 
abraçaram a causa, em todo o mundo, o alvorecer do 
Estado de Israel foi assim pontuado de beligerância. 
E mesmo antes, ao longo da ocupação da região por 
tropas inglesas, em cumprimento à determinação da 
Liga das Nações, que reconhecia “a ligação histórica 
do povo judeu com a Palestina” e recomendava que a 
Grã-Bretanha facilitasse o estabelecimento de um lar 
nacional judaico, confiando àquele país o mandato 
sobre a Palestina. 

Desde o início do influxo migratório, já se verificava 
forte reação às sucessivas levas de judeus, chegados 
principalmente da Rússia – cerca de 35 mil, entre os 
anos de 1919 e 1923, e 60 mil, entre 1924 e 1932.

Cada vez mais, polarizava-se o nacionalismo de 
árabes e judeus. Cada parte desconfiava uma da outra 
e ambas desconfiavam dos britânicos. A tensão, aliás, 
é o pano de fundo do romance autobiográfico Pantera 
no Porão, do festejado escritor judeu e militante da paz 
Amós Oz. Passada em 1947, um ano antes, portanto, 
da criação de Israel, e situada no universo do autor me-
nino, suspenso entre a realidade e a fantasia, a história 
descreve a dureza daqueles tempos, sob o império do 
medo, da insegurança, das incógnitas quanto ao futuro. 
A resistência já se impunha como traço marcante da 
identidade dos futuros cidadãos israelenses.

Dotados de estoicismo com raríssimos paralelos 
na epopéia humana, os pioneiros lançaram os funda-
mentos de uma sociedade admirável: introduziram, en-
tre outras experiências inéditas, modelos comunitários 
de assentamento rural, únicos até hoje – o kibutz e o 
moshav —; desenvolveram tecnologias; estabeleceram 
pequenos negócios e indústrias leves; dotaram o país 
ainda em gestação de formidável sistema de irrigação; 
criaram as melhores condições possíveis de vida, tan-
to urbana quanto rural; criaram vigorosos movimentos 
culturais; represaram as águas do Rio Jordão para ge-
rar energia elétrica; exploraram o potencial mineral do 
Mar Morto; construíram estradas, moradias e demais 
itens de infra-estrutura necessários aos primeiros pas-
sos do desenvolvimento socioeconômico. 
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Estabelecidos preponderantemente em Tel Aviv, 
Haifa e Jerusalém, alguns eram acadêmicos, eruditos; 
outros, técnicos, profissionais largamente habilitados; 
outros ainda vinham com a bagagem respeitável da ex-
periência. Todos traziam, para além dos projetos pesso-
ais, grandioso projeto de nação. Juntos, com educação 
e preparo, idealismo e fé, haveriam de realizá-lo.

A prova disso, Sr. Presidente, aí a temos, de-
corridos apenas 60 anos. Do sofrimento do povo ju-
deu formulou-se um projeto vitorioso de democracia, 
desenvolvimento e justiça social; do ideal da pátria 
renascida fez-se a nação criança, enfim, vitorioso o 
sionismo, enquanto movimento de libertação do povo 
judeu. A palavra deriva de Sion, que significa Jerusa-
lém e Terra de Israel. 

Novíssimo berço da tecnologia, da arte e do 
pensamento humanístico, o Estado de Israel constitui 
exemplo para o mundo. 

Infelizmente, no entanto, as glórias e as conquis-
tas têm-se manchado de sangue – sangue judeu e 
sangue árabe –, em uma tragédia que parece não ter 
fim, alimentada que foi ao longo do tempo, não apenas 
por políticas internacionais equivocadas, mas acima 
de tudo pela irracionalidade da intolerância, quer ra-
cial, quer religiosa, da não-aceitação da realidade his-
tórica, da exposição de um ódio rançoso, cruel, sem 
prognóstico de resolução.

Sobre o ódio, aliás, no mesmo Pantera no Porão há, a 
certa altura, referência digna de transcrição. Diz o autor:

“Na Polônia, por exemplo, eles nos odiavam por-
que nós éramos diferentes, porque éramos estrangeiros 
e parecíamos estranhos, porque falávamos, nos ves-
tíamos e comíamos de uma maneira completamente 
oposta a todos os outros ao redor. Mas a vinte quilô-
metros dali, do outro lado da fronteira, na Alemanha, 
eles nos odiavam pelo motivo oposto: na Alemanha nós 
falávamos, comíamos, nos vestíamos e nos comportá-
vamos exatamente como todo mundo. E assim os anti-
semitas diziam: ‘Veja como eles se insinuam entre nós!’ 
‘Sim, é verdade, não se pode mais dizer quem é judeu 
e quem não é!’. Esse é o nosso destino: as desculpas 
para o ódio mudam, mas o ódio continua eternamente. 
E qual é a conclusão? Tentar não odiar.”

É esta a mensagem que deixo neste momento, 
como Presidente da Frente Parlamentar Cristã Brasil-
Israel pela Paz na Terra Santa, Oriente Médio e no 
Mundo: a FRENPAZBRIL, que tem como objetivos 
promover o diálogo dos 2 países; estabelecer pro-
cedimentos de consultas entre os respectivos Parla-
mentos; estimular a educação para a paz; e valorizar 
a tolerância cultural.

O peso e o prestígio do Brasil, no cenário inter-
nacional, hoje, não só autorizam, como, além disso, 

nos obrigam a um envolvimento maior, a uma atuação 
mediadora mais efetiva, até como forma de honrar o 
papel histórico que tivemos, na memorável sessão de 
criação do Estado de Israel. O mundo não pode conti-
nuar assistindo a essa luta sanguinária, deixando sua 
solução a cargo, apenas, de alguns poucos países, 
que obviamente privilegiam os próprios interesses na 
agenda de discussões. 

A FRENPAZBRIL, creia, Sr. Presidente, quer ser 
uma voz neste cenário e é um instrumento do Parla-
mento brasileiro pela paz.

No mais, os meus parabéns ao povo judeu, em 
Israel, aos judeus residentes no Brasil e a todos aque-
les que, ao longo dessas 6 décadas, têm trabalhado 
pela grandeza do Estado de Israel.

Amanhã, no Senado Federal, será realizada uma 
solenidade, requerida pelo Senador Adelmir Santana 
e outros, ocasião em que contaremos com a presen-
ça da Embaixadora do Estado de Israel no Brasil, Sra. 
Tzipora Rimon; do Dr. Jack Terpins, Presidente da 
Confederação Israelita do Brasil – CONIB; e do Pastor 
Pedro Laurindo, Presidente da HAVERIMBRIL. O Hino 
Nacional será executado pela cantora Varda Usiglio, 
que vem do Rio de Janeiro com a comunidade judaica. 
Teremos também o toque do Shofar e a apresentação 
de filme institucional sobre Israel. Todos os Deputado s 
Federais, Senadores e a população de maneira geral 
estão convidados para essa solenidade.

No domingo, dia 18, celebraremos os 60 anos 
de Israel com um grande show pela paz. Esse evento 
será realizado na Torre de TV, em Brasília, no Distrito 
Federal, a partir das 8h da manhã, com participações 
especiais de diversos conjuntos, entre os quais um is-
raelita, com canções de Sião. Teremos também uma 
corrida pela paz promovida pelo sindicato dos dele-
gados de polícia. 

As pessoas que forem a esse evento podem levar 
2 quilos de alimento e concorrer a uma viagem, com 
tudo pago, à Terra Santa. A intenção, Sr. Presidente, 
é fazer com que todos participem, promovendo um 
ato pela paz.

Hoje celebramos o Dia de Nossa Senhora de 
Fátima. Parabenizo o Padre Sérgio, da comunidade 
de Nossa Senhora de Fátima de Presidente Pruden-
te, que tem feito trabalho muito importante à frente 
daquela comunidade, atendendo como capelão da 
Santa Casa.

Parabenizamos todas as comunidades religiosas 
do Brasil que comemoram o Dia de Nossa Senhora 
de Fátima.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado  Profes-
sor Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputado s, nesse final de semana, tive 
oportunidade de visitar a região celeiro do Rio Gran-
de do Sul, situada ao nordeste do Estado, onde iniciei 
minha vida profissional como professor primário.

Visitei o Município de Humaitá, onde se realiza-
va a Expo-Humaitá, e pude ver o progresso daquela 
região. Visitei também a mais antiga feira do livro do 
Estado do Rio Grande do Sul, promovida pelo Colé-
gio Ipiranga, de Três Passos, com uma concorrência 
nunca vista em uma comunidade pequena, com gente 
assistindo à abertura do evento, comprando livros, em 
uma feira que voltou à praça do Estado.

Tive o prazer de almoçar com a comunidade ita-
liana – dentro de uma região tipicamente alemã –, que 
cultua as tradições italianas. Expresso à comunidade 
italiana daquele município a minha admiração. 

Visitei também as cidades de Tenente Portela, 
Derrubadas, Bom Progresso e Campo Novo.

Chamo a atenção para essas visitas, porque es-
ses municípios têm uma atividade muito grande na área 
da agricultura. Plantam, há muitos anos, soja, trigo, 
milho, com alta tecnologia. Esses municípios sofrem 
dificuldades em decorrência da elevação dos insumos, 
mas continuam acreditando que é com o trabalho que 
se resolve a situação.

O que se destaca naquela região, Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputado s – isso é importante –, é a 
qualidade de vida daquele povo. Em última análise, o 
que queremos? O que estamos fazendo aqui? O que 
fazem os governantes federais e estaduais? O que 
eles procuram fazer é dar melhor qualidade de vida à 
população brasileira. Pude constatar naquela região, 
nos rostos dos jovens, bonitos, sadios, a alegria de 
viver; pude constatar nos adultos sua capacidade de 
trabalho, sua vontade de progredir e a serenidade dos 
que passaram da idade, os considerados da terceira 
idade, nossos idosos.

Chegaria a dizer, Sr. Presidente, que lá se vê 
felicidade, além de qualidade de vida. É um povo que 
sabe o que acontece na América do Sul, discute com 
precisão e argumento a política de Evo Morales e de 
Hugo Chávez, a política agrária que se está realizan-
do na Bolívia, na Venezuela, a política do Paraguai e 
a própria política brasileira, porque é um povo politi-
zado, tem atendimento médico, escola de qualidade. 
É evidente a boa qualidade de vida daquela popula-
ção. Todos têm acesso a creche, educação infantil; os 
ensinos fundamental e médio são universalizados; a 

maioria das famílias consegue fazer com que seus fi-
lhos freqüentem a universidade.

Quero, por fim, Sr. Presidente, parabenizar o meu 
partido por fundar um diretório naquela cidade e cum-
primentar os jovens Leandro Fritzen, Vande Paz, Ruy 
Martins, Fábio Sachot, Paulo Verner, Juliano Hass e 
Álvaro Bomberg, que juntamente com outros se preo-
cupam com política, querem ajudar e propiciar ainda 
mais qualidade ao povo daquela região.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, assomo à tribuna na tarde 
de hoje para registrar com muita alegria o lançamento 
da nova política industrial pelo Presidente Lula, ontem, 
no Rio de Janeiro, na Sede do BNDES.

Em 2005, tivemos o início de uma política industrial, 
quando o Governo definiu alguns setores prioritários – 
bens de capital, software, microeletrônica e fármacos 
–, identificando também aqueles setores que têm futuro 
– biotecnologia, nanotecnologia e biomassa.

Aquela iniciativa possibilitou ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia direcionar seus recursos priori-
tariamente para essas áreas, tanto do ponto de vista 
da formação de recursos humanos quanto por meio 
da subvenção direta às empresas, como prevê a lei 
de inovação.

Sem dúvida, com esses novos instrumentos cre-
ditícios e fiscais criados pelo Governo Federal e com 
a agregação de vários outros setores da economia às 
prioridades da política industrial, teremos resultados 
muito mais expressivos, que contribuirão para que o 
Brasil possa crescer a índices mais elevados e de for-
ma sustentável.

Registro 3 metas dessa política industrial que 
considero da maior importância: ampliação da taxa 
de investimento da economia de 17,6% do PIB, em 
2007, para 21%, em 2011, ou seja, aumento de 450 
bilhões de reais para 620 bilhões de reais; ampliação 
da participação das exportações brasileiras no mercado 
internacional; elevação do gasto privado em pesquisa 
e desenvolvimento de 11,5 bilhões de reais para 18,2 
bilhões de reais.

Infelizmente, ao contrário dos países desenvolvi-
dos, ainda temos grande parte dos nossos gastos em 
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico 
financiados pelo setor público. Em todos os países 
desenvolvidos há relação maior dos investimentos em 
pesquisa com o setor privado.
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Ao incentivar esses investimentos em pesquisa, 
o Governo contribui para aumentar a competitividade 
da indústria brasileira e também incentiva pequenas e 
microempresas dos setores exportadores. Esse é o seg-
mento que mais emprega e que mais distribui renda. Se 
ele tiver aporte de conhecimento científico e tecnológico, 
poderá agregar mais valor aos seus produtos e, sem 
dúvida, com isso se tornarem mais competitivos.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui cumprimentar 
o Presidente Lula e toda a equipe econômica. Essa é 
mais uma ação do Governo Federal que mostra preo-
cupação com o futuro e com políticas de Estado e que 
este Governo não está pensando na próxima eleição, 
mas nas próximas gerações, no futuro do povo e da 
Nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Pre-

sidência convoca todos os Srs. Parlamentares que ainda 
não marcaram presença no plenário e que estejam em 
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa que 
venham ao plenário registrar presença, para que tenha-
mos quorum e possamos iniciar a Ordem do Dia.

Mais de 400 Srs. Parlamentares estão na Casa, 
e apenas 199 marcaram presença até o momento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado  Domingos 
Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, há 120 anos, a Princesa Isabel assinou 
formalmente o ato de “libertação” – entre aspas – dos 
escravos. Passados esses 120 anos, creio que a me-
lhor forma de se refletir aquela data é reafirmar os 
direitos e as lutas dos negros em favor de uma socie-
dade mais justa.

Da comunidade negra eu quero destacar a luta 
dos quilombolas pelo seu território, prevista na Consti-
tuição Federal, que representa uma tentativa de reparar 
todos os males que a Nação brasileira proporcionou 
aos negros no Brasil.

Neste momento, quero destacar 2 fatos. Hoje de 
manhã, o Deputado  Vicentinho, a Deputada  Janete 
Rocha Pietá eu e outros Parlamentares instalamos a 
Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombos.

Reafirmar a luta dos negros é reafirmar princi-
palmente a luta em defesa dos territórios quilombolas. 
Essa frente parlamentar é um espaço para reafirmar-
mos o direito dos negros no País, mas também para 
resistir às tentativas de uma elite que teima em querer 
apresentar-se como a uma única destinatária do direi-
to do nosso País.

Anuncio, portanto, a instalação da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Quilombos, cujo Presidente é 

o companheiro Deputado  Vicentinho. Esta Casa tem 
uma dívida em relação à garantia dos territórios dos 
quilombolas do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, outro 
ponto que quero destacar diz respeito à defesa dos 
quilombos de Alcântara. Na semana passada, tam-
bém foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa do 
Centro Espacial de Alcântara, da qual sou Vice-Presi-
dente. Aproveito a ocasião para exaltar a iniciativa do 
Deputado  Ribamar Alves.

Em nome dos quilombos e de Alcântara, acho 
que, para facilitar a relação entre a base espacial e 
as comunidades daquele município, o Governo Lula, 
que tem feito muito por Alcântara, deveria tomar mais 
algumas atitudes emergenciais.

Primeira: iniciar a construção da Escola Técnica 
Federal no Município de Alcântara para qualificar prin-
cipalmente os jovens, a fim de que possam disputar o 
futuro mercado de trabalho na região.

Segunda: conceder bolsa de estudos aos estu-
dantes de Alcântara que querem cursar universidade 
e não têm condições financeiras para fazê-lo, em fun-
ção da travessia e do transporte, muito caros na Baía 
de São Marcos.

Terceira: abrir uma linha de financiamento, a juros 
subsidiados, para incrementar a produção.

Quarta: instalar um posto de assistência técnica 
para melhor qualificar os trabalhadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, tramita 
nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.292, de 2007, de 
minha autoria, que estabelece o Fundo de Compen-
sação Permanente, a ser cobrado com base nos lan-
çamentos feitos em Alcântara. Um percentual desse 
fundo vai para o Estado, e outro percentual vai para o 
Município de Alcântara, sendo o restante aplicado em 
defesa das populações da região.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a melhor 
forma de reverenciar o 13 de Maio é reafirmando os 
direitos das comunidades negras, principalmente dos 
quilombolas do Brasil.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Esta 

Presidência saúda a presença nas galerias dos alunos 
do curso de Direito da Escola de Estudos Superiores 
de Viçosa – ESUV, em Minas Gerais. Sejam muito 
bem-vindos à Câmara dos Deputado s.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apre-
sentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Marcio Junqueira DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondonia: 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
José Mendonça Bezerra DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 8
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ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas:: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe:: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Britto PP 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia:: 19

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Juvenil PRTB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 

Luiz Fernando Faria PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais:: 27

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Nelson Marquezelli PTB 
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Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo:: 24

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso: do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Dilceu Sperafico PP 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM 
Luciana Genro PSOL 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 13

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 215 Senho-
ras Deputada s e Senhores Deputado s.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 422, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 422, de 2008, que dá nova re-
dação ao inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, e 
institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 08/04/08
PRAZO NA CÂMARA: 22/04/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 10/05/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/08/08

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra, para proferir parecer à medida provisória e 
às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao Sr. Deputado  Asdrubal Bentes. (Pausa.)
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Na ausência do Deputado  Asdrubal Bentes, in-
dago à Liderança do PMDB...

Com a palavra o Deputado  ACM Neto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Relator da medida provisória, o Deputado  
Asdrubal Bentes, há pouco tempo estava no plenário, 
há pouquíssimo tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A in-
formação que tenho é de que S.Exa. está se dirigindo 
ao plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, posso usar a palavra por 1 minuto enquanto não 
chega o nosso Relator?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero deixar registrada matéria do jornal O Estado de 
S.Paulo desse domingo, publicada no caderno Econo-
mia. Três páginas estão tratando da reforma previden-
ciária chilena que corrige excessos liberais da reforma 
antigamente apresentada.

A matéria, assinada por Fernando Dantas, en-
viado especial a Santiago, diz que quase 3 décadas 
depois de fazer uma mudança radical e privatizante 
na sua previdência, que se tornou a mais emblemáti-
ca reforma liberal na América Latina, nos anos 1980 e 
1990, o Chile embarca este ano numa ampla revisão 
daquele passo outrora ousado. Esse regime substitui 
praticamente todo o antigo sistema chileno de previ-
dência pública de repartição, ainda que predomine em 
todo o mundo, incluindo o Brasil. A reforma da previ-
dência deste ano é uma das mais importantes desde 
que a Concertación chegou ao poder, em 1991. Essa 
reforma procura remediar os estragos sociais causados 
pela introdução do sistema de contas individuais de 
capitalização, geradas por administradores de fundos 
de pensão privada. 

Portanto, tudo aquilo que falávamos já na época da 
primeira reforma de FHC, que tinha como base a reforma 
chilena, que aquilo não poderia ser implantado no Brasil, 
que aquela reforma chilena, dizia eu àquela época, não 
servia de chinelo para o Brasil, está aqui demonstrado. 

O INSS teve aqui tentativas de ampliar no nosso 
País aquela mesma proposta iniciada pelo governo 
neoliberal chileno. O governo quer mais competição 
entre fundos. É a proposta das administrações de fun-
dos de pensão, mostrando que aquela reforma feita 
àquela altura no Chile é uma reforma hoje totalmente 
derrubada. Está sendo criada uma nova proposta que 
garante a aposentadoria mínima para os idosos com 
mais de 65 anos e criando uma complementação, por-
que o que se recebe hoje de aposentadoria no Chile 
não serve para nada.

Portanto, aqueles que alardeavam que a reforma 
chilena era uma reforma que servia para alguma coisa 
de neoliberal, está comprovado aqui pela matéria do 
Estadão que não serve para nada. A reforma chilena 
ficou no chinelo, Sr. Presidente.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Reforma chilena corrige excessos liberais da Pre-
vidência de Pinochet

País garante aposentadoria mínima para todos 
os idosos com mais de 65 anos e entre os 60% mais 
pobres – Fernando Dantas

Quase três décadas depois de fazer uma mudan-
ça radical e privatizante na sua Previdência, que se 
tornou a mais emblemática reforma liberal da América 
Latina nos anos 80 e 90, o Chile embarcou este ano 
numa ampla revisão daquele passo ousado. Aprovada 
no Congresso em janeiro de 2008, a nova reforma não 
revoga as mudanças impostas pelo ditador Augusto 
Pinochet, mas procura remediar os estragos sociais 
causados pela introdução do sistema de contas indi-
viduais de capitalização, gerido por Administradoras 
de Fundos de Pensão (AFP) privadas.

Esse regime substituiu praticamente todo o antigo 
sistema chileno de Previdência pública, de repartição 
(trabalhadores na ativa financiam aposentadoria dos 
inativos), que é o formato que ainda predomina em todo 
o mundo, incluindo o Brasil. O sistema chileno foi par-
cialmente copiado na Argentina, Peru e Colômbia.

“A reforma da Previdência deste ano é uma das 
mais importantes desde que a Concertación chegou 
ao poder, em 1991”, diz Andras Uthoff, economista da 
Comissão Econômica para a América Latina e o Cari-
be (CEPAL, instituição ligada às Nações Unidas e com 
sede em Santiago). A Concertación é uma coalizão de 
centro-esquerda. Coube ao governo da presidente Mi-
chelle Bachelet, empossada em março de 2006, levar 
adiante as mudanças.

Conta Individual

O sistema de capitalização do Chile resolveu o 
problema do déficit da Previdência no longo prazo, já 
que funciona na base de que cada aposentado vive 
com o dinheiro que conseguiu juntar com sua próprias 
contribuições numa conta individual. Na verdade, por 
enquanto, o Chile ainda tem um custo de mais de 6% 
do PIB com a sua Previdência, em parte por conta da 
transição entre os dois regimes. Mas esse déficit tende 
a desaparecer no futuro, com exceção das aposentado-
rias militares, que nunca mudaram. Outra vantagem do 
sistema introduzido por Pinochet foi contribuir na criação 
de poupança de longo prazo, pois os investimentos das 
AFP correspondem hoje a mais de 60% do PIB local.
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Há muitos problemas, porém, na Previdência 
com contas individuais. Passados 28 anos, o regime 
só cobre 55% da força de trabalho do país e tem uma 
reposição média em relação ao último salário de ape-
nas 44% (ou de 30% a 40%, segundo a CUT, a Central 
Unitária dos Trabalhadores do Chile). Mais grave ainda 
é o fato de que há um grande contingente de inativos 
que recebe muito pouco ou nada no sistema de capi-
talização, mas não é suficientemente pobre para cair 
na rede de proteção assistencial chilena.

Com a “reforma da reforma”, todas os chilenos com 
mais de 65 anos que estejam situados entre os 60% mais 
pobres da população terão o direito a partir de 2012 a 
um benefício mensal mínimo de 75 mil pesos (US$ 167) 
– a chamada “aposentadoria básica solidária”.

Esse será o valor para quem nunca contribuiu e 
significa um aumento de 66% sobre o benefício equi-
valente atual, de 45 mil pesos (US$ 100), que é assis-
tencial e vale apenas para quem estiver entre os 20% 
mais pobres da população.

Aporte Solidário

Para incentivar a contribuição, as novas regras 
prevêem que também terão direito a um complemento 
da aposentadoria – que levará o benefício acima de 75 
mil pesos – todas as pessoas que tiverem contribuído 
com menos do que o suficiente para alcançar 255 mil 
pesos (US$ 567) mensais. Esse dinheiro extra, que 
vem dos cofres públicos, é o chamado “aporte previ-
denciário solidário”.

Na verdade, a aposentadoria e o apode solidários 
integram um mesmo mecanismo: um complemento de-
crescente, saindo de 75 mil pesos, para quem nunca 
contribuiu, até zero, para quem contribuiu o suficiente 
para receber 255 mil pesos mensais. A idéia é esti-
mular os trabalhados pobres a contribuir, já que, se o 
fizerem, poderão ganhar mais do que a aposentadoria 
básica solidária.

Mudança Gradual

A implementação do novo sistema será gradual. 
A primeira etapa, a partir de julho, prevê um benefício 
mensal mínimo para os inativos de 60 mil pesos (US$ 
133), limitado a quem se situe entre os 40% mais po-
bres. Esses parâmetros serão paulatinamente ajusta-
dos, até se chegar em 2012 aos 75 mil pesos, para 
os 60% mais pobres. A estimativa é de que, em 2012, 
1,3 milhão de chilenos, ou cerca de 8% da população 
atual, estarão incorporados ao chamado “Sistema de 
Aposentadorias Solidárias”.

Em resumo, a mudança significa uma maciça 
ampliação dos recursos orçamentários para comple-
mentar os benefícios mais baixos da Previdência e da 
assistência social do Chile e também para estender a 
cobertura a quem não recebia nada.

Pela regra anterior à reforma deste ano, e que 
vigora até julho, todo contribuinte das contas individu-
ais tem o direito de ganhar um mínimo de 98 mil pesas 
(US$ 218), desde que tenha contribuído por pelo me-
nos 20 anos, ou 240 meses (de 10% do salário, para 
os empregados).

Para quem cumpriu esse pré-requisito, o siste-
ma criado por Pinochet garante um complemento de 
recursos públicos para que a aposentadoria chegue 
àquele mínimo. Para os que não atingem o piso de 
contribuições, vale a regra geral de que a aposen-
tadoria é um pagamento retirado da conta individual 
que o trabalhador acumulou com suas contribuições, 
acrescidas da rentabilidade das aplicações geridas 
pela AFP. Ou seja, não há nenhum dinheiro público 
complementar.

Em muitas situações, especialmente com traba-
lhadores informais ou em ocupações precárias, esse 
acúmulo de recursos para a aposentadoria é muito baixo 
e leva a um pagamento mensal reduzidíssimo.

Caso o beneficiário queira fazer saques maio-
res, pode ocorrer o esgotamento da conta antes da 
sua morte, e ele pára de receber aposentadoria. 
Nesse caso, se a pessoa estiver entre os 20% mais 
pobres, pode tentar se cadastrar no sistema assis-
tencial, para receber os 45 mil pesas mensais. Se 
não conseguir, tem de se virar sozinho.

As regras novas mudam o quadro. “Agora, pas-
sa a haver de fato um sistema solidário que garante a 
previdência dos pobres”, conclui Uthoff.

Nova reforma é dívida antiga da Concertación

Debate previdenciário no Chile foi técnico, com 
pouca politização, e Bachelet encontrou um terreno po-
lítico propício para a mudança. – Fernando Dantas

A promessa de reformular o sistema previdenci-
ário do Chile, introduzido em 1981 pela ditadura mi-
litar, vem desde o início do período da Concertación 
(coalizão de centro-esquerda)no poder, em 1991. Mas 
outras tarefas, como lidar com a demanda de punição 
dos militares e do ditador Augusto Pinochet ou refor-
mar o sistema de saúde, surgiram nos três primeiros 
governos da Concertación.

Coube, portanto, ao governo da presidente Mi-
chelle Bachelet, empossada em março de 2006, a 
tarefa de fazer a nova reforma. Ela encontrou terreno 
político propício para a mudança, já que, ao contrário 
da maior parte das reformas previdenciárias mundo 
afora, a chilena em 2008 visa a estender, e não a re-
duzir, direitos.

Ainda assim, a cientista política Rosana Casti-
glione surpreende-se com a baixa politização do de-
bate previdenciário no Chile. Especialista na área, ela 
é uruguaia, mas vive e trabalha em Santiago, no Chile, 
na Universidade Diego Postales. Rosana se espanta 
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quando houve economistas chilenos dizerem que fazer 
uma reforma da previdência é muito mais fácil do que 
mexer nas áreas da Educação e da Saúde.

“No Uruguai, se você falar em reforma da pre-
vidência, te param o país”, ela diz. Conhecedora da 
questão em diversos países, a acadêmica sabe que 
essa característica do Chile é a exceção. Ela atribui 
esse traço chileno à desmontagem de estruturas so-
ciais na ditadura de Augusto Pinochet.

Juan Durán, sindicalista e militante comunista, concor-
da com o diagnóstico de Rosana: “De 1970 a 1980, foram 
destruídas todas as organizações sociais no Chile”.

De qualquer forma, chama de fato a atenção a 
natureza técnica que tomou o processo da nova refor-
ma da Previdência chilena. Em 2006, formou-se uma 
comissão de 15 especialistas, com representantes 
das diferentes forças políticas e diversos especialis-
tas em questões previdenciárias, legais, trabalhistas, 
financeiras, etc. Essa comissão, em audiências com 
trabalhadores, empresários e outros segmentos da 
sociedade, elaborou um diagnóstico que foi a base 
para a reforma. O formato final, éclaro, foi discutido 
no Congresso.

Preocupação

As pesquisas de opinião indicam claramente que 
o povo chileno se sente desconfortável com o sistema 
de Previdência semiprivado introduzido nos anos 80. 
Segundo uma sondagem de 2007 da Universidade 
Diego Portales, 71% dos trabalhadores chilenos que 
contribuem para contas individuais estão “muito preocu-
pados” com o valor das suas futuras aposentadorias. A 
angústia cresce com a idade. Na faixa de 18 a 29 anos, 
os muito preocupados são 58,3%. Entre os que têm 
mais de 61, o porcentual aumenta para 81,5%. Mais 
de 50% dos chilenos acham que ganharão menos da 
metade do seu salário na aposentadoria.

A reforma, na verdade, melhora bastante a situ-
ação dos chilenos na base da pirâmide social, com a 
criação do Sistema de Aposentadorias Solidárias. No 
caso dos benefícios da classe média, porém, eventu-
ais aumentos dependerão de uma hipotética melhora 
no desempenho das Administradoras de Fundos de 
Pensão (AFPs), na esteira das medidas para aumen-
tar a competitividade entre elas.

Para a Central Unitária dos Trabalhadores (CUT) 
do Chile, a reforma de 2008, embora com aspectos 
positivos, é insuficiente. Segundo a vice-presidente 
nacional, Ana Maria Mufioz, a CUT é critica do sistema 
de contas individuais de capitalização, ainda o coração 
da Previdência chilena. “Foi uma correção, mas não 
se mexeu na estrutura básica.”

Aqui, INSS falha na tentativa de atrair informais

Plano simplificado de contribuições só teve 800 
mil adesões até 2007. – Isabel Sobral

Ampliar a cobertura previdenciária no Brasil foi 
quase uma obsessão no início do governo Lula, em 
2003. No entanto, somente há um ano, em 1º de abril 
de 2007, o Ministério da Previdência conseguiu tirar 
do papel um plano simplificado de contribuições para 
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com alí-
quota reduzida, de 11%, para as pessoas sem vínculo 
empregatício que podem ser contribuintes individuais 
ou facultativos. Até então, a alíquota mais baixa de 
contribuição para essas pessoas era de 20%.

O plano simplificado surgiu no âmbito da Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas Empresas, visando a atrair 
pelo menos 3,5 milhões de donos de pequenos negó-
cios que estão fora da cobertura do INSS. Em 2003, 
no entanto, o discurso oficial era mais ousado: a idéia 
era filiar ao INSS cerca de 20 milhões de brasileiros 
que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) apontava exercendo trabalhos informais.

Com um ano de vigência, o plano simplificado de 
contribuições não foi alvo de nenhuma campanha de 
divulgação para se tornar mais conhecido da popula-
ção de baixa de renda, o que talvez, explique o fato 
de até setembro de 2007, apenas cerca de 800 mil 
pessoas terem optado por ele. O INSS foi procurado 
para dar um número mais atual, mas disse não ter a 
estatística pronta.

O plano prevê a alíquota de 11% sobre o salá-
rio mínimo (R$ 415) de contribuição, o que significa o 
desembolso de R$ 45,65. Isso é quase a metade da 
contribuição mais baixa disponível até então para os 
trabalhadores sem vínculo empregatício, que é de R$ 
83, equivalente a 20% do mínimo. Se, por um lado 
fica mais barato se filiar, por outro há um acesso mais 
restrito aos benefícios. Na categoria simplificada, não 
há direito às aposentadorias por tempo, que exigem 
35 anos de contribuição dos homens e 30 anos das 
mulheres.

Esse tipo de aposentadoria tem valores unitários 
mais altos que outros benefícios. Em março, por exem-
plo, o valor médio foi de R$ 1.173, enquanto a média 
das aposentadorias por idade foi de R$ 506. Também 
em março as aposentadorias por tempo representa-
ram 6% do volume de concessões de benefícios, mas 
significaram 10,3% das novas despesas.

O plano dá direito, no entanto, a pedidos de au-
xilio-doença – que representa uma renda temporária 
para o trabalhador em caso de incapacidade para a 
atividade por mais de 15 dias –, salário-maternidade, 
pensões por morte e aposentadoria por invalidez ou 
idade.

Governo quer mais competição entre os fundos

Idéia é aumentar número de Administradoras de 
Fundos de Pensão (AFPs) e ampliar sua flexibilidade. 
– Fernando Dantas
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A reforma da Previdência do Chile de 2008 não 
se limita à criação do Sistema de Aposentadorias Soli-
dárias (ver reportagem na pág. B13). Ela inclui também 
muitos aspectos da gestão e supervisão das Adminis-
tradoras de Fundos de Pensão (AFPs), as entidades 
privadas que investem os recursos das contas indivi-
duais de capitalização dos trabalhadores chilenos.

A mudança introduz dispositivos para aumentar a 
competição entre elas, flexibiliza as regras de investi-
mento e possibilita a subcontratação de serviços, como 
a parte administrativa e de arrecadação das contribui-
ções. “O importante é que haja mais competição e as 
margens se comprimam”, diz Solange Berstein, que 
comanda a Superintendência das AFPs.

Para Andras Uthoff, economista da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), 
“os grandes milagres prometidos pela reforma de 1981 
não aconteceram, com exceção do desenvolvimento 
do mercado financeiro”.

A idéia era que a cobertura previdenciária iria 
aumentar, levando a economia chilena a uma maior 
formalização, o que não ocorreu. O Sistema de Aposen-
tadorias Solidárias da reforma de 2008 visa a lidar com 
as conseqüências sociais desse fracasso. As mudanças 
nas AFPs, por outro lado, têm como objetivo melhorar 
por dentro o sistema de contas individuais para atrair 
mais participantes e aumentar a cobertura.

Um dos grandes problemas da AFP é que, ao 
contrário do que apregoavam os ideólogos liberais 
na ditadura de Augusto Pinochet, a competição entre 
entidades privadas não levou a um barateamento dos 
custos de administração e a um excelente desempe-
nho na gestão dos fundos. Na verdade, existem ganhos 
de escala na atividade das AFP que fazem com que 
tamanho seja documento, provocando uma tendência 
à oligopolização do sistema.

Assim, havia 12 AFP de inicio, número que se 
expandiu para mais de 20, antes que a lógica dos ga-
nhos de escala se impusesse. Hoje, depois de muitas 
fusões, são apenas cinco.

A competição entre as AFP se dá mais no ma-
rketing do que na redução das taxas de administração. 
Embora seja complexo julgar o resultado histórico de 
rentabilidade do setor, a sensação dos chilenos é que 
o desempenho não foi nada espetacular. É comum que 
as pessoas julguem que as AFP lucram indevidamen-
te ao administrar a poupança popular. “Elas ganham 
muito dinheiro, mas para os seus donos, não para os 
trabalhadores”, reclama a aposentada Carla Mueller 
Escobar, de 65 anos.

Segundo Solange, da Superintendência das AFP, 
“o importante é ter uma indústria mais competitiva, 
independentemente do número de atores”. Quando 
se analisa a nova reforma, porém, fica claro que o 
grande teste do seu sucesso será o aumento do nú-

mero de AFPs, o caminho mais óbvio para reforçar a 
competição.

A possibilidade de terceirizar a parte administra-
tiva, por exemplo, foi feita para atrair bons gestores de 
recursos, uma atividade que pode ser realizada por 
um grupo relativamente pequeno de profissionais de 
alta capacitação técnica e operacional. Para grupos de 
profissionais desse tipo, a perspectiva de montar enor-
mes redes de captação e estruturas de administração 
é uma barreira intransponível. Se puderem terceirizar 
essas funções, porém, a coisa muda de figura.

A reforma também introduz uma “licitação” de 
novos participantes para criar a possibilidade de que 
uma nova AFP abocanhe de uma só vez uma massa 
crítica de trabalhadores que lhe dê condições de com-
petir em um setor de altos ganhos de escala.

A primeira licitação está prevista para ocorrer em 
2010 e deve acumular todos os novos trabalhadores 
que ingressarem no sistema durante dois anos, o que 
equivale a 400 mil. A taxa de administração ofertada 
pelo vencedor (que pode ser uma AFP já existente) 
tem de ser menor que qualquer outra em vigor.

Gustavo Alcalde, presidente do conselho da AFP 
BBVA Pró-Vida, acha que o simples fato de que a refor-
ma já tenha  deslanchado deve atrair novos participan-
tes. “O setor estava esperando uma grande mudança, 
que iria alterar muito as regras dos jogos, e isso inibia 
os entrantes”, ele diz.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Relator, Deputado  Asdrubal 
Bentes. (Pausa.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente Arlindo Chinaglia...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É como 
Líder? É que quero agilizar, mas, se é um esclareci-
mento, por gentileza, use a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, na verdade, poderia até ser uma 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Houve há pouco uma reunião entre diversos repre-
sentantes partidários com a Liderança do Governo para 
deliberar sobre mensagens do Executivo que versas-
sem sobre acordos internacionais. Temos que delibe-
rar no dia de hoje – é o terceiro item na prioridade de 
votações – sobre a Mensagem nº 711, de 2007, que foi 
encaminhada pelo Executivo e que trata da convenção 
das pessoas portadoras de deficiência, dos direitos das 
pessoas portadoras de deficiência. Gostaria de inda-
gar à Mesa se há definição de que procedimento deve 
ser adotado, até porque existe uma dúvida, digamos, 
constitucional e regimental que, na minha opinião, não 
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é tão grande assim, porque acho que a aprovação com 
o quorum de três quintos, com 2 turnos de votação, 
pelas 2 Casas, não incorpora o texto à Constituição, 
mas apenas confere ao texto o status de emenda cons-
titucional. Isso significa que a Constituição não recep-
ciona os 67 artigos, mas, sim, que há uma concessão 
de status constitucional ao acordo.

Quero saber se já existe procedimento definido 
pela Mesa com relação a esse item da votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Existe. 
Vou dar a palavra ao Sr. Relator e vou ver aqui. Pedi 
anteriormente a esta reunião que a assessoria prepa-
rasse um parecer. Enquanto o Relator dá o parecer a 
respeito da medida provisória, vou dar uma conferida 
e respondo a questão de ordem de V.Exa. a seguir. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi-
sória, ao Sr. Deputado  Asdrubal Bentes.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputado s, peço vênia aos ilus-
tres pares para, antes de iniciar a leitura de meu rela-
tório e voto, fazer breve retrospecto da história desta 
medida provisória, que teve origem lá nos longes da 
Amazônia, num município chamado Novo Progresso, 
em uma reunião com trabalhadores, produtores rurais, 
empresários, classe política, todos preocupados com 
a situação fundiária caótica da região, que inibe o de-
senvolvimento e traz insegurança jurídica. 

Então, em uma discussão com os produtores do 
INCRA em Novo Progresso, o Presidente do Sindica-
to dos Produtores Rurais teve, digamos assim, a fe-
liz idéia de propor que aumentássemos o número de 
módulos fiscais para alienação de terras públicas na 
Amazônia Legal sem licitação pública até o limite de 
15 módulos fiscais, que é também o limite da média 
propriedade.

O Sr. Agamenon esteve aqui, discutimos com a 
CNA, com a Federação de Agricultura do Estado do 
Pará, com os trabalhadores rurais. Há, de parte de tra-
balhadores e produtores rurais, consenso no sentido de 
que essa medida virá, não digo resolver de imediato a 
situação caótica do campo na Amazônia Legal, mas, 
pelo menos, minimizar esse problema angustiante, que 
se arrasta há décadas sem solução.

Não basta aprovarmos a medida provisória ou o 
meu projeto de lei. É importante que os órgãos do Exe-
cutivo cumpram a lei, baixem imediatamente instrução 
normativa para colocar em execução a lei ou a medida 
provisória transformada em lei. Na realidade, lei nós 
temos – e muito boas –, o que falta é sua execução.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a magnanimi-
dade de me designar para relatar a presente medida 
provisória, numa situação ímpar de autor do projeto 
de lei e Relator da medida provisória, que já recebeu 

nesta Casa o apelido de “Medida Provisória do Plá-
gio”, porque reproduziu ipsis litteris o projeto de lei por 
mim apresentado em outubro do ano passado. Numa 
demonstração de que os interesses deste País estão 
acima dos meus interesses políticos, pessoais, parti-
dários, vou apresentar relatório e voto pela admissibi-
lidade da medida provisória, demonstrando que não 
tenho, por vaidade, a intenção de ser o pai da “criança”, 
o autor do projeto.

O que eu quero e busco é atender ao sofrido tra-
balhador rural da longínqua Amazônia, sem infra-es-
trutura, sem condições de sobrevivência e que sequer 
tem o direito de dizer: estou na minha terra. E, muitas 
vezes, é confundido erroneamente com grileiro. Essa 
medida contempla aquele que trabalha, que produz 
para o seu sustento e de sua família numa área de 
1.500 hectares, que é o limite maior proposto nesse 
meu projeto de lei e adotado pela medida provisória. 
Isso não é latifúndio na Amazônia e em lugar nenhum, 
porque temos 80% de reserva legal. Naturalmente, vão 
sobrar apenas 300 hectares para o efetivo trabalho. 
Com  isso estar-se-á também protegendo a floresta, 
evitando a derrubada, como já aconteceu. O que se 
pretende agora é legitimar as situações de fato já exis-
tentes em toda a Amazônia Legal.

Passo a ler o relatório, Sr. Presidente.

I – Relatório

A Medida Provisória nº 422, de 2008, dá nova re-
dação ao inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição, e institui normas para lici-
tações e contratos da Administração Pública.

Trata-se, concretamente, de uma iniciativa que 
visa ampliar o limite das áreas rurais na Amazônia Le-
gal, pertencentes à Administração Pública, passíveis 
de regularização fundiária mediante a concessão de 
título de propriedade ou de direito real de uso a pes-
soas físicas, com dispensa de licitação, conforme os 
ditames estabelecidos no inciso II do § 2º-B do art. 
17 da Lei nº 8.666, de 1993. Esse limite passará dos 
atuais 500 hectares para 15 módulos fiscais (máximo 
de 1.500 hectares).

Encaminhada a medida provisória ao Congresso 
Nacional, foi aberto prazo para oferecimento de emen-
das, verificando-se a apresentação de 9 emendas, 
assim sintetizadas:

Emenda nº 1, do Deputado  Chico Alencar, que 
visa revogar a possibilidade de alienação ou de con-
cessão de direito real de uso de propriedades rurais 
na Amazônia Legal com mais de 100 hectares a pes-
soas físicas, por parte da Administração, com dispen-
sa de licitação.

Emenda nº 2, também do eminente Deputado  
Chico Alencar, que acresce artigo para reduzir de 
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500 hectares para 100 hectares o limite vigente para 
a possibilidade de alienação ou de concessão de di-
reito real de uso de propriedades rurais na Amazônia 
Legal a pessoas físicas, por parte da Administração, 
com dispensa de licitação, e fixar que as proprieda-
des rurais da Amazônia Legal que não cumprirem a 
função social deverão ser desapropriadas conforme a 
legislação vigente.

Emenda nº 3, do Deputado  Eduardo Valverde, 
também ao art. 1º, visa exigir a observância da preser-
vação da reserva legal de áreas florestais, nos casos 
de alienação ou de concessão de direito real de uso 
de propriedades rurais na Amazônia Legal a pessoas 
físicas, com até 15 módulos fiscais, com dispensa de 
licitação.

Emenda nº 4, do Deputado  Efraim Filho, visa 
majorar em 50% os valores limítrofes estabelecidos na 
Lei de Licitações para as contratações nas seguintes 
modalidades licitatórias: convite, tomada de preços e 
concorrência.

Emenda nº 5, do Deputado  Antonio Carlos Men-
des Thame, acresce artigo para vedar a utilização da 
modalidade licitatória pregão nas contratações pela 
Administração de serviços de arquitetura e de enge-
nharia.

Emenda nº 6, do Deputado  Eduardo Valverde, 
também ao art. 1º, visa garantir o ajustamento, no 
prazo máximo de 20 anos, dos beneficiários com a 
transferência de domínio de áreas rurais na Amazô-
nia Legal de até 15 módulos fiscais, com dispensa de 
licitação, à legislação ambiental, exigindo-lhes a recu-
peração e a preservação da reserva legal das áreas 
rurais transferidas.

Emenda nº 7, do Deputado  Colbert Martins, acres-
ce artigo para estender, até a data de 31 de dezembro 
de 2008, o prazo limite para a apresentação da Decla-
ração Especial de Informações Relativas ao Controle 
do Papel Imune (DIF – Papel Imune), referente aos 
meses de fevereiro e março de 2002, com a respectiva 
isenção das penalidades previstas no art. 57 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Emenda nº 8, da Deputada  Marina Maggessi, 
acrescenta artigo para estabelecer uma série de con-
dições cumulativas (obediência ao Zoneamento Ecoló-
gico-Econômico da Amazônia Legal; alienação restrita 
à pessoa física de nacionalidade brasileira; comprova-
ção de posse por período não inferior a 15 anos; não 
habilitação para compra de parentes de até 3º grau de 
outros beneficiários; inalienabilidade por 20 anos a partir 
da transferência de domínio, para que a Administração 
possa proceder à alienação ou concessão de direito 
real de uso de propriedades rurais na Amazônia Legal 
de até 15 módulos fiscais, com dispensa de licitação, 
para pessoas físicas.

Emenda nº 9, também da Deputada  Marina Mag-
gessi, acrescenta artigo para fixar sanção penal para o 
caso de utilização de interposto adquirente para uso e 
gozo do imóvel alienado pela Administração, na forma 
do § 2º do artigo 17 da Lei de Licitações, em violação 
à inalienabilidade do imóvel por 20 anos.

Uma vez esgotado o prazo para manifestação da 
Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do 
texto constitucional, sem que a mesma houvesse sido 
instalada, cabe-me, em decorrência de designação da 
Mesa da Câmara dos Deputado s, oferecer parecer 
pela referida Comissão Mista à Medida Provisória nº 
422, de 2008. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

No que concerne à caracterização dos pressu-
postos de urgência e relevância, disciplinados no art. 
62 da Constituição Federal como requisitos indispen-
sáveis para a edição de medidas provisórias, enten-
demos acolher os termos da exposição de motivos 
que acompanha a medida provisória, segundo a qual 
o encaminhamento desta matéria é urgente e relevan-
te por integrar um conjunto de medidas destinadas a 
promover um controle mais eficaz da ocupação e ex-
ploração sustentável da Amazônia Legal, de inequí-
voca importância e premência para a preservação do 
Bioma Amazônia, com toda a sua indiscutível riqueza 
de biodiversidade.

Consideramos também terem sido devidamente 
observados os requisitos formais para seu envio ao 
Congresso Nacional, nos termos previstos no art. 2º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

Quanto à constitucionalidade, a Medida Provi-
sória nº 422, de 2008, não incorre em qualquer das 
vedações temáticas estabelecidas pelo § 1º do art. 62 
da Constituição. Inexistem também objeções a levan-
tar quanto aos requisitos de juridicidade e de técnica 
legislativa.

Com relação à adequação orçamentária e finan-
ceira, cumpre registrar que a exposição de motivos do 
Poder Executivo não menciona qualquer tipo de des-
pesa orçamentária ou financeira da União decorrente 
da proposta de modificação do limite estabelecido no 
inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, pelo que não há o que se comentar a 
esse respeito.

No tocante ao exame de mérito da Medida Pro-
visória nº 422, de 2008, julgamos serem válidas e 
oportunas as providências destinadas à regularização 
fundiária das pequenas e médias áreas rurais públi-
cas ocupadas, dentro da legalidade, por particulares, 
com vistas à obtenção de um controle mais efetivo 
da ocupação territorial no País e ao incremento das 
condições estruturais necessárias à alavancagem do 
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desenvolvimento sustentável dessas áreas, princi-
palmente quando inseridas num planejamento mais 
amplo de prevenção, monitoramento e controle de 
desmatamento no Bioma Amazônia, de importância 
fundamental para todos os brasileiros.

No que concerne à constitucionalidade das emen-
das apresentadas, entendemos que nenhuma delas 
apresenta qualquer objeção técnica intransponível.

Com relação à juridicidade das emendas, registra-
mos que 3 delas, as de nºs 4, 5 e 7, apresentam maté-
ria estranha ao objeto específico da medida provisória 
em exame, contrariando o disposto no art. 7º, II, da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Quanto à adequação orçamentária e financeira 
das emendas, registramos óbice apenas na Emenda nº 
7, por não indicar o montante da renúncia de receitas 
incorridas nem a fonte da sua compensação, conforme 
exigência disposta no art. 14 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.

No que tange ao mérito das emendas apresen-
tadas, entendemos que as Emendas nºs 1 e 2 apre-
sentam-se na contramão da proposição original, vez 
que pretendem reduzir o limite legalmente fixado para 
alienação ou concessão de direito real de uso de áre-
as rurais na Amazônia Legal a pessoas físicas, com 
dispensa de licitação, inviabilizando a regularização 
fundiária intentada pelo Governo.

No que tange às Emendas nºs 4, 5 e 7, entende-
mos que todas introduzem matérias alheias ao objeto 
da medida provisória em exame, com repercussões 
financeiras e administrativas que precisariam ser me-
lhor avaliadas e discutidas separadamente no âmbito 
pertinente às suas proposituras. 

No tocante às demais emendas, as de nºs 8 e 
9, com conteúdos praticamente idênticos, com a úni-
ca distinção de acréscimo de dispositivo com sanção 
penal na Emenda nº 9, julgamos que elas estabele-
cem condições que restringem demasiadamente as 
possibilidades de acesso à regularização fundiária vi-
sada pela proposição original, sem agregar valor sig-
nificativo ao processo, com exceção da exigência de 
observação das diretrizes gerais emanadas do Zone-
amento Econômico-Ecológico da Amazônia Legal ou 
dos Estados que a integram, fundamental para subsi-
diar as decisões de planejamento social, econômico 
e ambiental concernentes ao desenvolvimento e ao 
uso do solo em bases sustentáveis dessa região, que 
entendemos acolher.

Feitas essas considerações, o voto é pela admis-
sibilidade, constitucionalidade, juridicidade, boa técni-
ca legislativa e adequação orçamentária e financeira 
da Medida Provisória nº 422, de 2008, bem como, no 
mérito, por sua aprovação, na forma do projeto de lei 
de conversão em anexo.

Com relação às emendas, o voto é pela constitu-
cionalidade de todas; pela injuridicidade das Emendas 
nºs 4, 5 e 7; pela inadequação orçamentária e finan-
ceira da emenda de nº 7; e, no mérito, pela aprovação 
parcial das Emendas nºs 8 e 9, na forma do projeto de 
lei de conversão em anexo, e pela rejeição das Emen-
das nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Dá nova redação ao inciso II do § 2º-B 
do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição, e institui normas para licitações 
e contratos da administração pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“II – fica limitada a áreas de até quinze 
módulos fiscais, desde que não ultrapassem 
1.500 hectares, e condicionada à observância 
das limitações do Zoneamento Ecológico-Eco-
nômico da Amazônia Legal ou dos Estados 
que a integram, vedada a dispensa de licitação 
para áreas superiores a esse limite; e” 

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

Sr. Presidente, são estes o parecer e o projeto de 
lei de conversão que submeto à apreciação dos ilustres 
pares, solicitando apoio para sua aprovação, por ser 
de fundamental importância para a Amazônia Legal – 
sendo para a Amazônia, também para o Brasil.

Espero contar com o apoio de V.Exas. Coloco-
me à disposição para dirimir quaisquer dúvidas por-
ventura existentes. 

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO 
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE 

PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA  
DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA

MEDIDA PROVISORIA Nº 422, DE 2008

Dá nova redação ao inciso II do § 2º-B 
do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inci-
so XXI, da Constituição, e institui normas 
para licitações e contratos da administra-
ção pública.

Autor: Poder Executivo
Relator Deputado  Asdrubal Bentes
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I – Relatório

A Medida Provisória nº 422, de 2008, dá nova re-
dação ao inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição, e institui normas para lici-
tações e contratos da administração pública.

Trata-se, concretamente, de uma iniciativa que 
visa ampliar o limite de tamanho das áreas rurais na 
Amazônia Legal, pertencentes à administração pública, 
passíveis de regularização fundiária mediante a conces-

são de título de propriedade ou de direito real de uso a 
pessoas físicas, com dispensa de licitação, conforme 
os ditames estabelecidos no inciso II do § 2º-B do art. 
17 da Lei nº 8.666/1993. Limite esse que passaria dos 
atuais quinhentos hectares para quinze módulos fiscais 
(máximo de um mil e quinhentos hectares).

Encaminhada a Medida Provisória ao Congresso 
Nacional foi aberto o prazo para oferecimento de emen-
das, ora já encerrado, verificando-se a apresentação 
de nove emendas, sintetizadas no quadro a seguir:

Emendas à MP nº 422, de 2008
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Uma vez esgotado o prazo pata manifestação 
da Comissão

Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do texto cons-
titucional, sem que a mesma houvesse sido instalada, 
cabe-me, em decorrência de designação da Mesa da 
Câmara dos Deputado s, oferecer parecer pela referida 
Comissão Mista à Medida Provisória nº 422, de 2008.

É o relatório.

II – Voto do Relator

No que concerne à caracterização dos pressu-
postos de urgência e relevância, disciplinados no art. 
62 da Constituição Federal como requisitos indispen-
sáveis para a edição de medidas provisórias, enten-
demos acolher os termos da Exposição de Motivos 
que acompanha a Medida Provisória nº 422, de 2008, 
segundo a qual o encaminhamento desta matéria é 
urgente e relevante por integrar um conjunto de me-
didas destinadas a promover um controle mais eficaz 
da ocupação e exploração sustentável da Amazônia 
Legal, de inequívoca importância e premência para a 
preservação do Bioma Amazônia, com toda a sua in-
discutível riqueza de biodiversidade.

Consideramos, também, terem sido devidamen-
te observados os requisitos formais para seu envio ao 
Congresso Nacional, nos termos previstos no art. 2º, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Quanto à constitucionalidade, a Medida Provisória 
nº 422, de 2008, não incorre em qualquer das vedações 
temáticas estabelecidas pelo § 1º do art. 62 da Constitui-
ção. Inexistem também objeções a levantar quanto aos 
requisitas de juridicidade e de técnica legislativa.

Com relação á adequação orçamentária e financei-
ra, cumpre registrar que a Exposição de Motivos do Poder 
Executivo não menciona qualquer tipo de despesa orça-
mentária ou financeira da União decorrente da proposta 
de modificação do limite estabelecido no inciso II do § 
2º-B do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pelo que não há o que se comentar a esse respeito.

No tocante ao exame de mérito da Medida Provisória 
nº 422, de 2008, julgamos serem válidas e oportunas as 
providências destinadas à regularização fundiária das pe-
quenas e médias áreas rurais públicas ocupadas, dentro 
da legalidade, por particulares, com vistas à obtenção de 
um controle mais efetiva da ocupação territorial no País 
e ao incremento das condições estruturais necessárias 
à alavancagem do desenvolvimento sustentável dessas 
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áreas, principalmente quando inseridas num planejamen-
to mais amplo de prevenção, monitoramento e controle 
de desmatamento no Bioma Amazônia, de importância 
fundamental para todos os brasileiros.

No que concerne à constitucionalidade das emen-
das apresentadas, entendemos que nenhuma delas 
apresenta qualquer objeção técnica intransponível.

Com relação à juridicidade das emendas, regis-
tramos que três delas, de nº 4, 5 e 7, apresentam maté-
ria estranha ao objeto específico da medida provisória 
em exame, contrariando o disposto na art. 7º, II, da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Quanto á adequação orçamentária e financeira 
das emendas, registramos óbice apenas na emenda 
de nº 7, por não indicar o montante da renúncia de 
receitas incorridas nem a fonte da sua compensação, 
conforme exigência disposta no art. 14 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

No que tange ao mérito das emendas apresen-
tadas, entendemos que as emendas de nº 1 e 2 apre-
sentam-se na contramão da proposição original, vez 
que pretendem reduzir o limite legalmente fixado para 
a alienação ou concessão de direito real de uso de áre-
as rurais na Amazônia Legal a pessoas físicas, com 
dispensa de licitação, inviabilizando a regularização 
fundiária intentada pelo Governo.

Com relação às emendas de nº 3 e 6, entende-
mos que elas não trazem nenhum aperfeiçoamento ao 
texto da proposição original, mas tão-somente enfati-
zam disposição que já integra o Código Florestal, no 
sentido de exigir a à observância da reserva legal de 
áreas florestais na Amazônia Legal.

No que concerne às emendas, de nº 4, 5 e 7, 
entendemos que todas introduzem matérias alheias 
ao objeto da Medida Provisória em exame, com reper-
cussões financeiras e administrativas que precisariam 
ser melhor avaliadas e discutidas, separadamente, na 
âmbito pertinente às suas proposituras.

No tocante as demais emendas, de nº 8 e 9, com 
conteúdos praticamente idênticos, com a única distinção 
de acréscimo de dispositivo com sanção penal na emen-
da de nº 9, julgamos que elas estabelecem condições 
que restringem demasiadamente as possibilidades de 
acesso à regularização fundiária visada pela proposi-
ção original sem agregar valor significativo ao processo, 
com exceção da exigência de observação das diretrizes 
gerais emanadas do Zoneamento Ecológico-Econômico 
da Amazônia Legal ou dos Estados que a integram, fun-
damental para subsidiar as decisões de planejamento 
social, econômico e ambiental concernente ao desenvol-
vimento e ao uso do solo em bases sustentáveis dessa 
região, que entendemos acolher.

Feitas estas considerações, o voto é pela admis-
sibilidade, constitucionalidade, juridicidade, boa técni-
ca legislativa e adequação orçamentária e financeira 

da Medida Provisória nº 422, de 2008, bem como, no 
mérito, por sua aprovação, na forma do projeto de lei 
de conversão em anexo.

Com relação às emendas, o voto é pela consti-
tucionalidade de todas; pela injuridîcidade das emen-
das de nº 4, 5 e 7; pela inadequação orçamentária e 
financeira da emenda de nº 7; e, no mérito, pela apro-
vação parcial das emendas de nº 8 e 9, na forma do 
projeto de lei de conversão em anexo, e pela rejeição 
das emendas de nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Sala das Sessões, 8 de maio de 2008. – Deputado  
Asdrubal Bentes, Relator.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 422, DE 2008 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Dá nova redação ao inciso II do § 2º-B 
do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inci-
so XXI, da Constituição, e institui normas 
para licitações e contratos da administra-
ção pública.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado  Asdrubal Bentes

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“II – fica limitada a áreas de até quinze 
módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 
hectares, e condicionada à observância das 
limitações do Zoneamento Ecológico-Econô-
mico da Amazônia Legal ou dos Estados que a 
integram, vedada a dispensa de licitação para 
áreas superiores a esse limite; e”

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

Sala das Sessões, 8 de maio de 2008. – Deputado  
Asdrubal Bentes, Relator.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para fazer 
uma pergunta à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, aprovando-se essa medida provisória, au-
tomaticamente o projeto de lei do Deputado  Asdrubal 
Bentes fica prejudicado ou não?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 
prejudicado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Fica prejudicado. Era essa a pergunta.



20334 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para fazer uma pergunta 
ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, como não 
foi distribuída a sua obra intelectual – e conto com a sua 
sensibilidade de praxe –, farei uma pergunta, porque 
não tenho o parecer em mãos. No tocante à emenda 
por nós apresentada, que estabelece a obrigatorie-
dade do cumprimento por parte daqueles que vão ter 
a sua área regularizada, referente à reserva legal, foi 
por V.Exa. acolhida?

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. Sem 
revisão do orador.) – Não foi acolhida, ilustre Deputado  
Eduardo Valverde, porque seria bis in idem. Já há a exi-
gência legal do Código Florestal e da medida provisória 
em vigor. Então, colocaríamos um dispositivo legal repe-
titivo, uma vez que já existe a exigência legal do...

O SR. EDUARDO VALVERDE – Mas a medida 
provisória, na redação dada, não abriria uma exceção 
a essa exigência?

O SR. ASDRUBAL BENTES – Não, em abso-
luto.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Porque ela não 
coloca nenhum condicionante.

O SR. ASDRUBAL BENTES – Quaisquer alie-
nações de terras públicas têm que obedecer à legis-
lação em vigor, e já está em vigor a medida provisória 
que vem excessivamente e reiteradas vezes sendo 
renovada.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Data venia...
O SR. ASDRUBAL BENTES – Ou seja, a lei 

está em vigor. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

Deputado  Asdrubal Bentes, V.Exa. deu a explicação. 
Este momento não é de debate. Como o Deputado  
Eduardo Valverde começou uma outra fase, data venia, 
sugiro que V.Exa. dialogue com o Deputado  Eduardo 
Valverde em plenário. Agradeço a V.Exa. e o cumpri-
mento pelo trabalho. 

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
o parecer não está distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Como?

O SR. EDUARDO VALVERDE – O parecer não 
está distribuído aqui.

O SR. CHICO ALENCAR – O parecer, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
tirar cópias, porque S.Exa. está entregando à Mesa. 

Vou responder a uma questão de ordem. Vai haver 
tempo para todos terem acesso ao parecer do Relator. 

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presiden-
te, uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria de saber do Deputado  Asdrubal Bentes se com isso... 
Quer dizer, na semana passada estávamos brigando para 
que o projeto do Relator fosse votado. Votaríamos contra 
quanto à constitucionalidade e depois votaríamos o pro-
jeto do Relator. V.Exa. concorda com isso?

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 
Sem revisão do orador.) – Veja bem, uma demonstra-
ção inequívoca de que não me move interesse pessoal 
quanto à paternidade do projeto de lei, mas simples-
mente o interesse maior de solucionar os problemas 
daqueles que estão no campo sem o documento da 
sua terra, sem a proteção jurídica, e para agilizar essa 
tramitação e evitar a vacatio legis, já que a medida pro-
visória está em vigor e, portanto, já produzindo efeitos 
legais, optei por abrir mão desse privilégio de ser o 
autor do projeto de lei.

O que me move, o que me interessa é que os 
direitos daqueles que estão na Amazônia Legal, longe 
de tudo, longe do Governo, longe do Estado e longe 
de uma infra-estrutura básica, de ter, pelo menos, o 
reconhecimento de suas posses de forma ágil, rápida, 
capaz de propiciar maneiras de aumentarem a sua 
produção no campo e viver em paz.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
responder à indagação do Líder ACM Neto. Quando 
falo em indagação, é porque já foi feita uma questão de 
ordem no dia 7 de novembro de 2007, pelo Vice-Líder 
da Minoria, Deputado  Otavio Leite, que foi respondida 
à época e não houve recurso. 

Esclareço. Primeiro, o que diz o § 3º do art. 5º 
da Constituição brasileira? Vou lê-lo e antecipo que 
no Regimento não há regra definida, mas na Cons-
tituição há:

“Art. 5º .......... ........................................
§ 3º Os tratados e convenções internacio-

nais sobre direitos humanos que forem apro-
vados em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.”

É o que diz a Constituição brasileira. Portanto, 
dela não podemos fugir. 

Quanto ao que quer dizer exatamente “equivalentes”, 
é uma outra discussão que eu não ousaria explicar.

Vou agora responder à indagação: em resposta 
à Questão de Ordem formulada pelo Deputado  Otavio 
Leite, na sessão do dia 7 de novembro de 2007, acer-
ca do rito de tramitação da Mensagem Presidencial nº 
711, de 2007, pela qual o Sr. Presidente da República 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20335 

submete à apreciação do Congresso Nacional o texto 
da convenção sobre os direitos das pessoas com defi-
ciência, com a solicitação de aprovação nos termos do 
§ 3º do art. 5º da Constituição Federal, esta Presidên-
cia, estando a hipótese pendente de regulamentação 
regimental, adotou o seguinte procedimento: despachar 
às Comissões determinando que, quando for aprecia-
do em Plenário, sempre o será em votação nominal e, 
se for aprovado em primeira votação por pelo menos 
três quintos, seja submetida a segunda votação, para 
aferição do requisito constitucional.

Caso positivo, envio ao Senado Federal com men-
ção de sua aprovação na Câmara dos Deputado s, nos 
termos do § 3º do art. 5º da Constituição. 

No caso de aprovação sem atingir o quorum 
especial nos 2 turnos, encaminhamento ao Senado 
Federal sem equivalência com norma constitucional.

Em aditamento a essa decisão, esclareço que, 
na hipótese de ser encaminhado a esta Casa acordo 
internacional sobre direitos humanos sem solicitação 
pelo Presidente da República de trâmite nos termos do 
§ 3º do art. 5º da Constituição Federal, a Presidência 
adotará o seguinte procedimento – não é este o caso, 
estou só antecipando —: a) publicação e anúncio do 
prazo de 10 dias para apresentação de requerimento 
subscrito por um terço dos membros da Casa solici-
tando o trâmite especial da matéria; b) apreciação de 
requerimento pelo Plenário por maioria simples; c) em 
caso de aprovação do requerimento, despacho da ma-
téria, nos termos precedentes; d) em caso de não-apre-
sentação ou rejeição do requerimento, despacho para 
tramitação, nos termos previstos no Regimento Interno 
para os acordos internacionais em geral.

A Presidência registra, por oportuno, que tramitam 
apensados os Projetos de Resolução nºs 204 e 271, 
de 2005, de autoria respectivamente dos Deputado s 
Fernando Coruja e Alberto Fraga, que regulamentam 
a matéria, para os quais solicito a necessária atenção 
dos nobres pares e dos Srs. Líderes, a fim de que se-
jam em breve submetidos ao Plenário.

Resumindo, não temos nenhuma outra alternativa, 
a não ser essa que vislumbramos ainda em novembro, 
por uma determinação constitucional e por uma insu-
ficiência do Regimento Interno.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pergunto a V.Exa. se já houve algum pre-
cedente, em termos de apreciação, nesses moldes, 
pela Câmara dos Deputado s.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
sei responder. A informação que tenho é que esta é a 
primeira matéria. Por isso que nós estamos sem um 
paradigma.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Então, indagaria de V.Exa. o seguinte: se é correta 

a interpretação de que se estaria dando a essa con-
venção que vem por meio de uma mensagem presi-
dencial o status de emenda constitucional, porém ela 
não estaria sendo recepcionada, ou seja, incorpora-
da à Constituição. Essa é uma dúvida importante que 
precisa ser dirimida.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
posso dizer que seja o status de emenda constitucional, 
porque a Constituição diz que tem caráter equivalente. 
Ela diz: “serão equivalentes às emendas”. Por isso é que 
eu disse que eu não ousaria interpretar o que quer dizer 
equivalência. Se eu tivesse contribuído no debate e na 
votação desse parágrafo, desse artigo, seguramente 
nós deveríamos ter levantado isso à época.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Sr. Presi-
dente...

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. É que o Deputado  Bonifácio de An-
drada estava pedindo atrás de V.Exa., Deputado  Ro-
berto Magalhães.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, pergunto a V.Exa. se esses tratados e convênios 
que terão uma tramitação equivalente a uma emenda 
constitucional – não entendi bem a decisão da ques-
tão de ordem lida por V.Exa. – vão passar por uma 
Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja, 
quando foi feita a questão de ordem – vou reler aqui 
–, o que foi feito? Demos um despacho regular às 
Comissões, determinando que, quando for apreciado 
em Plenário, que é o que se pretende hoje, sempre o 
será em votação nominal. Ou seja, na Comissão, teve 
o trâmite normal. Aqui vai ser votação nominal e, se for 
aprovada com, no mínimo, três quintos dos votos, vai 
para segundo turno e vai corresponder a essa equi-
valência constitucional.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, mas estou perguntando outra questão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É depois 
da votação. Não é o trâmite, é depois da votação.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, não, antes. Uma proposta de emenda à Cons-
tituição, quando chega à Casa, de acordo com o § 2º 
do art. 60 da Constituição, que é muito claro:

“Art. 60  ............................................... ..
§ 2º A proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 
em ambos, três quintos dos votos dos respec-
tivos membros.” 
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Isso é o que dispõe o § 2º do art. 60 da Consti-
tuição Federal. 

Quando formos ler aqui, justamente como V.Exa. 
disse, o § 3º do art. 5º da Constituição Federal, na rea-
lidade o que está escrito aqui é repetição do outro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
é. Veja, Deputado  Bonifácio de Andrada...

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Veja V.Exa. 
o que diz o § 3º do art. 5º da Constituição Federal: 

“Art. 5º  ............................................ ......
§ 3º Os tratados e convenções inter-

nacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos” – é igual ao outro – 
“por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.” 

Então, no nosso entender, chegando esses trata-
dos aqui, eles têm que passar pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça para se submeterem à admissibilidade 
e, em seguida, ser instala uma Comissão para examinar 
a matéria, em se tratando de emenda constitucional. 
Ou seja, quando a Constituição diz “equivalentes às 
emendas constitucionais”, está determinando que se 
siga a tramitação da emenda constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deputado  
Bonifácio de Andrada, veja, V.Exa. primeiro leu o trâmite 
de uma proposta emenda à Constituição.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não cabe, 

porque não é uma proposta de emenda à Constituição. 
Então aquela primeira parte está eliminada. Não é.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Mas é equi-
valente, equivalente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
veja, equivalente...

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Equivalente 
à emenda constitucional.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, posso colaborar? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
tem uma interpretação que é a de V.Exa. Eu queria, 
então, externar a interpretação da Mesa. Se fosse 
proposta de emenda à Constituição, viria como tal. 
Na medida em que não veio e se apóia no § 3º do 
art. 5º da Constituição, que diz que há equivalência, 
mas não diz que se transforma em emenda constitu-
cional, eu não posso concluir que, antes da votação, 
seja transformada em proposta de emenda à Consti-
tuição, o que implicaria o trâmite igual ao da PEC. Só 
vai ter equivalência se aprovado em 2 turnos com, no 
mínimo, 3 quintos dos votos. Jamais antes. Portanto, 
jamais na tramitação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, para colaborar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra – é que há uma seqüência de inscritos – o 
Deputado  Roberto Magalhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
passar às mãos de V.Exa. um documento em que esse 
dispositivo é denunciado. Esse dispositivo não é fruto 
da vontade do legislador constituinte originário; entrou 
de “contrabando” – entre aspas –, na Reforma do Ju-
diciário, e não tinha nada a ver com aquela reforma. É 
uma tentativa de se chegar bem adiante, de fazer com 
que determinadas decisões da ONU se sobreponham 
às leis brasileiras, como se Constituição fossem. Inclu-
sive, não quero dizer do microfone para não criar ce-
leuma aqui, mas V.Exa. vai ler qual é o objetivo disso. 
Isso aqui tem a ver com a soberania nacional.

E tem mais, Sr. Presidente: eu ensinei Direito na 
universidade por muitos anos, fui advogado por mui-
tos anos. Então, nesta Casa, no quarto mandato, eu 
não tenho nenhuma dificuldade de entender o que é 
equivalência. É o mesmo que dizer: terá eficácia de 
emenda constitucional. Nós estaremos votando uma 
emenda constitucional de contrabando, sem passar 
por uma comissão especial sequer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deputado  
Roberto Magalhães, veja, eu não estou nem um pouco 
despreocupado com aquilo que V.Exa. levantou.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – E se estivesse, 
ficaria a partir do momento em que eu lhe trago algo...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Exa-
tamente. E terei imenso prazer em ler para conhecer 
mais a história daquilo e da maneira como se altera a 
própria Constituição brasileira.

Mas, veja, pegando as próprias palavras de um 
jurista absolutamente respeitado como V.Exa. – eu sou 
médico –,depois de aprovado, terá equivalência. Não 
será emenda; terá equivalência. Pode ter o mesmo efei-
to. Pode ter, digamos, a mesma inscrição na Constitui-
ção. Mas qual é o debate que está sendo feito desde 
o momento da questão de ordem e que perdura até o 
presente momento? É que o trâmite, portanto, desta 
convenção deveria ser igual ao de uma proposta de 
emenda à Constituição. Como vai ter equivalência se, 
e somente se, for aprovada – posteriormente, portanto 
– em 2 turnos, por no mínimo três quintos dos votos, do 
ponto de vista do trâmite, nós não podemos dar o trâmite 
de proposta de emenda à Constituição. É somente isso. 
O que, digamos, em tese pode nos tranqüilizar? Duas 
coisas. Primeiro: o mérito da matéria. Se não houver – 
e ao que parece não há – nenhum desconforto quanto 
ao mérito, nós ao adotarmos a atitude de votarmos 2 
vezes aprovando por no mínimo três quintos, nós vamos 
estar dando a segurança jurídica, pelo menos em tese, 
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de acordo com o que reza a Constituição. Por isso que, 
ao final da resposta à questão de ordem formulada em 
novembro do ano passado, nós demos uma orientação 
segundo a interpretação da Mesa.

E hoje nós aditamos uma recomendação aos 
Líderes, a todos os Parlamentares, particularmente 
aos mais atentos em determinados temas – como é 
V.Exa. neste, sem prejuízo de outros que também es-
tão trabalhando o tema –, para agilizarmos a propos-
ta do Deputado  Fernando Coruja, que é anterior à do 
Deputado  Fraga, que foi apensada à de S.Exa., para 
resolvermos e inclusive combatermos essa, digamos, 
má intenção que V.Exa. atribui a quem fez, nas suas 
palavras, o contrabando, visando – eu quero ler –, ainda 
segundo a sua interpretação, impor normas internacio-
nais por cima da própria legislação brasileira.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-

tão, é com relação a isto que apelo aos Srs. Líderes e 
a todos os Parlamentares, para que, se no mérito nós 
temos, digamos, identidade com o tema, nós estamos 
também com a tranqüilidade de cumprir a determinação 
constitucional. E na medida em que o Presidente da Re-
pública enviou uma mensagem se apoiando – e S.Exa. 
pode fazê-lo – nesse § 3º do art. 5º, evidentemente que 
isso nos dá, eu diria, tranqüilidade. É claro que isso não 
esgotará este outro debate. Mas do ponto de vista do 
encaminhamento do presente momento, creio que nós 
estamos corretos ao encaminhar dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Líder Deputado  Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
questão está longe de ser simples, e nós já levantamos 
aqui no plenário esta discussão. Até apresentei um 
projeto de resolução logo que saiu a emenda consti-
tucional para disciplinar, porque vejo que podemos ter 
graves problemas daqui a pouco se não disciplinarmos 
a questão. É uma questão de hierarquia. 

Quando se fala em equivalência, claramente 
apresenta-se uma questão de hierarquia. Até hoje 
os tratados internacionais entram na ordem jurídica 
nacional como se fossem leis ordinárias. Ao dar equi-
valência constitucional, eles entram como se fossem 
emenda constitucional. Evidentemente que todas as 
outras legislações, mesmo a legislação nacional, lei 
complementar, lei ordinária, que nós votamos aqui, 
vão ser hierarquicamente inferiores. Neste caso ex-
plicitamente, estamos tratando de matéria em que há 
uma certa convergência no mérito. Mas daqui a pouco 
teremos matérias de ampla repercussão na soberania 
nacional que poderão ser votadas aqui de afogadilho, 
com uma certa pressão do Plenário, num determinado 
instante, sem o devido debate. 

Acho que V.Exa. já decidiu essa questão de or-
dem, e hoje a está reiterando, mas gostaria que, se-
guido isso para essa matéria, V.Exa. reformulasse esse 
procedimento e dissesse que só vamos votar outro 
tratado internacional equivalente à emenda constitucio-
nal depois de disciplinarmos como é que vai tramitar a 
matéria, porque senão, Sr. Presidente, corremos esse 
risco levantado pelo Deputado  Roberto Magalhães, 
que é real. Daqui a pouco vai tramitar qualquer coi-
sa. Direitos indígenas são direitos humanos. Vem um 
acordo internacional qualquer, e nós aqui votamos de 
afogadilho alguma matéria de ampla relevância.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não, pode concluir, Deputado .

O SR. FERNANDO CORUJA – Só para concluir. 
Acho que deveríamos ter para tramitação, por ser uma 
matéria que vai ser de equivalência constitucional, um 
rito também diferenciado. Não pode ser uma votação 
simples no plenário com três quintos dos votos. 

Por isso acho que esta matéria já está aí de afo-
gadilho, podemos votar da maneira que V.Exa. sugere, 
mas acho que, para o futuro, deve ser mudado o pro-
cedimento e não deixar essa questão pendente para 
outra situação. Que V.Exa. determine que se vote uma 
forma de tramitar isso e que outros decretos só sejam 
votados aqui depois de disciplinar na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder, 
Deputado  Fernando Coruja, V.Exa. deu uma boa idéia.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, para 
colaborar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor, senão não é possível.

V.Exa. deu uma boa idéia. Eu, até antes das mani-
festações em plenário, pedi a atenção dos Líderes e das 
Sras. e dos Srs. Parlamentares para agilizar o trâmite 
do seu projeto que trata da matéria. Pela informação 
que tenho, está na CCJ. Eu me comprometo, primeiro, 
a falar com o Presidente da Comissão para pautar a 
matéria imediatamente. Segundo, uma vez regulamen-
tada ou aprovada na CCJ, traremos para plenário, ou 
seja, daremos o parecer da Mesa para que venha para 
plenário. E mais uma vez peço a atenção de todos para 
discutir, no mérito, a proposta de V.Exa. 

Acho que a idéia de V.Exa. é boa, repito, e me com-
prometo, portanto, a colocar em votação somente depois 
de aprovado ou o seu projeto no original, ou o substitu-
tivo, depois de haver a discussão na Casa, ressalvado 
este como V.Exa. entendeu e creio que contribui muito 
com a Mesa, no sentido de que no mérito temos aqui, 
eu diria, um verdadeiro consenso. Então, vamos resol-
ver esta matéria no mérito e impedir que outras sejam 
votadas e trabalhar para que haja a regulamentação.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  Rodrigo Rollemberg, tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é somente para concordar com V.Exa., com a comple-
mentação da sugestão trazida pelo Deputado  Fernando 
Coruja, que eu acho que resolve o problema. 

Aproveito para parabenizar o Democratas e o 
PSDB por terem levantado uma questão importante. 
Mas, no nosso entendimento, sem dúvida, quando se 
fala em equivalência, não quer dizer que se trata de 
emenda à Constituição. Tem equivalência, ou seja, 
ela só poderá ser modificada por um outro tratado in-
ternacional, aprovado por três quintos da Casa. Não 
poderá ser alterada por projeto de lei, nem por projeto 
de lei complementar. 

Considero que este é o entendimento correto: vo-
tamos esta convenção, porque há o consenso sobre o 
mérito dela hoje, em primeiro turno, e votaremos, em 
seguida, o entendimento deste dispositivo, para que 
não pairem dúvidas em relação aos próximos.

Cumprimento V.Exa. pelo encaminhamento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

Deputado  Bruno Araújo, tem V.Exa. a palavra.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, gos-
taria de deixar clara a posição do PSDB e de todos os 
partidos sobre o mérito da matéria. A posição é muito 
clara. A posição do partido é fechada e, tenho certeza, 
a unidade da Casa.

Em segundo lugar, quero dizer que um dos en-
caminhamentos que acho relevante é o do Deputado  
Fernando Coruja. Mas, sobretudo, quero dividir com a 
Casa que se está criando uma segunda categoria de 
emendas à Constituição. Por exemplo, esta PEC tra-
mita em regime de urgência, e não há previsão legal 
de tramitação de projeto de emenda à Constituição 
em regime de urgência, e ela é PEC. Por mais que te-
nhamos a sapiência da Mesa, ela, no conteúdo, pode 
se transformar num projeto de emenda à Constituição 
sem a devida apreciação pelas Comissões. 

Mais ainda, Sr. Presidente. Houve uma questão de 
ordem levantada pelo Deputado  Regis de Oliveira em 
2007, cujo teor da decisão foi praticamente o mesmo do 
da consulta do Deputado  Otavio Leite. Houve recurso 
à Comissão de Justiça, que, infelizmente, ainda não foi 
apreciado, mas o relatório já foi entregue pelo Deputado  
Edmilson Valentim e, por esse caráter especial, é neces-
sário o trâmite. Mas V.Exa. já decidiu sobre isso.

Qual o encaminhamento que eu gostaria de fazer 
ao Presidente? Esta é uma matéria das mais relevantes 
na sua forma. Por isso, por que não, utilizando o pró-
prio Regimento, que prevê a situação de submeter ao 
Plenário algumas decisões, tirar o peso dessa decisão 

dos ombros de V.Exa., embora saiba que V.Exa. não 
tem dificuldades de enfrentar decisões? Por que não 
submeter ao Plenário, de forma soberana, a decisão 
sobre se a Casa recebe esse projeto de decreto legis-
lativo como projeto de lei ordinário ou se prefere fazê-lo 
tramitar como conteúdo de emenda à Constituição.

Digo isso porque, quando se diz que o Presidente 
da República invocou o § 3º do art. 5º, na prática, no 
momento em que ele fez isso, nós não poderíamos ter 
votado a urgência, porque o Presidente da República 
invocou um dispositivo constitucional, transformando 
essa proposta em emenda à Constituição. Nesse sen-
tido, acho que fica nula, de pleno direito, a votação do 
regime de urgência para o PDL.

Nosso objetivo é ajudar a construir no mérito, 
mas precisamos arrumar uma forma de trazer segu-
rança jurídica à Casa. Portanto, sugerimos a V.Exa. 
encaminhar ao Plenário – nada mais democrático – a 
decisão de optar por 1 dos 2 encaminhamentos. Em 
seguida, V.Exa. daria seqüência, reiterando a posição 
do PSDB de votar o mérito.

Para ficar claro, Sr. Presidente, a sugestão é que 
V.Exa. submeta ao Plenário a apreciação da escolha, 
se a Câmara dos Deputado s quer encaminhar a ma-
téria como um projeto de decreto legislativo, ou como 
uma PEC, até para que V.Exa. possa ou não abrir o 
painel. Se a decisão for pelo PDL, não precisa nem 
abrir o painel. Se a decisão for pela PEC, precisa sub-
meter a votos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor. Vou responder ao Deputado  Bruno 
Araújo. Primeiro, essa questão de ordem foi formulada 
em novembro de 2007 e não houve recurso. Portanto, 
não cabe recurso neste momento. Esclareço também 
ao Deputado  Bonifácio de Andrada, que queria fazer o 
recurso, que não há como fazer isso. Segundo...

O SR. BRUNO ARAÚJO – Houve recurso na 
época, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, na 
época não houve recurso do Deputado  Otavio Leite.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Recurso nº 4, de 
2007.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Es-
tou me referindo à questão de ordem específica deste 
tema e não a tema correlato, formulada pelo Deputado  
Otavio Leite.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Houve um tema an-
terior, a mesma questão de ordem anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deixa eu 
explicar. Eu estou dizendo que sobre essa matéria especí-
fica há uma única questão de ordem – e eu estou falando 
da questão da Convenção da ONU que trata dos direitos 
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das pessoas com deficiência. Foi o Deputado  Otavio Leite 
que fez em novembro, demos essa resposta, não houve 
recurso. Portanto, não cabe fazer agora.

Segundo, vou reiterar: V.Exa., ao dizer que não 
cabe trâmite de urgência para emenda à Constituição, 
está coberto de razão. Isso, porém, é a prova do que 
estamos reiterando. Isso não é uma emenda à Constitui-
ção, não é uma proposta. Vai ter equivalência de acordo 
com a Constituição. Não me cabe interpretar a Cons-
tituição, ainda que esteja, digamos, escrito para cada 
um dar a sua interpretação. Estou atendendo, portanto, 
a uma determinação da Constituição. Estou cumprindo 
com aquilo que é a mensagem presidencial. Naquilo 
que V.Exa. sugere, quando da resposta da questão de 
ordem, explicando que tínhamos respondido, o que nós 
dissemos? E aí a total concordância. Vou ler novamente: 
“Por hipótese, se for encaminhado a esta Casa acordo 
internacional sobre direitos humanos sem solicitação, 
pelo Presidente da República, de trâmites, nos termos 
do § 3º do art. 5º (...)” – aí adotaria os procedimentos.

Com a proposta do Deputado  Fernando Coruja, eu 
diria, aprimorou-se ainda mais. Por quê? Vamos fazer 
com que haja agilidade suficiente e necessária para 
produzirmos o melhor a partir do projeto do Deputado  
Fernando Coruja e vamos trazer para o plenário. Vai es-
tar regulamentado. Portanto, esta hipótese de vir estará 
resolvida com essa proposta e com a regulamentação. 
Quanto ao dia de hoje, não submeterei.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é claro que para mim está muito evidente 
que o nosso desafio é definir exatamente o que é essa 
equivalência à Constituição. Esse é o desafio. Na minha 
opinião, a equivalência à Constituição não significa que 
o texto foi recepcionado pela Constituição. 

Agora, eu quero dizer, diante do impasse, que o De-
mocratas está pronto para votar e quer aprovar a mensa-
gem em favor dos portadores de deficiência no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pronto. 
Há 3 Parlamentares inscritos: o Deputado  Maurício Rands, 
depois Deputado  Arnaldo Faria de Sá, depois Deputado  
Miro Teixeira. Em seguida, vou encaminhar. Vejam, acho 
que está esgotado, a Mesa Diretora já decidiu.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não. 
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só 
resgatar isso. Tanto na reunião, hoje pela manhã, do 
Colégio de Líderes, depois na reunião na Liderança 

do Governo, com a presença de Líderes da situação 
e de governo, ficou muito claro. O que se trata é de 
atribuir força normativa a um tratado internacional na 
área de direitos humanos.

Quando este Congresso introduziu o § 3º no art. 
5º, tinha a intenção de conferir força normativa aos 
tratados internacionais. Se estamos verdadeiramente 
de acordo com o conteúdo desse tratado de proteção 
às pessoas com deficiência, é fundamental que essa 
norma tenha força normativa equivalente à da Consti-
tuição. Não se trata de norma constitucional. Por isso 
é claro que está certo V.Exa. quando afirma que não é 
obrigado a perseguir o procedimento das emendas à 
Constituição, embora seja de bom momento o projeto 
de resolução do Deputado  Fernando Coruja.

A bancada do Partido dos Trabalhadores quer 
força normativa para a proteção às pessoas com defici-
ência. Portanto, se este Plenário votar por três quintos, 
essa norma vai ser internalizada no Direito brasileiro 
na mesma hierarquia das normas constitucionais, mas 
não vai estar lá no livrinho – há quem esteja preocupa-
do com isso. Vai ter a força hierárquica e normativa de 
uma norma jurídica de hierarquia constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra o Deputado  Arnaldo Faria de Sá. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu que-
ro cumprimentar a Mesa pela sua posição. Nós temos 
mesmo é que votar, porque, sem dúvida nenhuma, essa 
Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo vão resolver o 
problema das pessoas portadoras de deficiência deste 
País, e nas 4 áreas: auditiva, mental, visual e física. 

Temos de resolver isso. Se votarmos por três 
quintos, garantiremos efetivamente a equivalência. E, 
se existe alguma deficiência regimental, ela será resol-
vida posteriormente, porque no momento temos é que 
aprovar a acessibilidade que tanto se reclama. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
novembro, se não me engano, fizemos aquela Comis-
são Geral com entidades representativas das pessoas 
portadoras de deficiência. Naquela mesma data, V.Exa. 
anunciou a aplicação do § 3º do art. 5º da Constituição. 
Qual é o objetivo dessa equivalência às emendas cons-
titucionais? É uniformizarmos a lei no Brasil, porque 
há enorme diversidade de legislação nos Estados e 
Municípios. Hoje, as pessoas portadoras de deficiên-
cia estão absolutamente desamparadas. Empresas de 
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ônibus, por exemplo, não cumprem o decreto que as 
obriga a manter rampas de acesso. 

A discussão toda é sobre mobilidade, acessibilidade, 
e isso só pode ser definido por uma diretriz constitucio-
nal. Não se coloca sob risco a Nação brasileira, não se 
coloca sob risco a autodeterminação do povo brasileiro. 
Não vamos dramatizar com o que não é dramatizável, 
até porque a norma se aplica exclusivamente a direitos 
humanos, e depende da aprovação de três quintos de 
cada Casa do Congresso Nacional, em 2 votações.

Sr. Presidente, V.Exa. acertou naquele momento, em 
novembro, e acerta agora. É claro que não existe urgência 
de emenda constitucional, mas esses são incidentes de 
percurso. Penso que é a primeira vez que usamos esse 
dispositivo. É louvável a preocupação do Deputado  Fer-
nando Coruja, mas acho que nunca o Congresso Nacio-
nal daria três quintos de voto a uma proposição que, de 
alguma forma, afetasse a soberania do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Zenaldo Coutinho, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive 
há pouco um longa audiência com representantes do 
Movimento de Portadores de Deficiência. E tive tam-
bém uma boa interlocução com representantes de 
diferentes Deputado s da Oposição. Estou convencido 
de algumas coisas.

Primeiro, não deve ser transformada essa men-
sagem em PDC. Assim diminuiríamos a importância da 
própria Convenção. Segundo, estou convencido de que 
não se pode sequer cogitar que essa mensagem será 
recepcionada como emenda constitucional, porque ela 
não é uma – a própria urgência regimental aprovada 
a descaracteriza como tal na origem. Terceiro, esta-
mos tratando de maneira inusitada a tal equivalência 
constitucional, o que nenhum de nós ainda sabe pre-
cisamente o que é. 

Contudo, dada a relevância do tema e sabendo-se 
que a matéria não será incorporada ao texto constitu-
cional, mas sim homologada como um acordo interna-
cional com essa tal importância equivalente à emenda 
constitucional, eu, em particular, estou convencido da 
necessidade de votá-la hoje, um texto que contempla 
os interesses nacionais, contudo ressalvando que não 
se trata de emenda ao texto constitucional nem de 
PDC, e sim de uma matéria nova, que teremos de tra-
tar de maneira madura, para identificar exatamente o 
que o constituinte derivado quis dizer ao dispor sobre 
ela como equivalente constitucional.

Obrigado. (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-

deço a todos os Líderes as palavras. Estávamos con-
fortáveis na decisão, e agora estamos mais ainda, dado 

que o Plenário se sente coletivamente confortável com 
os encaminhamentos que demos, complementados 
pelas sugestões vindas a seguir.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
passar à discussão da medida provisória relatada pelo 
Deputado  Asdrubal Bentes.

Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado  
Raimundo Gomes de Matos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado  José Aníbal.
Concedo a palavra ao Deputado  Zenaldo Cou-

tinho.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
houve um equívoco na inscrição, contrária ao mérito da 
matéria. Obviamente há questionamentos da Oposição 
sobre a sua admissibilidade, até porque entendemos 
que o projeto de autoria do Deputado  Asdrubal Bentes 
é que teria legitimidade e legalidade para tramitar, e 
conclusivamente, na Comissão da Amazônia. Mas vou 
dispensar a minha inscrição, porque não quero gastar 
energia nem argumentos contrários com um tema a que 
nós da Amazônia somos absolutamente favoráveis.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir, concedo a palavra ao Deputado  Tarcísio Zimmer-
mann, que falará favoravelmente à matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado  Fernando Fer-
ro. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado  Beto Faro. 
(Pausa.)

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu só quero registrar o seguinte: V.Exa. não aceitou o 
recurso que nós apresentamos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por-
que é extemporâneo.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Perfeitamen-
te, é extemporâneo. Eu só queria caracterizar isso.

Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir, concedo a palavra ao Deputado  Beto Faro.
O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, quero, 
primeiro, parabenizar o Deputado  Asdrubal Bentes pelo 
relatório apresentado à Medida Provisória nº 422, que 
trata da alienação, sem licitação, de áreas na Amazônia 
Legal de até 15 módulos fiscais. Essa é uma reivindica-
ção efetiva dos produtores da região. Pessoas que foram 
levadas até lá e habitam aquelas áreas não poderiam 
ter outra sinalização do Governo, ou desta Casa, de que 
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não ficarão sob o risco de perder no processo licitatório 
áreas que vêm cultivando há longos tempos. 

O Deputado  Asdrubal Bentes deu uma demons-
tração de sensibilidade ao dar parecer favorável à ad-
missibilidade da matéria, haja vista que já havia um 
projeto de lei tratando deste assunto. Na verdade, já 
está em vigor a medida provisória. Estamos agora tra-
balhando no processo de regulamentação da medida 
provisória, para que efetivamente esses agricultores 
tenham suas áreas regularizadas.

Também foi uma demonstração de sensibilidade 
do Relator aceitar o diálogo com os Deputado s e as 
bancadas sobre uma questão que para nós era fun-
damental: o limite de 1.500 hectares. Hoje, o maior 
módulo fiscal na região é de 100 hectares, e a 15 mó-
dulos correspondem 1.500 hectares. Há Estados em 
que existem módulos fiscais menores do que isso. No 
nosso Estado, por exemplo, o Pará, temos áreas que 
são menores inclusive do que 100 hectares.

Mas o administrador que estiver no INCRA, no 
GRPU, no órgão, pode, claro que com critérios, mudar 
esse tamanho de módulo fiscal, mudar o número de 
hectares, podendo chegar, por exemplo, a 200 hectares 
por módulo fiscal, o que ultrapassaria, inclusive, aquilo 
que a Constituição Federal permite, que é a alienação 
de 2.500 hectares, a partir de 1.500 com licitação.

A sensibilidade do Deputado  ao aceitar essa 
emenda, ao limitar os 15 módulos fiscais, desde que 
não ultrapasse os 15, é importantíssima para que pos-
samos estabelecer aqui uma lei que não sirva só para 
um Governo, mas que sirva para o País.

Portanto, quero parabenizar o Deputado  Asdrubal 
Bentes e encaminhar favoravelmente à medida provi-
sória, ao relatório do Deputado  Asdrubal Bentes, pela 
bancada do nosso Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao Deputado  Arnaldo Jardim, para discutir 
contrariamente. (Pausa.) – Deputada  Marina Magges-
si. (Pausa.) – Deputado  Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) – 
Deputado  Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, a Medida Provisória nº 422, de 2008, que trata dessa 
alteração no módulo fiscal, no nosso entendimento, não 
é admissível do ponto de vista constitucional, tendo em 
vista que os argumentos utilizados pelo Governo para 
editá-la não são compatíveis com os artigos da Consti-
tuição que estabelecem as formas pelas quais as me-
didas provisórias devem ser editadas.

Quanto ao mérito, entendemos que a alteração 
proposta e da forma como está sendo proposta não vai 
contribuir para atingir o objetivo de facilitar e, ao mesmo 
tempo, promover melhoria no uso desse instrumento 

para efeito de estabelecimento do limite máximo dos 
módulos fiscais para essa região, que fixa a própria 
medida provisória.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
aproveitamos este momento para chamar a atenção do 
Plenário para o fato de que não são essas alterações de 
natureza formal que vão contribuir para o arrefecimento 
das relações, das crises e dos enfrentamentos sociais 
que temos nessas áreas de conflito ou em outras áreas 
que demandam questões de natureza social. 

Um bom exemplo do que o setor produtivo brasi-
leiro faz, muito por força exclusiva quase da sua própria 
vontade, da sua determinação, é que este ano se deu a 
maior safra da história do País: 142 milhões e 600 mil 
toneladas de grãos e uma produção recorde de biocom-
bustíveis, a partir sobretudo da cana-de-açúcar e das 
nossas oleaginosas, de 27 bilhões de litros de etanol. 
E lembro que o Brasil, no mês de fevereiro último, su-
perou o consumo da gasolina utilizando combustível 
limpo, renovável, que não ataca a camada de ozônio 
e, portanto, não produz efeitos prejudiciais para o meio 
ambiente, para os nossos recursos naturais.

Da maneira como o Governo propõe a Medida 
Provisória nº 422, de 2008, entendemos que ela em 
nada vai contribuir para aquilo que interessa à geração 
de emprego, de renda, de produção. Não concordamos 
que este Parlamento aprecie essa matéria na forma 
de medida provisória, até porque já nos posicionamos 
aqui contra a sua admissibilidade.

Assim, Sr. Presidente, quero dessa forma expres-
sar nosso posicionamento, com essas argumentações, 
o que teremos oportunidade de alongar no debate.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado  
Wandenkolk Gonçalves. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado  Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, an-
tes de entrar diretamente na matéria, no tempo que 
me cabe, não poderia deixar de lembrar que hoje, dia 
13 de maio, comemora-se a Abolição da Escravatura, 
para mim e para muitos abolição incompleta, pela re-
alidade que ainda existe sobretudo na mentalidade de 
grande parte do povo brasileiro, contaminada pelo pre-
conceito. São duras as conseqüências sobre o nosso 
povo negro, que efetivamente foi excluído, em vários 
momentos, na história do Brasil. 

Por isso queremos dar um salto de qualidade com 
a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e com a 
aprovação das cotas para universidades. Queremos 
efetivamente dar um salto de qualidade no combate 
ao trabalho escravo de brancos e negros, que ainda 
existe no Brasil. 
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Quero também, nesse tempo que me cabe, in-
formar que hoje foi oficializada a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Quilombos e com muita honra estou 
aqui para assumir a Presidência, indicado que fui pe-
los nobres Parlamentares.

Esta medida provisória, Sr. Presidente, tem como 
escopo a regulamentação e a delimitação do número de 
hectares e também o limite dado com referência aos mó-
dulos definidos pelo nobre Relator, o Deputado  Asdrubal 
Bentes, que merece o nosso mais profundo respeito e os 
nossos parabéns. Quero inclusive, Deputado  Beto, para-
benizar o nobre Relator por ter aceitado a sua emenda. 
Isso mostra que o relatório foi feito com todo o cuidado 
no sentido da segurança de um projeto que efetivamente 
ajuda a regularizar esses aspectos da questão fundiária 
e da questão da administração pública do nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir contrariamente, concedo a palavra ao Deputado  
Ayrton Xerez.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
a presente medida provisória causa grande polêmica 
no âmbito da Câmara dos Deputado s, tendo em con-
ta que o Deputado  Asdrubal Bentes é produtor de um 
projeto de lei com a mesma direção, com a mesma 
intensidade e o mesmo objeto.

Nós Parlamentares que buscamos prestigiar o 
procedimento legislativo, sobretudo nós do Democra-
tas, encontramo-nos em situação abstrusa. Queremos 
votar a matéria, o mérito da matéria é bom e atende 
aos interesses da sociedade brasileira, já que essas 
terras serão transferidas sem licitação a brasileiros que 
já ocupam esses módulos há muitos e muitos anos. Ou 
seja, é uma situação de fato que vamos transformar 
numa situação de direito?

Agora, preocupa-nos dar admissibilidade à me-
dida provisória e, por conta dessa providência, pre-
judicarmos a tramitação do projeto de lei do próprio 
Deputado  Asdrubal Bentes. Então, na visão deste Par-
lamentar que vos fala e fala a todos os colegas Sras. e 
Srs. Deputado s Federais aqui presentes, o projeto do 
Deputado  Asdrubal Bentes merece prosseguir, merece 
ser aprovado, só que estamos diante de uma impos-
sibilidade regimental, temos de votar anteriormente a 
admissibilidade da presente medida provisória. 

Com referência a isso, Sr. Presidente, eu me 
inscrevi para falar contra a admissibilidade. Chega de 
medidas provisórias, sobretudo aquelas que buscam 
furtar a autoria intelectual do autor do projeto, que já se 
pronunciou como Relator e que já expendeu as suas 
considerações sobre essa tema, que é importante para 
o desenvolvimento integrado, ambiental e industrial da 
Amazônia Legal. 

Contra a admissibilidade da MP!
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado  
Eduardo Valverde. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Pompeo de Mattos. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Dr. Ubiali. 
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
a Medida Provisória nº 422, de 2008, vem resolver um 
grave problema da região amazônica. 

O módulo fiscal é um cálculo estatístico que determi-
na o tamanho e tipo de imóvel rural para cada município, 
com base nos dados fundiários dos municípios. Na Ama-
zônia, há municípios com módulos ficais de 10 hectares 
e outros de 100 hectares. A média gira em torno de 65 
hectares. Assim, entre 70% e 80% das posses de até 15 
módulos fiscais ficariam em torno de mil hectares. 

A medida tem relevância na medida em que o Có-
digo Florestal determina, em seu art. 16, inciso I, que a 
propriedade rural situada em área florestal localizada 
na Amazônia Legal tenha no mínimo 80% de reserva 
legal, de modo que a regularização no limite hoje pre-
visto na Lei de Licitações, de 500 hectares, alcançaria, 
em boa parte dos casos, apenas propriedades com a 
utilização de no máximo 100 hectares, o que foge à 
realidade rural atual da Amazônia Legal.

Por outro lado, a regularização fundiária em ques-
tão, com o Decreto nº 6.321, de 21 de dezembro de 
2007, que dispõe sobre ações relativas à prevenção, 
ao monitoramento e controle de desmatamento no 
bioma Amazônia, são medidas que ajudarão a com-
bater a grilagem de terras públicas na região e regu-
larizar situações que estejam dentro da legalidade e 
sustentabilidade, para maior ordenamento e controle 
da ocupação territorial da região.

A conseqüência imediata da edição da presente 
medida provisória é a legalização de ocupações anti-
gas, trazendo grandes vantagens para os proprietários, 
como acesso ao PRONAF, inscrição como produtor rural 
e outras. Também resultará em um controle efetivo da 
ocupação na Amazônia, pois os donos desses imóveis 
serão os responsáveis diretos pelo seu uso. Assim, cri-
mes e irregularidades terão responsáveis diretos.

O Governo Federal agiliza definitivamente a re-
gularização das pequenas e médias posses rurais, já 
consolidadas há vários anos e situadas nas áreas an-
tropizadas da Amazônia. Fixa seus detentores. 

Portanto, trata-se de uma medida muito boa e que 
vai resolver um problema, independentemente de ter 
sido editada medida provisória sobre um projeto de lei 
já existente. Somos favoráveis a que seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
requerimento sobre a Mesa.
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O painel eletrônico registra nesse momento a 
presença de 370 Sras. Deputada s e Srs. Deputado s. 

PRESENTES OS SEGUINTES SENHO-
RES DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas 4

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondonia 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 

Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre 7

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 14

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo Pmdb PmdbPscPtc
Total de Ceará 16
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PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM 
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco 16

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
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Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil PRTB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 42

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro 30

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
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Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás 14

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso: do Sul 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná 25

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
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Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 18

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
quorum para deliberar. 

Sobre a mesa requerimento de encerramento de 
discussão e encaminhamento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos arts. 117, inciso XI, e 157, § 3º, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputado s, o encer-
ramento da discussão e do encaminhamento da 
votação da Medida Provisória nº 422/08”. 

Sala das Sessões, – Fernando Ferro, 
Vice-Líder do PT; Rita Camata, Vice-Líder do 
Bloco PMDB/PSC/PTC; Rodrigo Rollemberg, 
Vice-Líder do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PRB; Lincoln Portela, Vice-Líder do PR; e Be-
nedito de Lira, Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se acham. (Pausa.) 

APROVADO.
ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-

se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em vo-

tação o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 

sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para en-
caminhar contra, concedo a palavra ao nobre Deputado  
Zenaldo Coutinho. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Chico Alencar. 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
Parlamentares, servidores da Casa, todos os que 
acompanham esta sessão, esta matéria é discutida, por 
coincidência, num momento importante da nossa vida 
republicana. Pelo que fui informado, a Ministra do Meio 
Ambiente, Marina Silva, percebeu que não havia mais 
ambiente para ela num Governo politicamente trans-
gênico e que exigia, talvez, a transposição excessiva 
de convicções para que ela ali permanecesse.

Para a Ministra do Meio Ambiente – tardiamen-
te, a nosso juízo –, não havia mais meio termo para 
conciliar desmatamento e preservação, crescimento 
econômico sem sustentabilidade e sua própria sus-
tentação no Ministério do Meio Ambiente.

Polui-se um pouco mais o Brasil, desmata-se um 
pouco mais o nosso cenário político, a aridez avança. 
Isso é lamentável. Quero deixar esse registro aqui. 

O mesmo posso dizer em nome do Partido So-
cialismo e Liberdade, o PSOL, sobre esse projeto. Na 
verdade, em primeiro lugar, ampliar a área de terra pú-
blica a ser doada sem licitação para posseiros, quiçá 
grileiros, da metragem atual para 3 vezes mais – 1.500 
hectares – soa muito mais como um plano de acelera-
ção da grilagem de terras ou dos interesses de grandes 
fazendeiros, e não de pequenos posseiros. 

Fizemos uma proposta para polemizar, reduzin-
do para 100 hectares. Evidentemente, o Relator não a 
acolheu. O Governo Lula já autorizara isso por meio de 
medida provisória. Nós, do ponto de vista do mérito e do 
conteúdo, somos contra tanto a medida provisória quanto 
o projeto de lei do Deputado  Asdrubal Bentes, que, de 
qualquer forma, tinha o mérito de ser um projeto desta 
Casa. O Legislativo foi atropelado, porque o Governo 
sugou, ipsis litteris, o projeto de um Parlamentar, mas, 
do ponto de vista do mérito, não achamos que, numa 
quadra que recrudesce o desmatamento da Amazônia, 
aprovar um projeto desse teor está compatível com a 
questão orçamentária, financeira, vale dizer econômica 
e de sustentabilidade do nosso País. 

Portanto, nossa posição de mérito é contra esse 
projeto. Ele não consulta os interesses nacionais nem 
das futuras gerações. O Brasil tem que ter um olho 
muito atento para o avanço de uma concepção que 
prioriza o agronegócio, o agrocombustível, em detri-
mento da bio, da vida, da sustentabilidade planetária 
e nacional.

Muito obrigado.



20348 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar favoravelmente, concedo a palavra ao 
Deputado  Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
a realidade na Amazônia é de que o conflito era per-
manente. Havia o risco de irmãos contra irmãos, de 
morte; muito mais do que o interesse econômico, havia 
o interesse de levar a paz para aquela região. 

Por isso a edição dessa medida provisória tinha 
relevância e urgência. Naturalmente poderia ter tido 
a forma de projeto de lei com urgência constitucional. 
Mas a relevância e urgência era tal, pela possibilidade 
de conflito imediato na região, que estabelecer medi-
da provisória levou paz e normatização legal, que é 
papel do Estado, para que se possa de fato ter uma 
sociedade que aprenda a conviver com as diferenças 
e, principalmente, que possa ser legalizada; que lhe 
sejam atribuídos tanto os seus direitos quanto os seus 
deveres.

Sendo assim, somos favoráveis à sua admissibi-
lidade e à sua relevância. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em vo-
tação o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
não considera que essa proposta atenda aos pré-requi-
sitos constitucionais de urgência e de relevância. 

Por conta disso, o Democratas posiciona-se con-
trariamente a essa matéria.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde vota contra, não pelas razões mencionadas aqui, 
mas vota contra pelo mérito da medida provisória.

Essa medida provisória, embora o Relator tenha 
aceito uma emenda nossa que prevê o zoneamento, 
pode trazer mais destruição para a Amazônia. Em 
primeiro lugar, ao regulamentar toda essa terra, 20% 
dela poderá ser queimada, destruída ou preparada. 
Em segundo lugar, não há nenhuma menção à venda 
para estrangeiros ou não. Em terceiro lugar, parentes 
de terceiro grau podem também usufruir dessa terra 
ou vendê-las adiante. Portanto, o que estamos fazendo 
é algo bastante perigoso para nós.

O Partido Verde tem o compromisso de não pe-
dir verificação, mas ele quer ressaltar que essa me-
dida, apesar das boas intenções, que são no sentido 
de resolver o problema fundiário na Amazônia, deixa 
muitas lacunas que podem ser lamentadas no futuro 

pelos brasileiros, sobretudo a compra de terras por 
ONGs que representam estrangeiros.

O limite anterior, fixado há cerca de um ano, era 
de 500 hectares e agora passou para 1.500 hectares. 
Ficamos ainda com a salvaguarda no Congresso Na-
cional de aprovar ou não as vendas de terras que te-
nham 2.500 hectares.

Portanto, chamamos atenção. É uma medida 
bem-intencionada, mas que pode trazer prejuízos para 
o Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PV 

vota “não”.
Como vota o Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/

PRB?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL reitera que é contra 
a medida provisória e contra o projeto de lei que amplia 
em 3 vezes a área pública a ser titularizada sem qual-
quer licitação, abrindo campo à grilagem empresarial 
e, inclusive, do agronegócio na Amazônia Legal. 

Isso é muito grave e perigoso, sem contar o peri-
go da apropriação dessa parte importante do território 
nacional por interesses transnacionais, tão poderosos 
no mundo de hoje.

Portanto, o nosso voto é contra a admissibilidade 
e os pressupostos legais, orçamentários, financeiros e 
constitucionais dessa medida e desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB, Sr. 
Presidente, é contra a admissibilidade por considerar, 
mais uma vez...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  Bonifácio de Andrada, deixe-me pedir que 
aumentem um pouquinho o som do microfone de ple-
nário, porque, quando o Deputado  Fernando Gabeira 
falou, pelo barulho em plenário, ficou difícil ouvi-lo. 
Agora, o Bonifácio de Andrada.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB é contra a admissibilidade, porque considera 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20349 

que não é matéria nem urgente nem relevante. E tan-
to não é urgente nem relevante que o Deputado  As-
drubal Bentes já apresentou um projeto de lei sobre 
essa questão.

Agora, Sr. Presidente, se continuarmos a sub-
meter as medidas provisórias que vão se multiplicar, 
estaremos não só enfraquecendo a Casa, a instituição 
nos seus direitos, mas, é curioso, estaremos enfraque-
cendo as bases do Governo.

Os Deputado s do Governo passam a não ter tema 
para conversar com o Governo e ficam inteiramente 
afastados, por conseguinte, do processo político. O 
PSDB é contra a admissibilidade por não considerar 
que essa medida provisória se enquadra nas normas 
constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP enca-
minha o voto “sim” à admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às vezes, ve-
mos alguma incoerência nas falas. O próprio Deputado  
Asdrubal Bentes, que foi quem elaborou e trabalhou 
a matéria, está como Relator do PLV, e S.Exa. mes-
mo concorda. E fez ainda adendos importantes. Não 
temos como ser contrários a essa medida provisória. 
Encaminhamos o voto “sim”.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Sr. Presi-
dente, para encaminhar pelo PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB, 
para orientar.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB-
MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Como vota o PPS.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS, 
como tem feito ao longo destes 2 anos, encaminha 
contra a admissibilidade por não entender que foram 
cumpridos os pressupostos da admissibilidade. Mas, 
com relação ao mérito, eu, como amazônida – vou fa-
lar isso posteriormente, depois do encaminhamento –, 
sou favorável, porque isso vai resolver o problema do 
conflito das terras da Amazônia. 

É preciso entender que a Amazônia é também 
Brasil e precisa resolver seus problemas. A produção 
precisa da regularização fundiária. O grande problema 
hoje nos Estados da Amazônia que são produtores – 
Rondônia, Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins – é 
exatamente a falta de compreensão do resto do Brasil 

com relação àqueles que produzem. É preciso enten-
der que na Amazônia também existem Estados que 
são produtores, produtores de grãos que fazem falta 
na mesa do trabalhador brasileiro; produtores de...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, por gentileza.

O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, 
orientamos agora contra e, posteriormente, no méri-
to, a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Líder da Minoria. 
O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa medida 
provisória é o cúmulo do absurdo. Ela deixa exatamen-
te bem claro como o Governo faz questão de obstruir 
a pauta, para que esta Casa não tenha assunto para 
debater. 

Havia uma matéria de um colega Deputado  trami-
tando. Não havia a menor razão para o Governo editar 
uma medida provisória. É um desrespeito flagrante, 
principalmente neste momento, quando os partidos 
conversam sobre a possibilidade de se abrir uma tré-
gua para a negociação. Mais uma vez, o Governo edita 
3 medidas provisórias, demonstrando que realmente 
não quer dialogar; quer continuar cerceando o direito 
de esta Casa debater e apresentar propostas sobre 
matérias importantes, como a que estava tramitando. 
E o Governo a transforma, ao final, em uma medida 
provisória.

Portanto, encaminhamos “não”. 
A SRA. IRINY LOPES – Para orientar, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PT.
A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – O PT orienta o voto “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Go-
verno.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo 
orienta o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG.) 

– Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE.) – Verifica-

ção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
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A SRA. IRINY LOPES (PT-ES.) – Verificação 
conjunta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-
ficação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita às Sras. Deputada s e aos Srs. 
Deputado s 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. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.) 

– Sr. Presidente, o PMDB se associa à verificação e a 
torna conjunta, se isso não foi feito antes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Como?

O SR. COLBERT MARTINS – Verificação con-
junta neste caso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Foi 
pedida.

O SR. COLBERT MARTINS – Obrigado. Refor-
çamos, então, o pedido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Parece 
que o painel não está registrando. (Pausa.) Começou 
a registrar.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
pede aos Parlamentares que venham ao plenário para 
a votação e que nele permaneçam, porque temos vá-
rias matérias para votar ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
pedir a atenção do Plenário. 

Hoje, 13 de maio, completam-se 120 anos da 
Abolição da Escravatura. Era para termos feito uma 
exposição neste dia. Quero explicar por que não foi 
feita. Ocorre que, por iniciativa conjunta da Câmara 
dos Deputado s do Brasil e da Assembléia Nacional de 
Portugal, realizamos um evento em comemoração aos 
200 anos da chegada da Família Real portuguesa ao 
Brasil. A data prevista para a inauguração de uma ex-
posição sobre este evento, a sessão solene referente 
a este evento, era uma ou duas semanas atrás. Por 
solicitação do Presidente da Assembléia Nacional de 
Portugal, em virtude de impossibilidade de eles aqui 
comparecem na data estipulada, a sessão acabou 
sendo realizada na data de hoje. 

Informo ao Plenário que pautamos para hoje, e 
pedimos o apoio de todos, a votação do Projeto de Lei 
nº 7.198, de 2002, do Senado Federal, que concede 
anistia post mortem a João Cândido Felisberto, o Al-
mirante Negro. (Palmas.)

Vou dar aqui algumas informações. João Cândido 
Felisberto participou da chamada Revolta da Chibata. 
Os castigos físicos, próprios do regime escravocrata, 

foram abolidos da Marinha do Brasil um dia após a 
Proclamação da República, em 1889. Mas foram res-
tabelecidos em 1890. 

No dia 22 de novembro de 1910, João Cândido, 
um marinheiro negro, deu início a um levante assu-
mindo o comando do Navio Minas Gerais, pleiteando a 
abolição dos castigos corporais na Marinha de Guerra 
Brasileira. De 600 revoltosos, sobreviveram pouco mais 
de 100, detidos no calabouço da antiga Fortaleza de 
São José da Ilha das Cobras. Dentre esses detidos, 
pouco mais de 100, 18 foram recolhidos à cela nº 5, 
escavada na rocha. Ali foi atirada cal virgem, na vés-
pera do Natal. Após 24 horas, desses 18, apenas João 
Cândido e o soldado naval Pau de Lira sobreviveram. 
Cento e cinco marinheiros foram desterrados para 
trabalhos forçados nos seringais da Amazônia, sendo 
que 7 desses foram fuzilados no trânsito. 

João Cândido também foi expulso da Marinha, 
sob a acusação de ter favorecido os rebeldes. O Almi-
rante Negro, como foi chamado à época pela imprensa, 
um dos sobreviventes dessa prisão na Ilha da Cobras, 
foi internado no Hospital dos Alienados, em abril de 
1911, como louco e indigente. Ele e 10 companheiros 
só seriam julgados e absolvidos das acusações 2 anos 
mais tarde, em 1º de dezembro de 1912, mas não fo-
ram reintegrados.

Portanto, este projeto, além de propor anistia, se 
aprovado, vai produzir todos os efeitos, inclusive em 
relação às promoções a que teriam direito os anistiados 
se tivessem permanecido em serviço ativo, bem como 
em relação ao benefício da pensão por morte.

Esclareço, ainda, que foi trabalhado esse tema 
pelo Ministro Edson Santos e pelo Comandante da 
Marinha, com quem conversei hoje. Portanto, a Ma-
rinha também é favorável à aprovação desse projeto 
de lei.

Assim, creio que, ao aprovarmos esse projeto, 
vamos fazer um ato, eu diria, mais do que tudo simbó-
lico em relação àqueles que pertencem à comunidade 
de afrodescendentes, e também àqueles que não são, 
que vêm lutando por esses valores de justiça. E é claro 
que também tem um peso altamente simbólico, que 
é o de combater o preconceito, a exclusão social que 
atinge notadamente os afrodescendentes. 

Portanto, esta é a maneira como a Câmara dos 
Deputado s quer homenagear a Abolição da Escra-
vatura. 

Quero informar também ao Plenário que estamos 
preparando, a partir de amanhã, uma mostra sobre a 
legislação alusiva ao tema Abolição da Escravatura, 
desde o Império até a legislação recente, com textos, 
documentos históricos, imagens e vídeos. Ainda ama-
nhã, a Câmara vai veicular um vídeo da Assembléia 
Nacional Constituinte alusivo aos 100 anos da Aboli-
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ção da Escravatura, com cerca de 5 minutos de du-
ração. Ainda amanhã, o Portal da Constituinte terá os 
vídeos da ANC e o resumo da legislação de combate 
à discriminação racial.

No dia 20 de novembro de 2008, Dia da Cons-
ciência Negra, faremos uma exposição sobre os 120 
anos da Lei Áurea e sobre as lutas contra a discrimi-
nação racial no País. 

Creio que isso coloca a Câmara no patamar de 
cumprir com a sua função social, sem, evidentemente, 
excluir outras matérias que dizem respeito ao mesmo 
tema. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na verdade, eu preciso prestar um escla-
recimento sobre esta votação. 

Nós, desde o começo, temos questionado a ad-
missibilidade da Medida Provisória nº 422, até porque 
ela foi editada num momento turbulento – V.Exa. se 
lembra –, quando estávamos tentando negociar o fim 
da obstrução e, de repente, fomos pegados de surpre-
sa por esta medida provisória que era uma cópia de 
um projeto de lei que tramitava na Casa, de autoria do 
Deputado  Asdrubal Bentes.

Na semana passada, propus que rejeitássemos, 
por acordo, a admissibilidade e, em seguida, aprovás-
semos o projeto do Deputado  Asdrubal Bentes. Por 
quê? Porque nós, do Democratas, somos absoluta-
mente favoráveis ao mérito desta medida provisória. 
Nosso questionamento dizia respeito ao procedimento, 
à forma como ela foi encaminhada. 

Ocorre, Sr. Presidente, que fui hoje surpreendido. 
O próprio Relator, Deputado  Asdrubal Bentes, que é 
autor do projeto, opinou pela admissibilidade. Ao que 
nos parecia, o Relator iria sustentar a inadmissibilidade 
para a posterior aprovação de seu projeto. Entende-
mos que o desejo do Deputado  Asdrubal Bentes é a 
aprovação da medida provisória, enfim, a aprovação 
da matéria.

Quero dizer, com isso, que está mantida a orien-
tação do Democratas. Portanto, o partido encaminha 
contrariamente à admissibilidade da matéria. Contudo, 
quero ressalvar que a bancada, especialmente a Lide-
rança, compreende e aceita que Parlamentares seus 
votem de forma diversa da que está sendo encaminha-
da pelo Líder, em face dos interesses relevantes que 
estão em jogo nessa matéria. Na votação seguinte, se 

superada a questão da admissibilidade, o Democratas 
vai orientar favoravelmente do mérito da matéria.

Faço este registro para deixar em situação con-
fortável todos aqueles Parlamentares que acharem 
por bem votar a favor também da admissibilidade da 
matéria.

Obrigado.
O SR. PEDRO EUGÊNIO – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos 
termos do art. 95 do Regimento Interno, indago a 
V.Exa. se, com base no art. 55, compete, de ofício, ao 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e àquele colegiado considerar como não 
escrita emenda elaborada, violando o art. 119, § 2º.

Essa conduta ocorreu na reunião da CCJC do 
dia 7 de maio. O Presidente daquele órgão técnico 
comunicou que havia declarado como não escrita a 
Emenda nº 1, de 2008, ao Projeto de Lei nº 7.431, de 
2006, que trata do piso salarial dos professores e que 
fora aprovada por unanimidade pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação, que presido.

No entendimento deste Parlamentar, competi-
ria a V.Exa., como Presidente da Casa, tal decisão, 
desde que fosse apresentada reclamação antes da 
aprovação definitiva pela CCJC. Ainda assim, caso 
V.Exa. indeferisse a reclamação, caberia recurso ao 
Plenário, sem direito de consulta à CCJC, nos termos 
do § 3º do art. 96.

Vale ressaltar também que a decisão da CCJC 
não deve prevalecer sobre a de nenhuma outra Co-
missão. 

Quero ainda, Sr. Presidente, concluída a questão 
de ordem, informar a V.Exa. que essa é uma emenda 
saneadora e conferiu adequação financeira e orça-
mentária a projeto estratégico. Portanto, na condição 
de Presidente da Comissão de Finanças e de Tributa-
ção, não posso concordar que, de ofício, seja decla-
rada não escrita emenda que é prerrogativa exclusiva 
da Comissão de Finanças e Tributação.

É a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Es-

clareço a V.Exa. que essa questão de ordem já havia 
sido formulada. Nós a enviamos à CCJC para que se 
manifestasse. A partir da manifestação da CCJC, va-
mos dar, então, a resposta da Mesa, da Presidência 
da Casa.
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Recolho a questão de ordem de V.Exa. Vou anexá-
la àquela que já enviamos à CCJ com esse conteúdo 
que V.Exa. acabou de ler.

O SR. PEDRO EUGÊNIO – Entendo a posição 
de V.Exa. Tinha já conhecimento da questão de ordem 
levantada pelo Deputado  Manoel Junior. No entanto, 
quis formular outra também, para deixar claro que se 
trata de uma questão de interesse da Comissão de 
Finanças e Tributação.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou Presi-
dente da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade 
Racial. Gostaria de agradecer a V.Exa. o empenho na 
análise do projeto de lei que concede anistia póstuma 
a João Cândido. Para nós, afrodescendentes, ela não 
se refere só aos negros, neste exato momento. Quem 
leu a história sabe: vários marinheiros eram brancos; 
a grande maioria, nordestinos.

Quero agradecer muito o empenho a V.Exa. nes-
sa votação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não há 

necessidade. Mas agradeço a manifestação a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado  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. 
Deputado s, eu também compartilho da fala do Presi-
dente da Casa com relação ao projeto de lei de anistia 
post mortem a João Cândido Felisberto, o Almirante 
Negro, líder da Revolta da Chibata.

Inclusive, só sabemos o que deveríamos saber 
sobre o Almirante Negro graças ao jornalista Edmar 
Morel, que escreveu o melhor texto sobre a Revolta 
do Chibata. 

É muito justo que a Câmara vote esse projeto. 
João Cândido Felisberto foi um negro que realmente 
soube posicionar-se com coragem e destemor para 
enfrentar um castigo inaceitável, como são todos os 
castigos, especialmente o da chibata.

Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna com uma 
preocupação que não é pequena. Deveríamos estar 
aqui, nesta noite, discutindo projetos relativos à pauta 
positiva do Parlamento. Uma pauta pela qual, em princí-
pio, todos trabalhamos, para limpar aquele excesso de 
medidas provisórias e votar projetos de lei e emendas 
constitucionais de interesse da população.

No entanto, estamos, neste plenário, votando 
uma medida provisória que é um esbulho ao Parla-
mento, que é cópia de um projeto de lei de autoria de 

um Deputado . Quero dizer ao amigo Asdrubal Bentes 
que não é uma questão de autoria. Tanto faz votar a 
medida provisória como o seu projeto, que foi copia-
do pela medida provisória? Não. Faz muita diferença 
votar um projeto de lei de autoria de um Deputado  no 
momento em que estamos reiniciando uma pauta po-
sitiva ou votarmos uma medida provisória que é cópia 
fiel desse projeto.

É com lamentação que venho aqui dizer que, mais 
uma vez, a Maioria cede ao clamor governamental 
de governar por meio de medidas provisórias. Quatro  
MPs foram editadas na última semana – quatro! No 
momento em que desbloqueamos a pauta, o Governo 
volta à prática do garroteamento do Parlamento com 
medidas provisórias.

Mais uma vez o Governo e também a maioria go-
vernamental, infelizmente, com um certo consentimento 
do Presidente da Casa, desdenham da discussão de 
uma boa pauta positiva para a Casa. De novo vêm os 
penduricalhos! Vários projetos foram apresentados sem 
uma conversa, uma convergência, sem uma discussão 
adequada entre os Líderes da Casa. Temos que man-
ter um bom entendimento para que possamos votar 
matérias que são fortemente de interesse público e 
de percepção clara pela sociedade de valorização da 
Casa. Temos de rever a posição de continuar este en-
tendimento que nem impõe um certo limite às medidas 
provisórias nem favorece a discussão da boa pauta do 
Parlamento, que contém matérias sobre segurança 
pública e meio ambiente.

Aliás, a Ministra do Meio Ambiente acaba de se 
demitir, e certamente tem suas razões. É preciso que 
se faça, e muito, nessa área. Há projetos para desma-
tamento zero na Amazônia, mas não se discute essa 
boa pauta nem se põe um relativo freio à edição de 
medidas provisórias.

Sr. Presidente, houve esforço ingente – realmen-
te não foi pequeno – para que abríssemos a pauta e 
chegássemos a uma situação de reconexão do Parla-
mento com a sociedade, com projetos que interessam 
à sociedade, que melhoram sua qualidade de vida, 
como a PEC nº 29, que trata de recursos adicionais 
para a saúde, e outras matérias que não estão con-
templadas nessa pauta de improviso que não deve 
prevalecer no dia de hoje.

Fica registrado nosso compromisso em relação 
a duas matérias que estão obstruindo a pauta, a MP 
e o projeto de lei, e, em seguida, ao projeto relativo 
aos portadores de deficiência física, partindo, é cla-
ro, por aclamação, da aprovação do projeto relativo 
ao nosso Almirante Negro. E é até aí, no máximo. A 
partir daí, ou sentamos e redefinimos a pauta positiva 
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ou vai ser muito difícil evoluir com a pauta da Câmara 
dos Deputado s.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada  Luciana Genro, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Como Lí-
der. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, primeiro 
quero convidar os Parlamentares para a homenagem 
que faremos amanhã, no Salão Nobre da Câmara dos 
Deputado s, aos que lutam pela seguridade social, 
como parte de um movimento para que possamos 
votar e aprovar na Câmara dos Deputado s os proje-
tos já aprovados no Senado, de autoria do Senador 
Paulo Paim, que acabam com o fator previdenciário e 
vinculam novamente o aumento de todas as aposen-
tadorias ao aumento do salário mínimo; e também a 
regulamentação da Emenda nº 29.

Mas quero neste momento registrar com pesar 
que ontem foi preso o Vice-Presidente da Federação 
Brasileira das Associações de Controladores de Tráfe-
go Aéreo – FEBRACTA, Moisés Almeida, por 15 dias, 
acusado não se sabe do quê. 

Moisés foi uma das lideranças do movimento em 
defesa da desmilitarização do controle de tráfego aé-
reo, foi uma das lideranças que denunciou e continua 
denunciando os problemas no tráfego aéreo, que co-
loca em risco a vida das pessoas. Essa é a verdadeira 
razão pela qual Moisés está preso. 

Ele continua insistindo em defender a vida das 
pessoas que todos os dias cruzam o céu deste Brasil 
nos aviões e estão em risco porque diversos inciden-
tes e quase acidentes estão ocorrendo por problemas 
no controle de tráfego aéreo. 

O advogado da Federação, Dr. Roberto Sobral, 
vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal 
relatando 20 desses incidentes e quase acidentes mui-
to graves que colocam em risco a vida das pessoas 
que voam de avião. O Comando da FAB continua se 
recusando a aceitar que existem problemas no controle 
de tráfego aéreo e, pior do que isso, continua punindo 
aqueles controladores que ousam levantar sua voz para 
dizer que há insegurança no céu deste País. 

É exatamente em razão dessa postura da FAB 
que os controladores têm defendido a desmilitarização 
do controle de tráfego aéreo, para que possam livre-
mente expressar os perigos que rondam esse tráfe-
go e exigir um tratamento digno. Não é possível que 
num país como o nosso, que se gaba de viver numa 
democracia, cidadãos sejam presos, militares ou não, 

por denunciar perigos e por exigir mais segurança no 
tráfego aéreo.

Quero me solidarizar com o movimento realizado 
ontem no Rio de Janeiro pela OAB, pela ABI e por ou-
tras entidades, quando o PSOL esteve representado 
pelo Deputado  Chico Alencar, defendendo a liberdade 
de expressão. 

Independente de concordarmos ou não com os 
que defendem a legalização da maconha, eles têm, 
sim, o direito de se expressar. É exatamente isso o que 
está em jogo também neste caso, porque os militares 
controladores de tráfego aéreo não têm o direito de se 
expressar. Pode a FAB concordar ou não que existem 
problemas; pode a FAB concordar ou não com a des-
militarização. Ela não pode prender lideranças, mesmo 
que sejam militares, por expressarem suas opiniões 
a esse respeito,.

Portanto, quero me solidarizar com Moisés, com 
toda a sua família, com sua esposa e 2 filhos, que, com 
muita coragem, estão enfrentando mais este momen-
to, que não é o primeiro. Moisés já foi preso em outras 
oportunidades e vários outros líderes também já sofre-
ram essa mesma punição por dizerem a verdade e por 
exigirem segurança no tráfego aéreo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado.

VOTARAM:
Sim 289 
Não 110 
Abstenção 1
Total 400 votos.

É APROVADO O PARECER DO RELATOR NA 
PARTE EM QUE MANIFESTA OPINIÃO FAVORÁVEL 
QUANTO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS 
CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA 
E DE SUA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMEN-
TÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO 
Nº 1, DE 2002-CN. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: MPV Nº 422/2008 – PARECER 

DO RELATOR PELA ADMISSIBILIDADE – Nominal 
Eletrônica 

Início da votação: 13/05/2008 17:59
Encerramento da votação: 13/05/2008 18:24
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 
8º da Resolução nº 1, de 2002-CN. (Injuridicidade das 
Emendas de nºs 4, 5 e 7, e inadequação financeira e 
orçamentária da Emenda de nº 7) 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O  SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra, concedo a palavra ao Deputado  
Zenaldo Coutinho. (Pausa.)  – Deputado  Duarte No-
gueira. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado  Lira Maia. (Pausa.) 
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, na 
realidade, o Democratas era contra a admissibilidade 
desta matéria e tínhamos nos inscrito para falar contra. 
No entanto, ela é importante para a Amazônia Legal. 
Discutimos exaustivamente no partido e somos favo-
ráveis ao mérito, mesmo lamentando que o projeto 
do Deputado  Asdrubal Bentes não tenha sido votado 
nesta Casa. 

Tínhamos apresentado emenda para resolver de 
uma vez por todas o problema das glebas patrimoniais 
das cidades, principalmente do Pará e da Amazônia. 
Não tivemos essa oportunidade porque a medida pro-
visória foi admitida. 

Agora, no mérito, somos totalmente favoráveis, 
porque é uma medida que resgata sobretudo a dignida-
de do produtor rural da Amazônia, dando oportunidade 
ao INCRA de regularizar mais de 90% dos problemas 
fundiários na região.

Portanto, só para dizer àqueles que nos assistem, 
sobretudo os produtores rurais da Amazônia, que éra-
mos contra a admissibilidade da matéria porque somos 
contra qualquer medida provisória, até para prestigiar 
o Deputado  Asdrubal Bentes. Com relação ao mérito, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, somos total-
mente favoráveis. 

Estamos autorizados pelo Líder do partido De-
mocratas a encaminhar esta votação favoravelmente 
ao mérito, ao conteúdo da matéria, que foi discutida 
lá no Município de Novo Progresso – eu e o Deputado  
Asdrubal Bentes estávamos lá. É uma iniciativa do Pre-
sidente do Sindicato Rural de Novo Progresso, nosso 
querido Agamenon Menezes, que a apresentou naquela 

reunião, e o Deputado  Asdrubal Bentes, muito sabia-
mente, trouxe a esta Casa. Parece que esta matéria 
só veio para esta Casa através de medida provisória, 
inclusive o projeto completo, com os pontos e vírgulas 
do Deputado  Asdrubal Bentes, e hoje é consenso.

Infelizmente, Deputado  Asdrubal Bentes, está 
ocorrendo exatamente esta votação por medida pro-
visória. Estaríamos mais felizes, mais satisfeitos, mais 
empolgados, se estivéssemos votando favoravelmen-
te a seu projeto com nossa emenda. Aí, sim, estaria 
completo. 

Mas já anunciamos que estamos escrevendo 
outro projeto que traz a solução definitiva para o pro-
blema das glebas patrimoniais urbanas das cidades 
da Amazônia Legal.

Portanto, o encaminhamento do Democratas é 
favorável ao projeto.

O SR. DAMIÃO FELICIANO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado  
Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
não há nenhuma dúvida mais neste plenário quanto à 
urgência, à relevância e à importância, no mérito, deste 
projeto. Por isso, nós, que já defendemos, que explica-
mos a necessidade do apaziguamento, da regulamen-
tação, de que nosso País tenha um desenvolvimento 
mais hegemônico, mais adequado regionalmente para 
a Amazônia, somos totalmente favoráveis à aprovação 
desta medida provisória.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado  
Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer discutir o mérito 
dessa questão, que é o mais importante e é grave.

Hoje, parece que não aconteceu nada, mas uma 
Ministra com a marca do meio ambiente, da preser-
vação da floresta amazônica, do respeito internacio-
nal, se demitiu do Governo Lula, e uma das razões é 
esta medida. Já deveria ter se demitido há mais tem-
po porque a medida é, sem dúvida, a oficialização da 
grilagem de terra. 

O  Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, da Constituição Federal, já estabelecia que uma 
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lei faria isso. E fez: a Lei nº 8.666, que estabeleceu o 
limite de 500 hectares. Aqui estamos passando para 
1.500 hectares. Não vai precisar mais botar grilo na 
gaveta para envelhecer papel.

Nossa realidade amazônica é a grilagem da terra, 
a degradação do meio ambiente, a invasão. Isto aqui 
está legitimando e dando essas características, por-
que o Estado não fiscaliza, não controla. Foi um erro, 
inclusive, da Ministra Marina Silva a lógica de privatizar 
florestas ou permitir seu arrendamento na Amazônia.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que a Casa 
está decidindo uma questão como esta de maneira 
aligeirada. Chamo a atenção da bancada do Partido 
dos Trabalhadores em geral, pela sua história, pela 
sua tradição, porque isto aqui não é pouca coisa, é a 
legitimação de um processo que degrada e desmata 
em seguida.

Então, legaliza-se a terra, e aumenta-se, inclu-
sive, a possibilidade, em nome do quê? Da expansão 
do agronegócio? É disso que se trata, Sr. Presidente, 
Srs. Deputado s?

Queremos, o Partido Socialismo e Liberdade, 
dizer que somos radicalmente contra a Medida Pro-
visória nº 422.

Acho que o Governo faz o jogo dos grileiros, da 
grilagem de terra, do agronegócio e sinaliza politica-
mente com a destruição da Amazônia, porque isto 
aqui alimenta essa destruição. Alimenta, inclusive, a 
impunidade.

É disso que trata esta medida provisória que, 
infelizmente, o Governo aceita e que está sendo vo-
tada no dia em que cai a Ministra do Meio Ambiente. 
Essa é a vergonha nacional que vivemos. Apelo aos 
Deputado s que conhecem a Amazônia e sabem da 
necessidade da sua preservação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. REINALDO NOGUEIRA (Bloco/PDT-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra o Líder do PSDB.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fizemos um gran-
de esforço para construir uma pauta positiva, mas o 
que observamos é que nosso esforço foi em vão. Ve-

mos uma enxurrada de novas medidas provisórias 
chegarem aqui.

Na semana passada queríamos que se fosse, a 
título de exemplo, contrário à admissibilidade dessa 
matéria, mas isso não aconteceu. Parece que o Go-
verno se acostumou com o arzinho quente e não quer 
mais discutir quase nada, ou seja, o esforço da Oposi-
ção está sendo praticamente em vão. Novas medidas 
provisórias estão chegando, e a posição do PSDB é 
a de novamente endurecer.

Por isso, somos contrários à matéria.
A SRA. BEL MESQUITA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. BEL MESQUITA (Bloco/PMDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos sabem da 
posição contrária do Democratas às medidas provisó-
rias, mas, como tínhamos dito, no mérito esta matéria 
é muito importante para o Brasil e sobretudo para os 
produtores rurais da Amazônia. Na prática, a aprova-
ção desta matéria não vai aumentar o desmatamento 
nem causar nenhum problema nesse sentido. Vai  dar 
oportunidade aos produtores rurais que já têm 1500 
hectares, só chamando a atenção que podem traba-
lhar apenas em 300 e têm de preservar 1200 de acor-
do com a lei.

Trata-se de matéria que resgata, que enaltece, 
que melhora a vida do produtor rural da Amazônia.

No mérito, o Democratas é totalmente favorável. 
Votamos “sim”, pelo mérito da matéria, porque achamos 
que, se não resolve, pelo menos melhora a situação e 
ajuda os produtores rurais da Amazônia.

Portanto, voto “sim” do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-

les que forem pela aprovação do parecer do Relator 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
Em conseqüência, as Emendas de nºs 4, 5 e 7 

deixam de ser submetidas a voto, quanto ao mérito, 
nos termos do § 6º do artigo 189 do RICD. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação do mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento de destaque de bancada do PPS 
no seguinte teor:
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“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 161, inciso IV, c/c § 2º, do Re-
gimento Interno, destaque para votação em 
separado da Emenda nº 9/08, apresentada à 
Medida Provisória nº 422/2008 (destaque de 
preferência)”.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2008. – 
Deputado  Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado  
Raul Jungmann. (Pausa.)

O SR. BARBOSA NETO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O  SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, votei com o meu partido na votação anterior.

O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado  
Raul Jungmann, que falará a favor da matéria.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, a 
intenção desta medida provisória – e falo na condição 
de ex-Ministro de Desenvolvimento Agrário, durante 6 
anos – é louvável. Entretanto, se não sofrer modifica-
ções, se não incorporar algumas restrições, estaremos, 
hoje, neste plenário, perpetrando um crime contra a 
Amazônia brasileira, em primeiro lugar, porque não 
estamos excluindo da possibilidade do acesso a essas 
terras, sem licitação, os estrangeiros, que representam 
perene ameaça de desnacionalização da Amazônia.

Em segundo lugar, estamos correndo o risco, 
Deputado  Arnaldo Jardim, de ver uma corrida à Ama-
zônia. Neste preciso momento em que estamos votan-
do esta medida provisória, o INCRA está fazendo re-
cadastramento que envolve aproximadamente mais de 
70 milhões de hectares. Imaginem a pressão que vai se 
desencadear sobre o INCRA! Imaginem o que vai acon-
tecer e os interesses que vão convergir exatamente para 
promover o contrário do que aqui se quer fazer!

Em terceiro lugar, é absolutamente inadmissível 
que não se bloqueie a possibilidade de parentes até 
o terceiro grau daqueles que reivindicam essas terras, 
que são públicas, de também buscar a aquisição, se-
não estaremos fomentando nada mais, nada menos, 
do que a produção de latifúndios na Amazônia.

Em quarto lugar, é imprescindível manter o sen-
tido social desse projeto de que essas terras sejam 
inalienáveis pelo menos por 10 anos, senão estaremos 
exatamente agindo de forma inversa à que queremos 
e perpetrando, volto a dizer, um atentado contra a 
Amazônia Legal.

E, por fim, Deputada  Perpétua Almeida, quero cha-
mar a atenção dos senhores para o fato de que se essas 
terras não estiverem devidamente alinhadas com a ques-
tão do Zoneamento Econômico-Ecológico, estaremos 
colocando terras impróprias à pecuária e à agricultura 
para a exploração, o desmatamento, o desmanche do 
bioma, do patrimônio genético, enfim, que cabe a todos 
nós, brasileiros. Na condição de representantes deste 
povo, estaremos cometendo um crime sem volta contra 
a Amazônia. – Deputado  Maurício Rands, não podemos 
permitir estrangeiros, não podemos permitir parentes, 
não podemos permitir a venda, pelo menos por mais 10 
anos, não podemos permitir, Deputado  Maurício Rands, 
a utilização de terras impróprias para a agricultura e a 
pecuária sancionada pelo Congresso Nacional. Isso é 
um atentado à soberania, à Amazônia, aos interesses 
permanentes do nosso País.

Por isso, encaminhamos favoravelmente a este 
substitutivo global.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo con-
cedido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o destaque de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

REJEITADO.
Com muito boa vontade aqui para poder inter-

pretar a vontade do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator da Comissão Mista: 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Dá nova redação ao inciso II do § 2º-B 
do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inci-
so XXI, da Constituição, e institui normas 
para licitações e contratos da administra-
ção pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“II – fica limitada a áreas de até quinze 
módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 
hectares, e condicionada à observância das 
limitações do Zoneamento Ecológico-Econô-
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mico da Amazônia Legal ou dos Estados que a 
integram, vedada a dispensa de licitação para 
áreas superiores a esse limite; e” 

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

Para orientar, Democratas.
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho anunciado 
desde o início, quando da apresentação desta me-
dida provisória, nosso posicionamento favorável ao 
mérito, até porque queríamos de fato votar o projeto 
do Deputado  Asdrubal Bentes. Infelizmente, não foi 
possível, e esta matéria é ipsis litteris, ou seja, é cópia 
real do projeto discutido na base. Nós o discutimos, 
particularmente, no Município de Novo Progresso, em 
Altamira. Essa medida provisória surgiu da idéia dos 
produtores rurais da região. 

Portanto, consideramos bom o projeto, e, se apro-
vado, resolverá grande parte dos problemas de regu-
larização fundiária na Amazônia, dando oportunidade 
de legitimar posses antigas. O produtor não precisará 
fazer malabarismo para regularizá-las.

Dessa forma, o Democratas vota “sim”.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, a matéria foi apresentada de maneira 
muito inteligente e oportuna pelo Deputado  Asdrubal 
Bentes, que acolhe e atende a grande anseio da Região 
Amazônica quanto à regularização fundiária. 

Por isso, não posso deixar de registrar que, ao 
se apresentar a medida provisória, de maneira indé-
bita se apropria da propriedade intelectual do emi-
nente Deputado , constituindo, portanto, um acinte a 
esta Casa. 

O Governo agiu de maneira absolutamente equi-
vocada, imprópria. Porém, devo dizer que não podemos 
orientar contrariamente ao mérito, por considerar justa-
mente a origem do projeto de lei do eminente Deputado . 
Assim sendo, orientamos o voto “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a anti-home-
nagem que esta Casa tende a prestar à Ministra demis-

sionária Marina Silva, que não foi consultada quando 
da edição desta medida provisória, no processo de 
esvaziamento e fritura que sofreu, vai-se consolidar 
inclusive na rejeição dessa emenda de redução de 
danos, ou seja, a apropriação sem licitação de terras 
públicas na Amazônia até 1.500 hectares não precisará 
ser feita necessariamente por nacionais.

Parentes consangüíneos poderão também bus-
car a titulação de terras diferentes, fazendo um con-
sórcio que acaba sendo o do latifúndio. Não precisa se 
comprovar que ali se mora e se produz por 15 anos. 
Ou seja, estamos gravemente indo contra o interesse 
nacional.

O PSOL marca com muita força e muita veemên-
cia o seu “não” a este projeto antinacional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PT.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pessoalmente, entendo que a emenda do Deputado  
Raul Jungmann aperfeiçoaria o texto do projeto. Infe-
lizmente, esta Casa teve diferente entendimento. No 
entanto, continuamos favoráveis ao mérito do projeto. 
Por isso, votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator da Comissão Mista.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PMDB, 
para orientar.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB-
MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB vota “sim” e parabeniza o Deputado  
Asdrubal Bentes, que abre mão do seu projeto de lei 
em favor da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
422, DE 2008, NA FORMA DO PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO APRESENTADO PELO RELATOR.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 422-A, DE 2008

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 16 DE 2008

Dá nova redação ao inciso II do § 2º-B 
do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
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de 1993, que regulamenta o inciso XXI do 
caput do art. 37 da Constituição Federal e 
institui normas para licitações e contratos 
da administração pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 17. .................................................
§ 2º-B 
II – fica limitada a áreas de até 15 (quinze) 

módulos fiscais desde que não exceda 1.500 
(um mil e quinhentos) hectares e condicionada 
à observância das limitações do Zoneamento 
Ecológico-Econômico da Amazônia Legal ou 
dos Estados que a integram, vedada a dis-
pensa de licitação para áreas superiores a 
esse limite; e

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

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

Sala das Sessões, 13 de maio de 2008. – Deputado  
Asdrubal Bentes, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. MIGUEL CORRÊA JR. – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIGUEL CORRÊA JR. (PT-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.

A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 2.

PROJETO DE LEI Nº 3.127-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.127-A, de 2008, que cria cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções gra-
tificadas no âmbito do Ministério da Educação 
destinados a instituições federais de educação 
profissional e tecnológica; tendo pareceres das 
Comissões: de Educação e Cultura, pela apro-
vação deste e do de nº 3.128/08, apensado, 
com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 
de Plenário (Relator: Deputado  Carlos Abicalil); 

de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação deste e do PL 3.128/2008, 
apensado, com substitutivo, pela rejeição da 
Emenda de Plenário 1/2008 (Relator: Deputado  
Milton Monti); de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária deste, 
do de nº 3.128/08, apensado, do substituti-
vo da Comissão de Educação e Cultura, e 
do substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, com emen-
das, e pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da des-
pesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentá-
ria da Emenda de Plenário nº 1/08 (Relator: 
Deputado  José Pimentel); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste e do 
de nº 3.128/08, apensado; e pela inconstitu-
cionalidade da Emenda de Plenário (Relator: 
Deputado  Colbert Martins). 

Tendo apensado o PL nº 3.128/08, tam-
bém com urgência constitucional.

SOBRESTA A PAUTA EM: 12/05/08 (46º DIA)

O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado  Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo Democratas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ontem, o Presi-
dente Lula reuniu parcela dos empresários brasileiros, 
governadores e políticos, no Rio de Janeiro, na sede 
do BNDES, para apresentar ao País a sua política in-
dustrial, que essencialmente garantirá a renúncia fis-
cal até 2011 da ordem de 21,4 bilhões de reais e be-
neficiará 25 setores da economia nacional escolhidos 
pelo Governo. Significa que a média de renúncia fiscal 
por ano, até 2011, será de 5 bilhões de reais para os 
setores beneficiados. 

Trazemos aqui algumas preocupações para re-
fletir com a Câmara dos Deputado s.

Primeiro, entendemos que o montante de 21 bi-
lhões de reais até 2011 é acanhado, pequeno, pouco 
expressivo.
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Entendemos também que a extensão econômica 
desse plano é limitada. Quero lembrar que, somente 
com a rejeição da CPMF, luta empenhada pelo Demo-
cratas e pelas Oposições, garantimos a desoneração 
fiscal para o Brasil da ordem de 40 bilhões de reais 
por ano, ou seja, com a rejeição da CPMF, reduzimos 
a carga tributária, em valores reais, em 40 bilhões por 
ano. Este plano sugerido pelo Governo está propondo 
a renúncia fiscal de apenas 5 bilhões de reais por ano, 
ainda assim apenas para 25 setores da economia.

Sr. Presidente, estamos questionando a trans-
parência com relação à escolha dos beneficiários. 
Foi apresentada uma lista de 25 segmentos da eco-
nomia – segmentos bastante heterogêneos, bastante 
diversos –, sem que, a nosso ver, exista uma lógica 
que explique e justifique o porquê da escolha desses 
segmentos, o que nos impõe apresentar um questio-
namento sobre a transparência da escolha desses 
setores da economia. 

Depois, Sr. Presidente, já percebi que muitos 
economistas renomados deste País trouxeram a se-
guinte crítica, a meu ver bastante procedente: que o 
Governo, em pleno século XXI, no ano de 2008, está 
ressuscitando um pensamento econômico das déca-
das de 60 e 70, de cunho estritamente dirigista, em 
que o Governo define quais os setores da economia 
devem crescer mais, devem ter melhor tratamento do 
Poder Público. 

Esse viés dirigista compôs o plano econômico 
na década de 60 e 70, que, inclusive, pode ser ques-
tionado nos seus efeitos no Brasil e que, quando visto 
na aplicação em outros países, tampouco deu certo. 
Trago aqui o exemplo do setor bancário japonês na 
década de 80, que acabou passando por sérios pro-
blemas justamente por ter aplicado e imprimido um 
modelo econômico parecido.

A nosso ver, muito mais correto seria se o Governo 
promovesse um benefício fiscal linear, horizontal, trans-
versal, que alcançasse todos os segmentos da econo-
mia nacional, e que não ficasse nas mãos do Governo 
o poder de decidir que setores da economia seriam 
beneficiados ou não com essa renúncia fiscal.

Além disso, Sr. Presidente, quero aqui trazer 
outra preocupação: de nada vai adiantar esse tipo de 
incentivo fiscal se o Governo não tomar a decisão ime-
diata e improrrogável de promover cortes de gastos 
públicos. Não podemos permitir que o déficit público 
brasileiro continue aumentando e não vamos ter um 
retorno eficiente para um crescimento sustentado para 
a economia nacional se não houver uma decisão firme 
de corte de gasto público.

Não adianta essa política se ela não vier acom-
panhada de medidas que garantam a eficiência e a 

segurança jurídica. Não vai adiantar essa política se 
não tivermos medidas no sentido de investir na infra-
estrutura, a base para que a economia possa crescer. 
Da mesma forma, não vai adiantar se não houver uma 
decisão de acúmulo de poupança pública, o que não 
ocorre neste País. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
concluir, Líder. Por favor. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Então, Sr. Presidente, me parece que teria sido muito 
mais inteligente se o Governo tivesse decidido: primei-
ro, nesta reforma tributária que tramita na Casa, ga-
rantir a redução da carga tributária, reduzir o peso dos 
impostos, garantir ao cidadão que ele pagaria menos 
tributo neste País, ajudando, de forma horizontal e line-
ar, todos os setores da economia; segundo, de forma 
significativa, ajudar o crescimento econômico do País, 
seguindo o modelo das grandes nações desenvolvidas 
de todo o planeta, fazendo um corte significativo de 
gastos públicos. Gastar menos e melhor: essa tinha 
que ser a decisão política do Governo. 

Vamos aguardar. São preocupações que queria 
trazer. Vamos acompanhar este debate para mostrar 
a verdade ao Brasil.

O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSDB.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido, o PP, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB na votação passada.
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O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
discussão a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado  Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputado s, de fato, o que, de uma certa maneira, 
tem caracterizado a oposição feita pelo Democratas ao 
nosso Governo é uma espécie de crítica permanente, 
continuada e sobre todos os assuntos. 

A sensação que tenho, quando ouço o Líder do 
Democratas é a de que nada do que o Governo Lula 
está fazendo é certo, porque, dia após dia, é uma crí-
tica após a outra. 

Vejam V.Exas. que ontem o País conheceu um 
novo programa, uma política de desenvolvimento pro-
dutivo – e eu acompanhei, inclusive, muitas análises de 
economistas de diferentes matizes, que evidentemente 
sugerem sempre algum aperfeiçoamento, algum item 
a mais que possa ser colocado numa política de de-
senvolvimento produtivo –, em relação à qual grande 
parte das vozes foi de apoio, de incentivo e de reco-
nhecimento de que, há muito tempo, se aguardava uma 
política com esse grau de profundidade para contribuir 
com o desenvolvimento nacional.

Aliás, uma das críticas do Líder do Democratas 
é conhecida no Brasil. S.Exa. entende que qualquer 
interferência dos órgãos públicos é negativa. Então, 
quando o Estado atua no sentido de consolidar inicia-
tivas que auxiliem o crescimento econômico do País, 
os democratas entendem que não deve haver Estado 
atuando, tanto que a isso definem como “dirigismo”. Ou 
seja, quando o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico Social define que as compras de máqui-
nas e equipamentos para modernizar um número mui-
to grande de áreas do setor produtivo devem ter um 
financiamento não mais de 5 anos, mas de 10 anos, 
isso é negativo na opinião dos democratas.

Quando há um programa de incentivo à exporta-
ção que disponibiliza recursos, tanto para financiar as 
exportações como para a compra de máquinas e outros 
itens relativos a áreas que têm grande incidência de ex-
portação, com taxa de juros de 7% – aí incluída a taxa 
de inflação, ou seja, é praticamente apenas a reposição 
da taxa inflacionária –, os democratas criticam.

Quando o BNDES amplia os recursos disponíveis 
para R$62 bilhões em 2008, R$70 bilhões em 2009, 
e R$77 bilhões em 2010, o que perfaz R$210 bilhões 
em recursos à disposição, a fim de financiar o setor 

industrial e modernizar a estrutura produtiva do País, 
os democratas criticam, porque, na sua opinião, isso 
é “dirigismo”. 

Outra questão, Sr. Presidente: eles voltam ao 
tema corte dos gastos públicos. Quero novamente 
desafiar a Liderança do Democratas, lembrando que 
existe gasto público bom e gasto público ruim. Quan-
to a esses gastos públicos, por exemplo, de que nós 
estamos tratando agora, para incentivar a produção 
nacional, ouvi um conjunto de empresários elogiar a 
iniciativa; ouvi o representante da CUT e de outras cen-
trais sindicais que representam o mundo do trabalho 
elogiar esse gasto público, no entendimento de que é 
um gasto público positivo. 

O problema, no entanto, é que o fundamenta-
lismo com que os democratas analisam a economia 
dá a sensação de que o Poder Público nunca deveria 
interferir na economia, ou de que o mercado poderia 
resolver todos os problemas. 

O que aprendemos, porém, ao longo dos anos 
que antecederam o nosso Governo, foi que a retirada 
progressiva do Estado das suas funções nos levou a 
um impasse em que o País não cresceu. 

Vou expor alguns dados do novo programa do 
Governo, entre eles, quais são as suas grandes me-
tas. Objetiva o programa elevar as exportações brasi-
leiras de R$160 bilhões para R$206 bilhões por ano e 
elevar o nível de investimentos no País, que no início 
do Governo Lula era de menos de 15% e hoje são de 
17,6%. A pretensão é elevar para 21% o nível global 
de investimentos no País, pois os investimentos são 
o alicerce do crescimento econômico. 

Pergunto ao Líder do Democratas: por que no 
tempo em que o seu partido estava no Governo os 
investimentos eram de apenas 15%? Eram muito bai-
xos, e precisamos elevá-los.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Inter-
rompo o pronunciamento do Deputado  Henrique Fon-
tana para prorrogar a presente sessão até as 20h.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Esse programa, 
que visa alavancar o setor exportador brasileiro, tem um 
olhar especial para as médias, pequenas e microempre-
sas. Com o conjunto de ações nele previsto, queremos 
aumentar em 10% o número de pequenas e médias 
empresas que vão atuar no mercado exportador.

Outro dado importante é o de que, com o con-
junto de ações empreendidas, todas elas com metas 
claras para serem medidas e acompanhadas, a idéia 
é ampliar a participação do Brasil no mercado global 
de exportações de 1,15% para 1,25%.

Então, estamos dizendo – e sugiro a leitura para 
todos que quiserem um detalhamento maior, o que 
eu não posso dar no curto espaço de tempo de que 
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dispõe a Liderança do Governo neste momento – que 
a política de desenvolvimento produtivo ontem apre-
sentada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Miguel 
Jorge; pelo Presidente do BNDES, Luciano Coutinho; 
pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e pelo Pre-
sidente Lula, que envolveu o Governo como um todo, 
é um símbolo claro de um governo que entende que o 
País deve ter planejamento futuro, que não podemos 
entregar a economia brasileira simplesmente ao sa-
bor dos ventos dos mercados. Os mercados têm um 
papel importantíssimo, mas não a capacidade de um 
Estado para planejar, alavancar setores estratégicos, 
incentivar a inovação e financiar a pesquisa. 

E aqui eu quero expor um outro dado: o Programa 
de Incentivo à Inovação, lançado há poucos meses, 
prevê gastos de R$41 bilhões, sob a coordenação do 
Ministério de Ciência e Tecnologia. 

Pergunto ao Líder do Democratas se julga que 
esse é um gasto público que deve ser diminuído ou se 
entende que essa busca de inovação para a indústria 
brasileira pode contribuir para que o Brasil, por exemplo, 
seja um dos 5 países do mundo a ter grandes empre-
sas capazes de competir em âmbito global, situando-o 
na dianteira em diversas áreas, como, por exemplo, a 
dos biocombustíveis e a da indústria de informação, 
cujo potencial é enorme.

Insisto na minha opinião: é ultrapassada essa vi-
são dos democratas de que o Estado e o mercado não 
podem se compor com um planejamento estratégico de 
um governo que, ao representar os interesses do País 
inteiro, quer dar diretrizes e oferecer apoio a diferentes 
setores industriais, para que possamos desenvolver e, 
muito mais, ganhar mercados e conseguir colocar o 
Brasil na dianteira de diversas áreas produtivas. 

É o que está sintetizado na Política de Desenvol-
vimento Produtivo que o nosso País tem, a partir de 
ontem, apresentada com grande qualidade por este 
Governo que planeja e enxerga o Brasil do futuro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido nas votações anteriores.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
discussão a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA – Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o meu partido nas votações anteriores. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido, o Partido Progressista, na votação anterior.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir a matéria contrariamente não há inscritos.

Para discutir favoravelmente, dado que não há 
razão para muito esforço, peço brevidade aos ora-
dores.

Concedo a palavra ao Deputado  José Genoíno. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado  Rodrigo Rol-
lemberg. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado  Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado  Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, gostaria de 
cumprimentar o Sr. Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, pelo fato de, em vez da edição de medida 
provisória, ter solicitado ao Presidente da República 
o encaminhamento de projeto de lei para a aprecia-
ção desta Casa.

Em segundo lugar, gostaria de cumprimentá-lo 
pelo mérito do projeto. Todos sabemos que a qualifi-
cação profissional é uma grande reivindicação e uma 
necessidade deste País. Hoje sobram vagas para pes-
soas qualificadas, vagas que, muitas vezes, não são 
preenchidas pela falta de profissionais qualificados. 

Esse projeto prevê a implantação de mais 155 
escolas de educação profissional e tecnológica vin-
culadas aos arranjos produtivos locais, estimulando o 
empreendedorismo e abrindo mais de 200 mil vagas. 
É mais do que existe hoje em funcionamento. Por outro 
lado, Sr. Presidente, a proposta prevê a contratação, 
por concurso, de 12.300 professores para a educação 
tecnológica e de 9.430 técnicos. 

E não é só isso. Além de praticamente dobrar a edu-
cação profissional e tecnológica em nosso País, o projeto, 
por meio do REUNI, expandiu o ensino universitário ao 
abrir mais de 300 mil vagas num período de 5 anos. 

Pelo projeto, ao final de 5 anos, 30% dos jovens 
brasileiros de 18 a 24 anos terão acesso à universi-
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dade pública. Portanto, Sr. Presidente, a proposta é 
estratégica para o País. 

Quero cumprimentar esta Casa por nenhum Par-
lamentar, de nenhum partido, ter se inscrito para falar 
contra a matéria, o que demonstra que quando estamos 
diante dos grandes interesses deste País, como inves-
timento na educação científica e tecnológica, investi-
mento na melhoria do ensino de científico nas escolas, 
ampliação do acesso ao ensino superior público e de 
boa qualidade, este Parlamento está unido. 

Cumprimento, então, todas as Lideranças.
Por fim, mais uma vez, quero parabenizar o Mi-

nistro da Educação e dizer que quem ganha com a 
aprovação desse projeto é o Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Osmar Serraglio, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Para 
discutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado  
Tarcísio Zimmermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, apesar do apelo do nobre Presidente da 
Casa, a matéria é muito importante para que não seja 
discutida neste momento.

Estamos debatendo projeto que vai viabilizar 
mais vagas em escolas do nosso País, um país que 
tem muitos jovens fora da escola, um país que tem 
muitos jovens sem oportunidade de acesso ao ensino 
técnico, ao ensino profissional ou ao ensino superior, 
um país que tem muitos jovens envolvidos na violência 
por falta de oportunidades. 

Não estamos criando cadeias, estamos criando 
escolas federais de ensino técnico – 155 escolas e 
200 mil novas vagas. Estamos criando novas univer-
sidades, o que representará 300 mil novas vagas no 
ensino público federal superior.

Quero chamar a atenção de V.Exas. para o fato 
de que, no Brasil, durante muitos anos, até quando o 
Presidente Lula assumiu, houve um decreto proibindo 
a criação de escolas técnicas federais. E é o Presidente 
Lula – um torneiro mecânico, um operário que não teve 
possibilidade de ascender a ensino técnico em nível su-
perior, um Presidente que tantas vezes foi chamado, por 
uma imprensa mau-caráter, de analfabeto – quem está 
criando novas universidades, quem está criando novas 
oportunidades no ensino técnico, quem está modificando 
qualitativamente o panorama da educação do País. 

Já tivemos o PROUNI, que beneficia 400 mil alu-
nos, e teremos agora o REUNI, com outras 300 mil 
vagas no ensino público superior no nosso País. Com 

a criação dessas escolas técnicas, haverá mais 200 
mil vagas no ensino técnico de nível federal. 

Portanto, temos de saudar um projeto que vem 
do Ministério da Educação, mas vem com a chancela 
de um governo que quer inclusão, de um governo que 
quer oportunidade, de um governo que propugna pelo 
futuro do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Osmar Serraglio, 1º Secretário, deixa a ca-

deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Arlindo 
Chinaglia, Presidente.

O SR. ODAIR CUNHA – Peço a palavra pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico minha au-
sência na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado  
Daniel Almeida. (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Peço a pa-
lavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na última votação, votei de acordo com a orien-
tação do meu partido.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se 
estivesse aqui, teria acompanhado o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado  Chico Lopes. (Pausa.)

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na última votação, votei de acordo com a orientação 
do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado  Vicentinho. (Pausa.)

O Deputado  Daniel Almeida, na tribuna, tem a 
palavra.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Sem 
revisão do orador.) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, favoravelmente, concedo a palavra ao nobre 
Deputado  Chico Lopes. (Pausa.) – Deputado  Vicenti-
nho. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado  Colbert Martins.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, o crescimento do número de escolas téc-
nicas federais no País, além de ser extremamente im-
portante e necessário, supre uma grande lacuna entre 
o ensino médio e o ensino superior.

Em minha cidade, Feira de Santana, e em várias 
cidades da Bahia e do Nordeste e do Brasil, haverá a 
implantação dessas escolas. E precisamos supri-las de 
cargos, para que elas possam ser bem geridas.

Portanto, o voto é favorável.
Quero cumprimentar o Presidente Lula, porque 

está expandindo o ensino técnico, dando importante 
chance a muitas pessoas deste País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, com a palavra o Deputado  Ubiali. 

Não houve inscrição para falar contra. Então, po-
deríamos fazer uma certa economia processual. É o 
apelo que faço a todos. 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
apesar da economia processual, não poderíamos dei-
xar de vir aqui para dizer do contentamento que esse 
projeto de lei nos proporciona. Estamos, novamente, 
priorizando a educação, mais ainda, a educação do 
ensino técnico, do ensino básico, e olhando os arran-
jos produtivos locais.

Particularmente, tenho grande satisfação em 
falar sobre esse projeto de lei, Sr. Presidente, porque 
Franca, a minha cidade tão querida, terá um CEFET, 
e isso é muito importante.

Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia, em rá-
pidas palavras, deixar de vir aqui dizer que sou total-
mente favorável a esse projeto de lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Obri-

gado, Deputado  Dr. Ubiali.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para dis-

cutir, concedo a palavra ao Deputado  Eduardo Valverde. 
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-

são do orador.) – Vou ser rápido, pois sei da urgência da 
matéria, mas não poderia deixar de me manifestar.

O Governo do Presidente Lula não só institui o 
REUNI, que amplia a quantidade de vagas nas univer-
sidades federais, mas também amplia a quantidade de 
cursos noturnos, para permitir que trabalhadores po-
bres possam fazer cursos em faculdades públicas, ao 
tempo em que cria quase 147 novas escolas técnicas 

federais, dando acesso ao ensino médio profissiona-
lizante a milhares de jovens que, ao concluírem o en-
sino fundamental, precisam trabalhar para se manter 
e até mesmo manter a própria família.

Para que possam funcionar com um quadro do-
cente e um quadro de servidores em condições de 
atender, de maneira adequada, a um maior número 
de jovens, obviamente, as escolas técnicas federais 
e as universidades públicas precisam ampliar o seu 
quadro funcional.

Por essa razão, sou favorável à proposta. 
Neste momento, cumprimento o Ministro da Educa-

ção pela sua sensibilidade de dotar o País de uma rede 
de educação profissional e por ampliar as vagas nas 
universidades federais, para que o Brasil possa continuar 
no século XXI de maneira muito mais competitiva.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir favoravelmente à matéria, concedo a palavra 
ao Deputado  Ricardo Barros. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado  
Pepe Vargas, que falará a favor da matéria.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputada s, Srs. 
Deputado s, este projeto é extremamente importante 
para a educação. Sempre que se debate a necessi-
dade de o nosso País ter um crescimento econômico 
sustentável, levanta-se a urgência de melhorias no 
sistema de educação.

Pois este projeto está ampliando a possibilidade de a 
União, de o Governo Federal, de o Estado brasileiro ofertar 
ensino médio profissionalizante à população, ampliando o 
número de escolas técnicas federais do nosso País. Mais 
de 150 escolas técnicas federais estão tendo provimen-
to de pessoal, para atender à juventude deste País, que 
precisa da oportunidade do primeiro emprego e, muitas 
vezes, não a alcança justamente por impossibilidade de 
acesso à capacitação profissional. 

As escolas técnicas federais constituem um sis-
tema de educação de enorme qualificação. Os jovens 
que saem desses centros de ensino são profissionais 
extremamente valorizados no mercado de trabalho.

Portanto, estão de parabéns o Ministério da Educa-
ção, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
e a Presidência da República, por terem apresentado 
este projeto, que beneficia toda a Nação brasileira.

Não estamos, porém, oferecendo a possibilidade 
de ampliação do quadro apenas para o ensino técnico 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20373 

profissionalizante de nível médio. Também está prevista 
neste projeto a possibilidade de a União contratar pes-
soal para os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, verdadeiras universidades tecnológicas, que 
vão combinar vagas no ensino médio profissionalizante 
e no ensino superior de nível tecnológico com cursos 
de licenciatura nas áreas de Química, Física, Biologia 
e Matemática, em que há grande insuficiência de pro-
fissionais no mercado de trabalho. Poucas instituições 
formam profissionais com licenciatura em Química, Fí-
sica, Biologia e Matemática, disciplinas básicas para o 
processo de desenvolvimento do ensino superior. 

Este projeto possibilita a criação de quadros para 
os futuros Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, que formarão tecnólogos e bacharéis e 
que se localizarão nas mais diversas regiões do nosso 
País, em todos os Estados da Federação.

Como muito bem se disse aqui, é significati-
vo que um Governo dirigido por um ex-operário, por 
alguém que não teve a oportunidade de acesso ao 
ensino superior, esteja possibilitando essa expansão 
inédita do ensino profissionalizante de nível superior 
e de nível médio.

Parabéns ao Presidente Lula!
Sr. Presidente, esta Casa vai dar um grande 

presente à Nação brasileira votando favoravelmente 
ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a Mesa a Emenda de Plenário nº 2.

EMENDA Nº 2 
Projeto de Lei nº 3.127-A,de 2008

AUTOR: Deputado  Severiano Alves

Substitua-se a expressão “Professor de 1º e 2º 
graus” pela expressão “Professor de ensino funda-
mental e ensino médio” constante do inciso II, do art. 
1º, do Substitutivo oferecido pela Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público ao Projeto de 
Lei nº 3.127, de 2008.

Justificação

Apresentamos a presente Emenda com vistas a 
adequar a redação emprestada pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público ao Substitu-
tivo oferecido ao PL 3.127/08, de modo que o mesmo 
mantenha correlação com a nomenclatura utilizada 
pela Constituição Federal (arts. 208, 210, 211, 212 e 
213) e pela Lei nº 9.394/96 – LDB.

Sessão do Plenário, 13 de maio de 2008. – Dep. 
Severiano Alves – PDT/BA; Lincoln Portela, Vice-
Líder do PR; Sarney Filho, Líder do PV; Rodrigo 

Rollemberg, Vice-Líder do Bloco PSB/PDT/PCdoB/
PMN/PRB; Fernando Coruja, Líder do PPS; Nilmar 
Ruiz, DEM. 

O  SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
há uma Emenda de Plenário, concedo a palavra, para 
oferecer parecer à Emenda de Plenário nº 2, pela Co-
missão de Educação e Cultura, ao Deputado  Carlos 
Abicalil.

O SR. CARLOS ABICALIL (PT-MT. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, é com muita alegria que venho 
ao plenário manifestar o voto e a opinião da Comissão 
de Educação e Cultura sobre este projeto. Vale lembrar 
que estamos tratando de matéria que indica com cla-
rividência a retomada da capacidade do Estado bra-
sileiro, no Governo do Presidente Lula, de planejar e 
organizar o setor educacional público do País com o 
protagonismo que lhe cabe. 

O projeto cria 49 mil cargos, a enorme maioria 
dos quais de acesso por concurso público, respeitadas 
as Unidades da Federação, porque todos os Estados 
e o Distrito Federal receberão essas unidades, em ati-
vidades que, daqui até o ano de 2011, cumprirão uma 
das principais tarefas do Congresso Nacional, que é a 
de ordenar os investimentos públicos de acordo com o 
Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e com o Orçamento de cada ano. E o provimento se 
dará por concurso público, portanto, assegurando uma 
carreira estável a esse pessoal, que prestará serviços 
na duplicação de vagas da universidade federal e na 
triplicação de vagas da educação técnica, tecnológica 
e profissional da rede federal de ensino superior.

Sr. Presidente, depois de analisar a Emenda de 
Plenário que propõe a substituição da expressão “pro-
fessor de 1º e 2º graus” por “professor de ensino fun-
damental e ensino médio”, a Comissão de Educação 
opina contrariamente à sua aprovação, uma vez que o 
Plano de Cargos, Carreira e Salários, que será a base 
para o provimento, via concurso, dos cargos públicos 
que estamos aprovando, prevê na sua nomenclatura 
de cargos o termo “professor de 1º e 2º graus”. 

Seria improcedente acolher uma emenda que 
posteriormente impediria a ocupação dos mesmos 
cargos que ora estamos aprovando. 

Portanto, o voto da Comissão de Educação e 
Cultura é contra a aprovação da emenda e favorável 
à manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pa-
recer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda de 
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Plenário nº 2, pela Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, ao Deputado  Milton Monti. 

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, primeiramente, cumprimentamos o 
Deputado  Severiano Alves, que teve uma preocupação 
bastante pertinente no que diz respeito à nomenclatura. 
A emenda procura adequar o texto da norma à atual 
nomenclatura, que se refere a professores de ensino 
fundamental e de ensino médio e não mais como de 
professores de 1º e 2º graus.

Mas, como já explicou – e com propriedade – o 
Relator da Comissão de Educação, Deputado  Carlos 
Abicalil, se mudássemos a nomenclatura agora, iría-
mos criar mais dificuldade do que facilidade, porque 
o plano de cargos e carreiras originalmente já prevê 
uma nomenclatura. Poderíamos dificultar o acesso dos 
concursados aos cargos públicos. 

Este projeto é importante para o País e é uma 
demonstração de que o Presidente Lula se preocupa 
com o futuro e aposta na educação, criando escolas 
técnicas e ampliando a abrangência do ensino universi-
tário. Temos de apoiar a medida com toda a veemência 
e cumprimentar o Governo pela iniciativa. 

Sr. Presidente, para que não haja dificuldades 
futuras, embora saudemos o Deputado  Severiano Al-
ves pela preocupação, manifestamo-nos, em nome 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela rejeição da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pa-
recer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda de 
Plenário nº 2, pela Comissão de Finanças e Tributação, 
ao Deputado  José Pimentel. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, nosso parecer também é pela rejei-
ção da Emenda de Plenário nº 2, tendo em vista que a 
legislação atual mantém a nomenclatura de professor 
de 1º e 2º graus. Esperamos poder em outra oportuni-
dade regularizar essa situação, adequando a matéria 
à Lei de Diretrizes Básicas da Educação e aos demais 
dispositivos aqui mencionados. 

Parabenizo o Deputado  Severiano Alves por tra-
zer a matéria à discussão. Entretanto, para que não 
venhamos a atrasar ainda mais a tramitação desses 2 
projetos de lei, que criam 47 mil cargos para a educa-
ção universitária, escolas técnicas e CEFETs do Brasil, 
posicionamo-nos contrariamente, mas deixamos em 
aberto a possibilidade de corrigir isso em outro projeto 
do Poder Executivo, que está em tramitação nesta Casa 
e que esperamos poder votar antes do recesso. 

Dialogando com a Comissão de Educação e 
Cultura e a Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, poderíamos construir um substitutivo 
e, tão logo tenha fim a tramitação desse outro projeto 
de lei na Câmara dos Deputado s, poderíamos fazer 
essa adequação, atendendo à demanda apresentada 
pelo Deputado  Severiano Alves. Mas, neste momento, 
vamos rejeitá-lo, para que possamos dar agilidade à 
tramitação dos Projetos de Leis nºs 3.127 e 3.128, de 
2008, a fim de que, no menor tempo possível, também 
sejam aprovados no Senado Federal, indo à sanção 
presidencial, para fortalecer o ensino público, univer-
sitário, técnico e científico do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso parecer é pela 
rejeição da Emenda nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pa-
recer foi pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda de 
Plenário nº 2, pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, ao Sr. Deputado  Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, no âmbito da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania não cabe mérito. A Emenda 
nº 2, de autoria do Deputado  Severiano Alves, que 
propõe seja substituída a expressão “professor de 1º 
e 2º graus” pela expressão “professor de ensino fun-
damental e ensino médio”, guarda constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço a todos os Srs. Relatores o trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Falta 
um orador para encaminhar favoravelmente. – Deputado  
Daniel Almeida. (Pausa.) S.Exa. abriu mão.  – Deputado  
Chico Lopes. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Rodrigo Rollem-
berg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Sem revisão do orador.) – Muito rapidamente, Sr. 
Presidente. 

Há 4 anos, a convite do Deputado  Ariosto Holan-
da, tive oportunidade de conhecer o Instituto Centro de 
Ensino Tecnológico – CENTEC, de Limoeiro do Norte, 
no Estado do Ceará. Naquela ocasião, pude ver que 
70% dos alunos do último ano daqueles cursos pro-
fissionais e tecnológicos já estavam com o emprego 
garantido. Digo isso para demonstrar a importância da 
implantação desses 155 Centros de Educação Profis-
sional e Tecnológica para o País. 

Apenas no Distrito Federal, está prevista a im-
plantação de 4 Centros de Educação Profissional e 
Tecnológica, a saber, nas cidades de Samambaia, 
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Gama, Planaltina e Taguatinga. Na região do Entorno 
do Distrito Federal, está prevista a construção de um 
centro na cidade de Luziânia e outro na cidade de For-
mosa. E todas as cidades-pólo brasileiras serão con-
templadas com um Centro de Educação Profissional 
e Tecnológica. 

Além disso, Sr. Presidente, como disse o nobre 
Relator, duplicaremos as vagas de ensino superior. 

O que era um sonho antigo da população daqui, 
ou seja, o de ter a universidade pública, a UnB, esten-
dida para outras cidades do Distrito Federal, finalmente 
será realizado. Graças ao REUNI, graças a esse pro-
jeto que a Câmara está aprovando na noite de hoje, 
poderemos garantir a implantação de campi da UnB 
na cidade de Planaltina – já iniciado – e nas cidades 
de Ceilândia e do Gama. 

Portanto, mais uma vez, parabenizo o Ministério 
da Educação por esse projeto que mudará a realidade 
do acesso à educação profissional e tecnológica e do 
acesso ao ensino superior em nosso País.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Esclareço que há 2 substitutivos: o da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e o 
da Comissão de Educação e Cultura. 

A preferência de votação é para o da Comissão 
de Trabalho. 

Então, em votação o Substitutivo adotado pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público:

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 3.127, DE 2008

Cria cargos efetivos, cargos em comis-
são  e funções gratificadas no  âmbito do 
Ministério da Educação destinados a insti-
tuições federais de educação profissional 
e tecnológica e de ensino superior.,  

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 

Educação, instituições federais de educação profissio-
nal e tecnológica:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos técni-
co-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, conforme dis-
posto no Anexo 1; e

II – doze mil e trezentos cargos de Professor de 
1º e 2º graus.

Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de edu-

cação profissional e tecnológica, os seguintes cargos 
em comissão e as seguintes funções gratificadas:

I – trinta e sete cargos de direção – CD-1;
II – quatrocentos e trinta e cinco cargas de dire-

ção – CD-2;
III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos de di-

reção – CD-3;
IV – quinhentos e dez cargos de direção – 

CD-4;
V – novecentas e vinte funções gratificadas – 

FG-1; e
VI – duas mil, cento e quarenta funções gratifi-

cadas – FG-2.
Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação definir 

a distribuição e a alocação dos cargos e das funções 
de que tratam os arts. 1º e 2º entre as unidades de 
ensino, respeitado o disposto nos Anexos II e III,

Art. 4º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, a instituições federais de ensino superior, nos 
termos de ato do da Educação, os seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis cargos de 
professor da carreira do magistério superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e quatro car-
gos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, confor-
me discriminado no Anexo IV a esta Lei.

Art. 5º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de en-
sino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado 
da Educação, os seguintes Cargos de Direção – CD e 
Funções Gratificadas – FG:

I – trezentos CD-3;
II – seiscentos CD-4; 
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3;
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Art. 6º O provimento dos cargos efetivos e em 

comissão criados por esta Lei fica condicionado à com-
provação da existência de prévia dotação orçamentá-
ria suficiente para atender às projeções de despesa 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim 
como à existência de autorização específica na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o § 1º 
do art. 169 da Constituição.

Art. 7º A implantação das novas unidades de 
ensino, bem como o provimento dos respectivos car-
gos e funções de confiança, ocorrerá gradativamente, 
dependendo da existência de instalações adequadas 
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e dos recursos financeiros necessários ao seu fun-
cionamento.

Parágrafo único. Os cargos efetivos, os cargos 
em comissão e as funções gratificadas destinados a 
novas unidades de ensino serão providos somente 
após a expedição de portaria do Ministro de Estado 
da Educação autorizando o funcionamento da unida-
de de ensino.

Art. 6º A autorização para o provimento dos car-
gos efotivos criados nesta Lei, para cada instituição 

federal de educação profissional e tecnológica ou de 
ensino superior, será escalonada pelo Ministério do 
Planejamento. Orçamento e Gestão, de acordo com o 
cumprimento das metas pactuadas entre o Ministério 
da Educação e a instituição de ensino, especialmente 
quanto à relação de alunos por professor em cursos 
regulares presenciais de educação profissional e tec-
nológica ou de graduação.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB en-
caminha favoravelmente ao projeto que foi discutido 
na Comissão de Educação e Cultura. 

Queremos parabenizar o Ministro Haddad por 
tê-lo enviado na forma de projeto de lei e não como 
medida provisória. 

Vamos votar favoravelmente ao projeto por en-
tendermos que o Governo Federal, no seu segundo 
mandato, quer ampliar o número de escolas técnicas, 
o que já vem acontecendo no Governo de São Pau-
lo desde o Governador Geraldo Alckmin e, continua 
agora, com o Governador José Serra, ampliando as 
FATECs, ampliando as ETECs. Então, nós vamos vo-
tar favoravelmente. 

A Oposição vota sempre pensando no futuro desta 
Nação. E o futuro acontece através da educação. 

A SRA. LUCIANA GENRO – Para orientar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PSOL orienta o 
voto “sim”, entendendo que a criação desses cargos 
é necessária para o bom funcionamento das escolas 
técnicas que estão sendo criadas pelo Governo. Alerta-
mos, entretanto, para o fato de que o REUNI, programa 
do Governo que visa à ampliação do ensino superior 
público, tem uma deficiência estrutural muito grande 
justamente pela falta de recursos humanos para que 
essa ampliação proposta pelo Governo se dê sem 
prejuízo da qualidade da educação nas nossas uni-
versidades públicas.

Então, apoiamos a proposta e reivindicamos que 
novos projetos como esse venham para a Câmara, 
para que possamos repor os professores que estão 
faltando nas universidades federais. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Democratas.
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mantendo a co-
erência, também os democratas votam “sim”, por en-
tenderem que é uma matéria importante para a edu-
cação brasileira.

No entanto, gostaríamos de sublinhar e estranhar 
o número de cargos de livre provimento, que achamos 
exagerado. 

Fica apenas o registro, para que o País também 
perceba que o número de cargos de livre provimento 
está exagerado. No mais, achamos que a educação 
realmente precisa se expandir e se aperfeiçoar.

Como somos sempre coerentes com os assuntos 
de interesse deste País, encaminhamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
esclarecer mais uma vez que estamos encaminhando 
e votaremos o substitutivo da Comissão de Trabalho.

Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
orienta favoravelmente, uma vez que este projeto gera 
emprego e favorece a educação.

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
PPS.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha o voto “sim” ao substitutivo apresentado 
pela Comissão de Trabalho, pelo aperfeiçoamento e 
pelas inovações que trouxe.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
PMDB.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
está baixo o som do microfone.

O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dei-

xem-me fazer uma observação: hoje, parece-me que 
o Plenário está excepcionalmente barulhento. Não é 
que o som do microfone esteja tão baixo, é que não 
está dando para ouvir mesmo. Então, vai ficar todo 
mundo surdo. V.Exa., que é médico, sabe que, se di-
minuirmos nossa audição em função do barulho, o 
problema é irreversível. Vamos fazer um esforço pela 
saúde pública. O.k.?

PR.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
queremos parabenizar o Ministro da Educação. De 
1997 a 2005, vigorou no Brasil decreto, baixado pelo 
ex-Presidente da República, que proibiu a construção 
e a instalação de novas unidades de CEFETs ou de 
escolas técnicas no País. Em 2003, iniciamos uma luta 
em favor do ensino técnico profissional. E fui Relator da 
lei enviada pelo Presidente Lula, em 2005, que permitiu 
o Governo voltar a investir no ensino técnico no País.

Hoje, nós, Parlamentares, não podemos continuar 
atrasando o avanço da expansão do ensino profissio-
nalizante no País. 

Por isso, o PR vota “sim” ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PTB?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, 
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PTB, “sim”.

Como vota o PT?
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PT 
orienta favoravelmente, porque vivemos um novo mo-
mento na educação brasileira. Este projeto de lei dá 
concretude à possibilidade de investirmos na educação 
superior e, especialmente, de construirmos novas ba-
ses para a educação profissional e tecnológica. 

A meta do Governo Federal, já estabelecida com 
o Parlamento brasileiro e os Estados, é chegar a 314 
escolas técnicas federais no Brasil e investir fortemente 
na educação profissional e tecnológica.

Como aqui foi registrado, houve um tempo recente 
em que a política de educação tecnológica e profissio-
nalizante estava impedida de se desenvolver. O Go-
verno Lula e o Ministro da Educação, sob o comando 
do Presidente Lula, constróem novas possibilidades, 
investem na juventude brasileira e abrem perspectivas, 
portanto, de um presente e de um futuro melhores.

Por isso, o PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PT 

vota “sim”.
Como vota o PHS?
O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Brevemente, Sr. Presiden-
te, o PHS quer parabenizar o Governo por mais este 
projeto, porque faltava ao Brasil uma atenção especial 
ao ensino profissionalizante e técnico.

Portanto, o PHS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PV? 
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PV 
vota “sim”.

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
do Presidente Lula fez ver ao Ministério da Educação 
que o ensino acadêmico precisava passar por um pro-
cesso de transformação. Nós precisamos formar jovens 
profissionais, dar-lhes o ensino técnico. Por isso, o Pre-
sidente determinou ao Ministério da Educação a ex-
pansão das escolas técnicas federais no Brasil. Quero, 
nesta oportunidade, congratular-me com o Ministério 
da Educação. O meu partido está muito feliz por isso.

Nessas circunstâncias, o PP encaminha o voto 
“sim” ao projeto de lei, que propiciará a formação de téc-
nicos para a obtenção de emprego mais facilmente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP, 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.) 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 

(Palmas.) 
Portanto, ficam prejudicados o projeto inicial (Pro-

jeto de Lei nº 3.127, de 2008); o Projeto de Lei de nº 
3.128, de 2008, apensado; o Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura; e as Emendas de nºs 1 a 21 
adotadas pela Comissão de Finanças e Tributação re-
ferentes à proposição inicial, ao projeto apensado e ao 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação as emendas adotadas pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação relativas ao substitutivo aprova-
do. (Pausa.)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 22 CFT/2008

Dê-se ao art. 1º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de educação profissional 
e tecnológica, a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício mencionado no Anexo V a esta Lei:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos 
técnico-administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, conforme disposto no Anexo I; e

II – doze mil e trezentos cargos de Pro-
fessor de 1º e 2º graus.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 23 CFT/2008

Dê-se ao art. 2º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:
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“Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a insti-
tuições federais de educação profissional e 
tecnológica os seguintes cargos em comissão 
e as seguintes funções gratificadas, a partir de 
1º de janeiro de cada exercício mencionado no 
Anexo V a esta Lei:

I – trinta e sete cargos de direção – 
CD-1;

II – quatrocentos e trinta e cinco cargos 
de direção – CD-2;

III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos 
de direção – CD-3;

IV – quinhentos e dez cargos de dire-
ção – CD-4;

V – novecentas e vinte funções gratifi-
cadas – FG-1; e

VI – duas mil, cento e quarenta funções 
gratificadas – FG-2.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas mencionadas nos incisos 
de I a VI deverão constar de autorização ex-
pressa constante da lei de diretrizes orçamen-
tárias e conseqüente anexo específico na lei 
orçamentária anual, a cada exercício, até a fi-
nal implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 24 CFT/2008

Dê-se ao art. 3º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação 
definir a distribuição e a alocação dos cargos 
e das funções de que tratam os arts. 1º e 2º 
entre as unidades de ensino, respeitado o dis-
posto nos Anexos II, III e V a esta Lei.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 25 CFT/2008

Dê-se ao art. 4º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 4º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de ensino superior, nos 
termos de ato do Ministro de Estado da Edu-
cação, a partir de 1º de janeiro de cada exer-
cício mencionado no Anexo VI a esta Lei, os 
seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis 
cargos de professor da carreira do magistério 
superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e qua-
tro cargos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, conforme discriminado no Ane-
xo IV a esta Lei.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo VI a esta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 26 CFT/2008

Dê-se ao art. 5º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 5º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a institui-
ções federais de ensino superior, nos termos 
de ato do Ministro de Estado da Educação, 
os seguintes Cargos de Direção – CD e Fun-
ções Gratificadas – FG a partir de 1º de janei-
ro de cada exercício mencionado no Anexo V 
a esta Lei:

I – trezentos CD-3;
II – seiscentos CD-4;
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3;
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Parágrafo único: As despesas decorren-

tes da criação dos cargos de direção e das 
funções gratificadas mencionadas nos inci-
sos de I a IX deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 27 CFT/2008

Dê-se ao caput do art. 7º do substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de
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Administração e Serviço Público aos Projetos de 
Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 7º A implantação das novas uni-
dades de ensino, bem como o provimento 
dos respectivos cargos e funções de confian-
ça, ocorrerá gradativamente, dependendo da 
existência de instalações adequadas e dos 
recursos financeiros necessários ao seu fun-
cionamento, observado o disposto no Anexo 
V a esta Lei.”

EMENDA ADITIVA Nº 28 CFT/2008

Dê-se ao art. 8º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 8º A autorização para o provimen-
to de cargos efetivos criados nesta Lei, para 
cada instituição federal de educação profissio-
nal e tecnológica ou de ensino superior, será 
escalonada pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, de acordo com o cum-
primento das metas pactuadas entre o Minis-
tério da Educação e a instituição de ensino, 
especialmente quanto à relação de alunos 
por professor em cursos regulares presen-
ciais de educação profissional e tecnológica 
ou de graduação, respeitados os Anexo V e 
VI a esta Lei.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O que 
ocorre? Foram apresentadas emendas pelo Relator da 
Comissão de Finanças e Tributação com referência a 
esse substitutivo aprovado.

Eu vou pedir orientação de bancada, para que 
todos assumam a posição de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PT?

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, são as emen-
das?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
votar as emendas adotadas pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, que foram relatadas pelo Deputado  
José Pimentel.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, so-
mos a favor das emendas apresentadas pelo Deputado  
José Pimentel e aprovadas na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
lá. Pelo jeito ninguém está querendo orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputado s que as aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.)

APROVADAS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Emenda de Plenário nº 2, com parecer 
contrário.

EMENDA Nº 2

Substitua-se a expressão “Professor de 1º e 2º 
graus” pela expressão “Professor de ensino funda-
mental e ensino médio” constante do inciso II, do art. 
1º, do Substitutivo oferecido pela Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público ao Projeto de 
Lei nº 3.127, de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Escla-
reço que os 4 Relatores das 4 Comissões opinaram 
pela rejeição, no mérito, desta Emenda de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a própria LDB e a 
Lei do FUNDEB usam a nomenclatura de ensino bá-
sico, dividido em ensino infantil, fundamental e médio. 
A lei do FUNDEB usa essa nomenclatura. No entanto, 
estamos votando outra nomenclatura. Parece-me que 
esta emenda quer corrigir, para ficar de acordo com a 
LDB e a lei do FUNDEB. 

Estamos trabalhando hoje com 2 nomenclaturas 
diferentes no ensino brasileiro.

Apenas fazendo este registro, quero dizer que o 
Democratas é favorável à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas, sim.

PSDB. (Pausa.)
Alguém mais vai orientar? (Pausa.) 
PSOL.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Entendendo as pon-
derações dos Relatores, que nos dizem que, se for 
efetuada essa modificação, esses cargos não pode-
rão ser providos, como nós desejamos, optamos pela 
rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSOL vota “não” à emenda. 

PMDB.
O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB orienta a sua bancada a votar contrariamente 
às emendas apresentadas em plenário, uma vez que 
elas não agregam, vêm de encontro aos interesses 
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maiores, que serão atingidos pela aprovação, pela ma-
nutenção da aprovação anteriormente feita.

O PMDB orienta pela rejeição das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT é con-
tra a Emenda nº 2, porque acha que a substituição da 
expressão “professor de 1º e 2º graus” pela de “pro-
fessor de ensino fundamental e ensino médio” na Lei 
do Plano de Cargos e Salários...

Então, o PT é pela rejeição da Emenda nº 2, para 
que se faça a correção na Lei do Plano de Cargos e 
Salários.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PPS.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um erro 
manifesto nessa questão. Na verdade, não existe mais 
a figura do professor de 1º e 2º graus. O que existe é 
professor de ensino fundamental e ensino médio.

Portanto, a emenda tem de ser aprovada, sob 
pena de não se coadunar com o que está disposto na 
Lei de Diretrizes da Educação.

O PPS vota pela aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSDB.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota 
favoravelmente à emenda, para adequar a redação. É 
importantíssima essa emenda, para que se ajuste à 
redação final.

No mais, votamos favoravelmente, em benefício 
da educação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PP 
vota “não”.

PTB.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB, 
“não”.

Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

“Não”.
PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PR, “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR, 
“não”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
votar a emenda.

Em votação a Emenda de Plenário nº 2.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputado s que forem pela aprovação permane-
çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nos 

termos do § 6º do art. 189 do Regimento Interno, esta 
Presidência não submeterá a votos a Emenda de Ple-
nário nº 1 por ter recebido parecer pela inconstitucio-
nalidade pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
um destaque do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB 
que está prejudicado, porque trata da Emenda de 
Plenário nº 2, que acabou de ser votada e rejeitada. 
Eis o seu teor:

Senhor Presidente, requeiro, nos termos dos arts. 
117, IX c/c o art. 161, inciso II e § 2º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputado s, destaque para votação em 
separado da Emenda nº 2 ao PL 3.127-A, de 2008.

Sala das Sessões, 13/5/2008. – Dagoberto, Vice-
Líder do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 3.127-B DE 2008

Cria cargos efetivos, cargos em comissão e fun-
ções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação 
destinados a instituições federais de educação profis-
sional e tecnológica e de ensino superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 

Educação, para redistribuição a instituições federais de 
educação profissional e tecnológica, a partir de 1º de 
janeiro de cada exercício:

I – 9.430 (nove mil, quatrocentos e trinta) cargos 
técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em Educação, conforme 
disposto no Anexo I desta Lei; e

II – 12.300 (doze mil e trezentos) cargos de Pro-
fessor de 1º e 2º graus.

Parágrafo único. As despesas decorrentes da 
criação dos cargos mencionados nos incisos I e II do 
caput deste artigo deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orçamentárias 
e conseqüente anexo específico na lei orçamentária 
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anual, a cada exercício, até a final implantação desta 
Lei, exceto para o exercício de 2008.

Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Ministério 
da Educação, para alocação a instituições federais de 
educação profissional e tecnológica, os seguintes car-
gos em comissão e as seguintes funções gratificadas, 
a partir de 1º de janeiro de cada exercício:

I – 37 (trinta e sete) cargos de direção – CD-1;
II – 435 (quatrocentos e trinta e cinco) cargos de 

direção – CD-2;
III – 255 (duzentos e cinqüenta e cinco) cargos 

de direção – CD-3;
IV – 510 (quinhentos e dez) cargos de direção 

– CD-4;
V – 920 (novecentas e vinte) funções gratifica-

das – FG-1; e
VI – 2.140 (duas mil, cento e quarenta) funções 

gratificadas – FG-2.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da 

criação dos cargos em comissão e das funções gra-
tificadas mencionadas nos incisos de I a IV do caput 
deste artigo deverão constar de autorização expressa 
constante da lei de diretrizes orçamentárias e conse-
qüente anexo específico na lei orçamentária anual, a 
cada exercício, até a final implantação desta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.

Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação definir 
a distribuição e a alocação dos cargos e das funções 
de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei entre as uni-
dades de ensino, respeitado o disposto nos Anexos II 
e III desta Lei.

Art. 4º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para redistribuição a instituições federais 
de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de 
Estado da Educação, a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício, os seguintes cargos:

I – 13.276 (treze mil, duzentos e setenta e seis) car-
gos de professor da carreira do magistério superior; e

II – 10.654 (dez mil, seiscentos e cinqüenta e qua-
tro) cargos técnico-administrativos do Plano de Carrei-
ra dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
conforme discriminado no Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único. As despesas decorrentes da 
criação dos cargos mencionados nos incisos I e II do 
caput deste artigo deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orçamentárias 
e conseqüente anexo específico na lei orçamentária 
anual, a cada exercício, até a final implantação desta 
Lei, exceto para o exercício de 2008.

Art. 5º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de en-
sino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado 
da Educação, os seguintes Cargos de Direção – CD 

e Funções Gratificadas – FG a partir de 1º de janeiro 
de cada exercício:

I – 300 (trezentos) CD-3;
II – 600 (seiscentos) CD-4;
III – 1.200 (mil e duzentas) FG-1;
IV – 400 (quatrocentas) FG-2;
V – 300 (trezentas) FG-3; 
VI – 150 (cento e cinqüenta) FG-4;
VII – 150 (cento e cinqüenta) FG-5;
VIII – 100 (cem) FG-6; e
IX – 100 (cem) FG-7.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da 

criação dos cargos de direção e das funções grati-
ficadas mencionadas nos incisos de I a IX do caput 
deste artigo deverão constar de autorização expressa 
constante da lei de diretrizes orçamentárias e conse-
qüente anexo específico na lei orçamentária anual, a 
cada exercício, até a final implantação desta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.

Art. 6º O provimento dos cargos efetivos e em 
comissão criados por esta Lei fica condicionado à com-
provação da existência de prévia dotação orçamentá-
ria suficiente para atender às projeções de despesa 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim 
como à existência de autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, conforme determina o § 1º 
do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 7º A implantação das novas unidades de 
ensino, bem como o provimento dos respectivos car-
gos e funções de confiança, ocorrerá gradativamente, 
dependendo da existência de instalações adequadas 
e dos recursos financeiros necessários ao seu funcio-
namento, observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os cargos efetivos, os cargos 
em comissão e as funções gratificadas destinados a 
novas unidades de ensino serão providos somente 
após a expedição de portaria do Ministro de Estado 
da Educação autorizando o funcionamento da unida-
de de ensino.

Art. 8º A autorização para o provimento de car-
gos efetivos criados nesta Lei, para cada instituição 
federal de educação profissional e tecnológica ou de 
ensino superior, será escalonada pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o 
cumprimento das metas pactuadas entre o Ministério 
da Educação e a instituição de ensino, especialmente 
quanto à relação de alunos por professor em cursos 
regulares presenciais de educação profissional e tec-
nológica ou de graduação.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2008. – Deputado  
Colbert Martins, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputado s que forem pela aprovação permane-
çam como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 

aproveitar este momento para fazer 2 registros. 
Primeiro, registro a vinda do Ministro Fernando 

Haddad à Câmara dos Deputado s, junto com alguns 
Parlamentares. Temo não citar todos. Lembro-me de 
alguns, mas, se me ajudarem, eu me lembrarei de todos. 
Estavam presentes os Deputado s José Pimentel, João 
Matos, Carlos Abicalil, Gastão Vieira, entre outros. 

Fizemos um acordo com o Ministro da Educação 
para que ele nos ajudasse no sentido de que não fosse 
enviada uma medida provisória naquele momento. E 
nós nos comprometemos a dar a agilidade necessária 
para que se votasse em tempo hábil na Câmara dos 
Deputado s, para ser votada ainda no Senado Federal, 
a proposta de contratação de professores e funcioná-
rios. Ela acabou de ser aprovada. 

Então, cumprimento as Comissões de Educação 
e Cultura, de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, no seu conjunto, em especial 
os seus Presidentes – falei com todos pessoalmente, 
pedindo empenho para que a matéria fosse votada 
com rapidez, como pretendíamos. 

Assim, creio que nós demos demonstração de 
que a Câmara dos Deputado s tem capacidade não só 

de entender as matérias prioritárias, mas também de 
melhorá-las e votá-las em tempo hábil. 

Portanto, está de parabéns o Plenário da Câmara 
dos Deputado s. Agradeço a todos e os cumprimento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, primeiramente reforço o registro feito por 
V.Exa. Tanto é que nós, da Oposição, aprovamos esse 
projeto. Não houve qualquer objeção da nossa parte. 
Entendemos a importância do projeto no mérito. Eu, 
particularmente, tive a oportunidade de dialogar sobre 
o assunto com o Ministro Fernando Haddad. 

Fica registrado também para a base do Governo 
que esta Oposição, ao contrário do que o Governo quer 
insinuar, não é contra o País. Aquilo que é importante 
para o País tem o nosso apoio.

  Sr. Presidente, faço uma indagação a V.Exa. A 
partir de agora, estamos com a pauta aberta. Votamos a 
medida provisória e o projeto que tramitava em regime 
de urgência constitucional. Felizmente, graças a Deus, 
depois de meses e meses de trabalho neste primeiro 
semestre e de muito esforço de parte a parte, especial-
mente de V.Exa., conseguimos ter a pauta livre.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Só me-
rece uma salva de palmas este momento da Câmara 
dos Deputado s. (Palmas.)
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Para concluir, pergunto: que procedimento poderemos 
ajustar já, ainda na sessão de hoje, a fim de avançar-
mos em relação à pauta? 

É de conhecimento público – e eu imagino que 
os Líderes devem ter dado conhecimento às suas 
bancadas; eu, pelo menos, dei à minha – o que ficou 
conversado hoje pela manhã na reunião promovida 
por V.Exa. 

Ao que me parece, os próximos 2 itens seriam a 
convenção, que trata do direito da pessoa portadora 
de deficiência, e o projeto que concede a anistia. 

Então, pergunto a V.Exa. se seguiremos de fato 
essa ordem, se pararemos por aí. Ou seja, qual é o 
plano de vôo para hoje? Como ficamos? Faço essa 
indagação para ter um encaminhamento mínimo para 
o dia de amanhã, para ter maior clareza do que pode 
ser produzido ao longo de toda esta semana.

É a pergunta que faço à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 

muito oportuna a pergunta de V.Exa., até porque nos 
permite informar ao conjunto dos Deputado s aquilo 
que ocorreu a partir de sexta-feira. 

Na sexta-feira, cabe ao Presidente da Câmara 
dos Deputado s definir a pauta. 

Nós não tínhamos feito ainda a reunião com os 
Líderes. Portanto, apresentamos uma lista de projetos 
que, no nosso entendimento, eram importantes, tendo 
ou não acordo. No caso de alguns deles, especialmen-
te, eu sabia que não havia acordo. 

De qualquer maneira, o que ficou definido na ma-
nhã de hoje como acordo de procedimentos? Nós já 
votamos a Medida Provisória nº 422. Até porque não 
tínhamos alternativa, ela trancava a pauta. Acabamos 
de votar esse projeto de lei. Na seqüência viriam a 
Medida Provisória nº 424, sobre crédito extraordinário; 
o Projeto de Lei nº 4.203, que trata de alteração, no 
que diz respeito ao Tribunal do Júri; o Projeto de Lei 
nº 4.850, que tipifica crimes referentes ao desenvolvi-
mento sexual – esse projeto vem da CPI e tem a ver 
com tráfico de mulheres etc. 

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para ajudar. Como a Medida Provisória nº 424 não 
sobrestava a pauta, não havia acordo para que fosse 
votada hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nós, 
ao final da reunião, repassamos a informação que veio 
da Assessoria. Na verdade, estou com uma dúvida. 
Que eu me lembre, nós tínhamos fechado acordo em 
relação a 9 matérias, e aqui estão listadas 10. Se é 
em relação à medida provisória, peço que o assunto 
seja revisto. Mas vou ler na seqüência e retomo, por-
que de fato eram 9 e aqui estão 10. Houve um erro 
da Assessoria, ou melhor, um equívoco. A Assessoria 
não erra. Ela se equivoca, jamais erra. Então, vamos 
tirar a medida provisória e ir em frente. 

Vêm, então, a mensagem que diz respeito à con-
venção sobre os direitos das pessoas com deficiência; 
o PL nº 7.198, que trata da anistia post mortem a João 
Cândido Felisberto. Depois, vêm o PL nº 1.288, que diz 
respeito a rastreamento eletrônico de presos; o PLP 
nº 217, que diz respeito a normas de finanças públi-
cas, a disponibilização em tempo real de informações 
sobre a execução orçamentária e financeira de todos 
os órgãos públicos – dá transparência; portanto, vem 
no sentido de moralizar a execução orçamentária; e, 
finalmente, o PL nº 4.915, que define o que é crime de 
violação de direitos e de prerrogativas dos advogados. 
Essas são as matérias.

Como a medida provisória está na pauta e há in-
formação de que de fato isso não consta como acordo, 
considero importante darmos seqüência à votação. 

Gostaria muito de começar com a anistia post 
mortem a João Cândido Felisberto. (Palmas.) Em se-
gundo lugar, trataremos da convenção sobre os direitos 
das pessoas com deficiência. (Palmas.) E em terceiro 
lugar, do projeto que trata de normas de finanças públi-
cas, que diz respeito à disponibilização em tempo real 
da execução orçamentária. Pode ser? O quarto...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, registro que está havendo alteração 
da ordem estabelecida hoje pela manhã. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
é que...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Por enquanto não há problema para nós. Agora...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, é 
que, da minha parte... Eu vou, então, mudar. Da minha 
parte, nós votaríamos todos os projetos.

Qual é a minha preocupação? Vou falar bem claro. 
Se eu deixar a votação da convenção sobre os direitos 
das pessoas com deficiência para o terceiro...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Desculpe-me. A ordem acertada...

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
deixe como segundo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
que tem mais de um falando. Espere um pouquinho. – 
Deputado  Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, a ordem acertada na parte da manhã 
indicou que o primeiro item, depois do projeto que foi 
aprovado agora, seria justamente o da convenção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então 
vou ser mais... É nisso que eu ia ser claro. Essa é a 
minha proposta. Inclusive, deixei claro na reunião.

Indago aos Líderes se todo aquele questionamen-
to regimental está superado. Vieram informações até 
à Mesa de que nós teríamos dificuldades – não vou 
relatar de qual bancada. Mas está pacificado. Imaginei 
que estivesse, e agora parece-me que está.
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Então, nós vamos votar em primeiro lugar o projeto 
que trata da convenção sobre os direitos das pessoas 
com deficiência. (Palmas.)

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
parabéns. Parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
segundo, a anistia... Para votar o projeto que trata da 
anistia, nós temos de aprovar a urgência antes para 
que não haja problema.

Então, fica nessa ordem.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos 
os projetos lidos por V.Exa. fizeram parte do acordo. 
Lembro a V.Exa., nobre Deputado  Arlindo Chinaglia, 
proposta de encaminhamento do PSDB, do PPS, com 
a acolhida dos demais partidos, de projeto que trata da 
responsabilidade dos partidos políticos nas respectivas 
circunscrições, que foi entregue à Mesa, na possibili-
dade, também, de fazer parte dessa composição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 
parte da Mesa, não há nenhum problema. Se há acordo 
entre os partidos, nós iremos em frente hoje ainda.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Sugiro que, com o en-
caminhamento, façamos a votação dos 2: dos direitos 
das pessoas deficientes e da anistia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Da 
anistia.

O SR. BRUNO ARAÚJO – A partir do segundo, 
poderemos definir a seqüência do terceiro em diante.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem. 

O SR. BRUNO ARAÚJO – Poderia centrar nes-
ses 2.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
fazer um apelo público, dado que a matéria é absolu-
tamente importante e, eu diria, consensual, salvo erro 
grave da minha parte. Vamos caminhar no sentido de 
realizar uma votação rápida, com poucos discursos, 
se possível. 

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Pode ser, Sr. 
Presidente.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a con-
venção será votada manualmente, correto? Ou seja, 
haverá votação nominal. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votação nominal. 

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Votação no-
minal. Para que possamos ter quorum, precisamos 
dos 308 votos para que se torne uma emenda cons-
titucional? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
O SR. CELSO RUSSOMANNO – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ria ir direto. Tenho de encerrar a sessão agora para 
convocar a extraordinária. Posso manter o painel? 
(Pausa.)

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Lúcio Vale PR 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Arnon Bezerra PTB 
Gorete Pereira PR 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Maia PR 
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Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria do Carmo Lara PT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Deley PSC PmdbPscPtc
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Beto Mansur PP 
Celso Russomanno PP 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ricardo Berzoini PT 
Total de São Paulo: 18

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: DO SUL 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Cezar Silvestri PPS 
Luciano Pizzatto DEM 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 5



20406 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Henrique Fontana PT 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Wilson PT 
Inocêncio Oliveira PR 
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Maurício Trindade PR 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Cida Diogo PT 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Sampaio PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Saturnino Masson PSDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
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Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, terça-feira, dia 
13 de maio, às 20h02min, Sessão Extraordinária da 
Câmara dos Deputado s com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
MENSAGEM Nº 711, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 711, de 2007, que submete à con-
sideração do Congresso Nacional o texto 
da Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 
30 de março de 2007. Pendente de parecer 
da Comissão Especial.

2 
PROJETO DE LEI Nº 4.203-E, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, Substitu-
tivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 4.203-C, de 2001, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, relativos 
ao Tribunal do Júri, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação dos arts. 406 a 429, 
431 a 435, 437 a 472, 474 a 480, 482 a 488, 
e 490 a 497, todos do Código de Processo 
Penal, constantes do art. 1º do substitutivo 
do Senado; e dos arts. 2º, 3º e 4º do subs-
titutivo do Senado; e pela rejeição da su-
pressão do § 5º do art. 426, mantendo-se o 
§ 5º do art. 426 do texto da Câmara, e dos 
arts. 430, 436, 473, 481 e 489, todos do Có-
digo de Processo Penal, constantes do art. 
1º do substitutivo do Senado, mantendo-se 
os respectivos dispositivos do texto da Câ-
mara (Relator: Dep. Flávio Dino).

3 
PROJETO DE LEI Nº 4.850, DE 2005 

(DO SENADO FEDERAL– COMISSÃO MISTA)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.850, de 2005, que altera 

dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, em 
especial do seu Título VI. 

Tendo apensados os PL’s nºs 5.906/05 
e 6.744/06. 

PRIORIDADE

Discussão

4 
PROJETO DE LEI Nº 7.198-A, DE 2002 

(Do Senado Federal) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 7.198-A, de 2002, que concede 
anistia post mortem a João Cândido Felis-
berto, líder da chamada Revolta da Chibata, 
e aos demais participantes do movimento; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda, e pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição do PL 4.455/01, apensado (Relator: 
Dep. Bispo Rodrigues). 

Tendo apensado o PL. 4.455/01.

5 
PROJETO DE LEI Nº 1.288-A, DE 2007 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 1288-A, de 2007,que altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, 
para prever a utilização de equipamento de 
rastreamento eletrônico pelo condenado 
nos casos em que especifica; tendo pare-
ceres: da Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação deste, dos de nºs 337/07, 510/07, 
641/07, 1295/07 e 1440/07, apensados, e da 
Emenda apresentada na Comissão ao PL 
337/07, com substitutivo (Relatora: Dep. Rita 
Camata); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, dos de nºs 
337/07, 510/07, 641/07, 1295/07 e 1440/07, 
apensados, da Emenda e do Substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, com substitutivo 
(Relator: Dep. Flávio Dino). 

Tendo apensados os PLs nºs 337/07, 
510/07, 641/07, 1295/07 e 1440/07.
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6 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 217-A, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 217-A, de 2004, que 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências, a fim de determinar 
a disponibilização, em tempo real, de infor-
mações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público ao PLP 
305/02, apensado, pela rejeição dos PLP’s 
de nºs 305/02 e 327/02, apensados (Relator: 
Dep. José Múcio Monteiro); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária do PLP nº 217/04 
e dos de nºs 305/02, 327/02, 29/03, 176/04, 
241/05 e 258/05, apensados, e, no mérito, 
pela aprovação deste, e pela rejeição dos 
de nºs 305/02, 327/02, 29/03, 176/04, 241/05 e 
258/05, apensados (Relator: Dep. Beto Albu-
querque); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e dos de nºs 327/2002, 176/2004, 305/2002, 
29/2003, 241/2005, 258/2005, apensados 
(Relatora: Dep. Sandra Rosado).

Tendo apensados os PLPs nºs 305/02 
(176/04, 327/02), 29/03, 241/05, 258/05, 75/07, 
250/07, 272/08 e 279/08.

ORDINÁRIA

Discussão

7 
PROJETO DE LEI Nº 4.915-A, DE 2005 

(Da Sra. Mariângela Duarte)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.915-A, de 2005, que define o crime 
de violação de direitos e de prerrogativas 
do advogado; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, falta 
de técnica legislativa e, no mérito, pela re-
jeição deste e dos de nºs 5.083/05, 5.282/05, 
5.383/05, 5.476/05 e 5.753/05, apensados; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
do de nº 5.762/05, apensado, com substitu-
tivo (Relator: Dep. Marcelo Ortiz). 

Tendo apensados os PL’s nºs 5.083/05, 
5.282/05, 5.383/05, 5.476/05, 5.753/05 e 
5.762/05.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 1 
minuto.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO 
DESTINADO A BREVES COMUNICAÇÕES 
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 063, REALIZADA 
EM 10 DE ABRIL DE 2008 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O   SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA.) – Sr. Presi-
dente Pedro Wilson, Sras. e Srs. Deputado s, em pri-
meiro lugar, quero dar uma notícia triste, mas abso-
lutamente necessária. 

Ontem, no meu Estado da Bahia, a Polícia Fede-
ral prendeu mais um Prefeito Municipal por descum-
primento do seu dever constitucional. O Sr. Antonio 
Gilberto de Souza, Prefeito de Sobradinho, foi preso 
por causar terríveis danos ao município. 

Localizada às margens do Rio São Francisco e 
possuidora do maior lago artificial do Brasil, reservatório 
responsável pela energia que a CHESF gera para qua-
se todo o Nordeste, essa cidade vinha sofrendo muito. 
E como a Câmara Municipal não cumpriu seu papel, a 
Justiça e a Polícia Federal intervieram. O Prefeito saiu 
algemado, dado o brutal nível dos desvios praticados.

Solidarizo-me com a população daquele muni-
cípio, que vê, enfim, a possibilidade de novos tempos 
com o afastamento desse Prefeito corrupto.

Feito esse registro inicial, Sr. Presidente, aprovei-
to o tempo que me resta para dizer que hoje é um dia 
especial para a defesa da vida. Há pouco, protocolei 
nesta Casa, com a assinatura de 220 Srs. Deputado s, 
pedido de criação de CPI para investigar a ocorrência 
de abortos ilegais no País, prática que mata milhões 
de crianças de maneira absolutamente impune. Essa 
CPI também investigará a venda ilegal de drogas abor-
tivas em feiras, farmácias e até via Internet de maneira 
completamente descontrolada, sem que a Polícia e o 
Governo façam sua parte no tocante à fiscalização 
dessa atividade e à punição dos responsáveis por esse 
crime hediondo, isto é, a morte crianças que não têm 
o mínimo direito de defesa.

Pesquisa realizada pelo Datafolha, publicada no 
último domingo, destaca que a cada ano aumenta o 
grau de rejeição do povo brasileiro ao aborto. Hoje, 68% 
da população não quer nenhuma mudança na legis-
lação. Apenas 11% defende a legalização do aborto ; 
87% o rejeitam, consideram a prática imoral e acham 
que tem de ser realmente controlada. 

Devemos fazer nossa parte neste Congresso 
Nacional e apurar a omissão daqueles que têm o de-
ver constitucional de investigar a prática de crimes no 
País. No Brasil há toda sorte de crimes, do tráfico de 
drogas à prostituição infantil, mas esse crime não pode 
ser considerado de menor importância. E até hoje foi 
complemente nula a fiscalização por parte dos órgãos 
encarregados de fazê-la.

Portanto, a CPI já
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Ata da 98ª Sessão, Extraordinária,  
Noturna, em 13 de maio de 2008

Presidência do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente

ÀS 20 HORAS E 2 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
Manato
Arnon Bezerra
Deley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc

Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8
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MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 16

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 49
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ESPÍRITO SANTO

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

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc

Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
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Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 65

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB

Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
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Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
475 Senhoras Deputada s e Senhores Deputado s.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-

se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido
O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
a permissão de V.Exa., informo que, na votação da 
Medida Provisória nº 422 – por sinal, a primeira vota-
da hoje –, o meu voto foi de acordo com a orientação 
do meu partido, o PMDB.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
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Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 7

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb

Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7
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PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 12
PERNAMBUCO
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 

Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

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

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc

Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
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Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb

Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

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

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso: DO SUL 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 29

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPscPtc

João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 29

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 472 Senho-
ras Deputada s e Senhores Deputado s.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – In-
dago se há algum erro da Mesa. Senão vamos ficar 
atrasando. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
os 9 projetos definidos por consenso ficaram rigorosa-
mente da forma como V.Exa colocou, de acordo com 
a pauta que V.Exa. propôs na sexta-feira. No entanto, 
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definiu-se por proposta das Lideranças do PSB e do 
PMDB, por meio do Deputado  Tadeu Filippelli, que 
também apreciaríamos o PL nº 3.248 – houve a con-
cordância de todos os Líderes –, que trata da organi-
zação do Poder Judiciário do Distrito Federal. 

Além disso, lembro a V.Exa. que se definiu que a 
pauta de amanhã seria para os projetos dedicados à 
questão da segurança púbica, por proposta do Líder 
José Aníbal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
Deputado  Rodrigo Rollemberg, o primeiro projeto a 
que V.Exa. fez referência não ficou para ser votado 
hoje. Ficou para ser votado na quinta-feira. Então, va-
mos ganhar tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reafirmo que 
o nosso compromisso é com as 2 próximas votações. A 
partir daí, a nossa proposta – talvez V.Exa. não tenha 
prestado atenção – é que retomemos a reunião de Lí-
deres para discutir a pauta e chegar a um entendimen-
to sobre ela. Deficientes físicos, Revolta da Chibata, 
tudo bem. A partir daí queremos conversar. Eu tive a 
preocupação de anunciar essa posição lá. Talvez, se 
eu não tivesse registrado adequadamente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De fato 
eu não ouvi, até porque aqui virou uma sala de despa-
cho, o que é extremamente exaustivo. Eu disse aqui; 
não falei Deputado  Marcelo Ortiz. Em conseqüência, 
acaba ocorrendo esse tipo de situação. Porém, hoje, 
ao final da reunião de Líderes, foi feita uma síntese, e 
ficou o acordo tal qual foi lido aqui. E V.Exa., por cir-
cunstâncias de vôo, acabou sendo representado por 
um Vice-Líder. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Não, mas eu participei. 
Ao final, eu estava presente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
mas V.Exa. não se lembra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – E o meu entendimen-
to foi esse que manifestei ao Presidente. Os 2 que já 
votamos e os 2 a votar. A partir daí, deve haver uma 
nova rodada de conversação para se estabelecer o 
desdobramento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
Líder, na mesma reunião de hoje de manhã, além da-
quilo que foi acordado, nós marcamos uma reunião do 
Colégio de Líderes para quinta-feira, exatamente quan-
do havíamos resolvido a pauta de hoje e a pauta de 
amanhã. E a pauta de amanhã, como já foi ressaltado, 
estará concentrada – e V.Exa. foi um dos que batalhou 
para isso – na questão de segurança pública.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, há uma coisa que V.Exa. precisa acrescen-
tar, que foi o acordo para votarmos amanhã a urgência 
do Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Da 
Emenda nº 29.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– ...que originalmente é a Emenda nº 29.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
Também faz parte do acordo. É que estou indo por 
partes. Nós estamos trabalhando para o que foi defi-
nido para hoje.

Sugiro o seguinte: vamos começar com a Conven-
ção da ONU, depois vamos para a questão do Almirante 
Negro e em seguida para os pontos seguintes. 

O SR. MAGELA (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, justifico minha ausência. 
Se aqui estivesse, teria votado com o PT.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
1.

MENSAGEM Nº 711, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 711, de 2007, que submete à con-
sideração do Congresso Nacional o texto 
da Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 
30 de março de 2007. Pendente de parecer 
da Comissão Especial.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. aca-
bou de ler que é discussão em turno único, enquanto 
a mensagem faz menção ao § 3º do art. 5º e fala em 
2 turnos. Portanto, o encaminhamento de V.Exa. não 
procede.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Hou-
ve um erro aqui...
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Na verdade não há erro. É que o segundo turno 
depende da votação do primeiro. Então, não se pode 
fazer essa ligação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – V.Exa. sem-
pre com a sua habilidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
foi bom V.Exa. chamar a atenção para isso, porque 
esclarece. De fato, tem razão quanto à referência ao 
§ 3º do art. 5º. Agora, só haverá segundo turno se a 
matéria for aprovada no primeiro. E haverá.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Presidente, 
ainda uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – V.Exa. deu 
uma interpretação que não confere com o meu en-
tendimento. Eu acredito que só haverá segundo turno 
se houver quorum qualificado de emenda constitu-
cional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Caso con-

trário, a matéria seria aprovada e encaminhada ao 
Senado sem a sua incorporação no corpo da Consti-
tuição brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É. 
V.Exa. reitera a interpretação da Mesa, que não foi 
expressada neste momento, mas em várias outras 
questões de ordem anteriores. Mas V.Exa. tem razão 
ao exigir a precisão da Mesa.

Precisamos de uma votação de três quintos, no 
mínimo, para que a matéria vá para o segundo turno 
e, portanto, fique com aquela equivalência tão men-
cionada de emenda à Constituição, que eu falo com 
cautela para não retomar todo o debate.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero indicar, em homenagem a todos aqueles que 
militam em relação ao tema, um Deputado  da Oposi-
ção, do PSDB, que se sente à vontade para dar pare-
cer favorável. Eu não o indicaria se não fosse nessa 
condição. Eu me refiro ao Deputado  Eduardo Barbosa, 
do PSDB de Minas Gerais.

Portanto, para oferecer parecer à mensagem, pela 
Comissão Especial, concedo a palavra ao Deputado  
Eduardo Barbosa. (Pausa.)

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero aproveitar, em nome do PMDB, para parabeni-
zar V.Exa. por ter colocado em pauta essa ratificação 
há tanto reclamada por todos aqueles que desejam 
ver realmente assegurado o direito dos portadores de 
necessidades especiais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço, Deputado  Marcelo Itagiba.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Onde 
está o Deputado  Eduardo Barbosa? (Pausa.)

Será votação nominal.
O SR. JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, ques-

tão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ques-

tão ordem, Deputado  João Almeida.
Há um orador na tribuna, mas vamos lá. Ques-

tão de ordem.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
relação à matéria que está sendo tratada por nós, não 
houve antecedentes neste Congresso Nacional, nos 
últimos 16 anos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
verdade.

O SR. JOÃO ALMEIDA – Então, é preciso en-
tender a questão.

V.Exa. anunciou, muito justamente, o Deputado  
Eduardo Barbosa como Relator pela Comissão Espe-
cial. Por que fez isso? Porque a matéria, quando se 
trata de alteração constitucional, obriga a criação de 
uma Comissão Especial.

Estamos diante de uma situação nova. Nós esta-
mos criando uma situação nova, sem regulamentação 
regimental, que hoje pode ser tratada assim e ama-
nhã, de outra forma. Pode haver inovação. Nós temos 
muitos acordos bilaterais...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes 
que V.Exa. continue, eu acho que entendi a essência. 
Posso responder?

O SR. JOÃO ALMEIDA – Eu quero concluir di-
zendo a V.Exa. que essa é uma novidade, que nós 
estamos tratando de uma forma – desculpe-me V.Exa. 
– atropelada. Não constituímos Comissão Especial; 
vamos para uma votação aqui em 2 turnos; não defi-
nimos se há interstício; não houve parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça; não houve parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, como se faz regu-
larmente nos acordos internacionais. É uma matéria 
que estamos introduzindo no plenário como uma novi-
dade e sem regulamentação. Estamos decidindo aqui 
açodadamente sobre a condução da matéria. Haverá 
outros acordos no futuro, pretendendo a mesma con-
dição de validade de equivalência constitucional. Veja 
que é uma situação muito complicada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) Eu vou 
responder a questão de ordem levantada por V.Exa.

Primeiro, o art. 34 trata das Comissões Espe-
ciais:
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“Art. 34. As Comissões Especiais serão 
constituídas para dar parecer sobre:

 ..............................................................
II – proposições que versarem matéria 

de competência de mais de três Comissões 
que devam pronunciar-se quanto ao mérito, 
por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a 
requerimento de Líder ou de Presidente de 
Comissão interessada.”

Portanto, não dá para concluir que Comissão 
Especial, neste caso, se refira à proposta de emenda 
à Constituição e sim ao inciso II.

Segunda observação: quais são as Comissões 
envolvidas, para provar a V.Exa. que mereceria, e me-
receu, uma Comissão Especial? Comissões de De-
senvolvimento Urbano; Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado; Viação e Transportes; Turismo 
e Desporto; Educação e Cultura; Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público; Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional; Direitos Humanos e Minorias; Se-
guridade Social e Família; Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Portanto, passou muito das 3 Comissões 
para criar Comissão Especial.

Finalmente, por que não se criou Comissão Es-
pecial? Porque foi aprovado o requerimento de urgên-
cia. Como V.Exa. sabe, e todos sabemos, ao ser apro-
vado requerimento de urgência, vem para plenário. E 
por que veio para plenário? Porque, ao aprovarmos o 
requerimento de urgência, os Deputado s, os Líderes 
manifestaram a sua concordância quanto ao mérito, 
quanto à relevância.

Portanto, nego a questão de ordem de V.Exa.
O SR. JOÃO ALMEIDA – V.Exa. me permite uma 

contra-argumentação?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 

V.Exa. pode recorrer, mas não pode haver contra-ar-
gumentação. 

Vou dar a palavra ao Relator.
V.Exa. quer recorrer?
O SR. JOÃO ALMEIDA – Quero recorrer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É re-

gimental. 
Vai à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao Relator, Deputado  Eduardo Barbosa.
O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG. Para 

emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, quero agradecer a V.Exa. pela nome-
ação, pela distinção à minha pessoa e ao meu trabalho 
voltado para a área e também por poder representar 
não só a minha bancada, mas, com certeza, a maioria 
dos Parlamentares que aqui permanentemente atuam 

na defesa dos direitos humanos, especialmente na 
defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

A mensagem, do Poder Executivo, submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007.

I – Relatório

Primeiro instrumento de direitos humanos das 
Nações Unidas aprovado no século XXI, a Convenção 
em apreço representa considerável avanço na luta pela 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

De acordo com as informações do Poder Execu-
tivo, o Brasil contribuiu ativamente para a elaboração 
do texto, por meio do empenho e compromisso de 
diferentes órgãos governamentais e de movimentos 
sociais das pessoas com deficiência, e foi um dos pri-
meiros países a assinar o acordo.

Ainda conforme a exposição de motivos encami-
nhada pelo Poder Executivo a esta Casa, sugere-se que 
a Convenção em pauta seja aprovada pelo Congresso 
Nacional com quorum qualificado para tornar-se equi-
valente a emenda constitucional, na forma determinada 
pelo art. 5º, § 3º, da Constituição Federal.

Nesta Casa foi criada Comissão Especial para 
apreciar a matéria, em 23 de novembro de 2007, con-
forme determina o art. 34, II, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputado s, tendo  em vista as com-
petências complementares das seguintes Comissões: 
Desenvolvimento Urbano; Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado; Viação e Transportes; Tu-
rismo e Desporto; Educação e Cultura; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Direitos Humanos e Minorias; 
Seguridade Social e Família; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

É o relatório.

II – Parecer

Desde a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948, a Organização das Nações Unidas 
vem aperfeiçoando, por meio de seus tratados inter-
nacionais, o processo de edificação da arquitetura 
jurídica mundial de proteção aos direitos humanos, 
a qual passou a se universalizar progressivamente a 
partir da segunda metade do século XX.

Após décadas de paciente negociação, tal arqui-
tetura é hoje composta pelos seguintes atos interna-
cionais: Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais; Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos; Convenção Internacional sobre a Eli-
minação de todas as Formas de Discriminação Racial; 
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Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher; Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes; Convenção sobre os Direitos 
da Criança; e Convenção Internacional sobre a Prote-
ção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes 
e Membros de suas Famílias.

Assim, a Convenção sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência, ora em apreço, insere-se num pro-
cesso longo e abrangente de construção do conjuntos 
dos direitos humanos, os quais foram sistematizados a 
partir do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, ambos em 1966, que elencaram os 
direitos individuais básicos e os direitos sociais.

Posteriormente, essa construção voltou-se para 
grupos vulneráveis, a saber: minorias raciais; mulheres; 
pessoas submetidas à tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes; crianças; 
migrantes; e, agora, pessoas com deficiência. 

Observa-se, portanto, conforme expresso no pró-
prio preâmbulo desta Convenção Internacional, que a 
atenção aos grupos vulneráveis visa dar eficácia aos 
direitos humanos de forma a fazê-los unos, indivisíveis 
e independentes, uma vez que as liberdades individu-
ais e os direitos sociais fazem parte de uma edificação 
monolítica e reciprocamente alimentada.

A dedicação conferida aos grupos vulneráveis 
faz-se necessária para que aqueles direitos universais 
de natureza individual e social encontrem instrumentos 
jurídicos hábeis a torná-los eficazes. Logo, cada Con-
venção Internacional, assim como a presente, implica 
retomada de todas aquelas liberdades individuais e 
daqueles direitos sociais, por intermédio de princí-
pios jurídicos especificamente aplicáveis a cada grupo 
vulnerável. Defender as minorias significa, portanto, 
preservar os direitos humanos de todos, para que a 
maioria democrática não se faça opressiva e possa 
legitimar-se pela incorporação das demandas de cada 
grupo humano, preservando-se a idéia de igualdade 
real a ser assegurada pelo direito.

Pois bem, a presente Convenção contém 32 arti-
gos que contemplam direitos humanos universais, de-
vidamente instrumentalizados para atender a demanda 
das pessoas com deficiência. Trata-se de assegurar-
lhes, assim, direitos humanos básicos, como o de livre 
expressão, de ir e vir, de acessibilidade, de participação 
política, de respeito a sua intimidade e dignidade pes-
soal, bem como aqueles de índole social, como direito 
à saúde, ao trabalho e ao emprego, à educação, à cul-
tura, ao lazer, aos esportes, à moradia etc.

Além do mais, o próprio conceito de pessoa com 
deficiência incorporado pela Convenção tem forte re-
levância jurídica, porque incorpora na tipificação das 

deficiências, além dos aspectos físicos, sensoriais, 
intelectuais e mentais, a conjuntura social e cultural 
em que o cidadão está inserido. 

Para o Brasil, essa Convenção é de enorme re-
levância. Observe-se que, muito embora o nosso País 
tenha amplo rol de leis e decretos regulamentares em 
favor das pessoas com deficiência, estes não gozam de 
eficácia plena, seja porque muitos direitos encontram-
se em decretos sem força de cogência, em razão da 
inexistência de normas que imponham sanções aos 
transgressores, seja porque a grande proliferação de 
leis e decretos se dá de forma desordenada e assis-
temática, dificultando, ao aplicador, a apreensão e 
correta aplicação dos dispositivos. 

Considera-se, ademais, que, segundo o último 
Censo, ocorrido em 2000, as pessoas com deficiência 
representam, no Brasil, um grupo composto por cerca 
de 24 milhões e 500 mil pessoas. Tal grupo não pára 
de crescer, em virtude do grande número de acidentes 
de trânsito e de trabalho que ocorrem no País, além 
do próprio aumento vegetativo da população em geral. 
Assinale-se também que em torno das pessoas com 
deficiência há os seus familiares e cônjuges, os quais, 
muitas vezes, suportam ônus que não deveriam, justa-
mente em razão da precariedade de aceso aos direitos 
que caracteriza o grupo em comento.

Igualmente importante na mensagem em apreço 
é o Protocolo Facultativo que acompanha a presente 
Convenção. Mediante esse protocolo, os Estados sig-
natários se comprometem a reconhecer a competência 
do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência para receber e considerar comunicações sub-
metidas por pessoas ou grupos de pessoas, sujeitos à 
sua jurisdição, denunciando violações das exposições 
da Convenção. Dessa forma, o País se submete vo-
luntariamente ao controle das Nações Unidas, no que 
se refere ao cumprimento da Convenção, observado 
o princípio do esgotamento dos recursos jurídicos in-
ternos. Trata-se de prática seguida sistematicamente 
pelo Brasil nas ratificações das convenções relativas 
à proteção dos direitos humanos.

Deve-se salientar que a mensagem presidencial 
que encaminhou a Convenção sugere que o ato in-
ternacional seja incorporado ao ordenamento jurídico 
brasileiro com equivalência emenda constitucional, 
em consonância com o disposto no art. 5º, § 3º, da 
Constituição Federal. 

Trata-se de excelente sugestão, que conta com 
o apoio decidido das organizações vinculadas aos 
direitos das pessoas com deficiência— muitas delas 
representadas hoje na Câmara dos Deputado s; estão 
acompanhando esse processo de votação. Deve-se 
ressaltar que a aprovação desta Convenção nos ter-
mos constitucionais sugeridos não implica qualquer 
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afronta à soberania do Brasil e fortalece o papel que 
o País vem desempenhando na construção da prote-
ção internacional dos direitos fundamentais da pes-
soa humana.

É preciso ter em mente, ademais, que o texto da 
Convenção, uma vez aprovado nos termos do art. 5º, 
§ 3º, da Constituição Federal, não será incorporado à 
Carta Magna. Terá apenas hierarquia jurídica de nor-
ma constitucional. 

Em vista do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do texto da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assina-
dos em Nova York, em 30 de março de 2007”, na forma 
do projeto de decreto legislativo em anexo.

Esse é o nosso parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MENSAGEM Nº 711, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado 

I – Relatório

Primeiro instrumento de direitos humanos das 
Nações Unidas aprovado no século XXI, a Convenção 
em apreço representa considerável avanço na luta pela 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

De acordo com as informações do Poder Execu-
tivo, o Brasil contribuiu ativamente para a elaboração 
do texto, por meio do empenho e compromisso de 
diferentes órgãos governamentais e de movimentos 
sociais das pessoas com deficiência, e foi um dos pri-
meiros países a assinar o acordo.

Ainda conforme a Exposição de Motivos encami-
nhada pelo Poder Executivo, sugere-se que a Conven-
ção em pauta seja aprovada pelo Congresso Nacional 
com quorum qualificado para tornar-se equivalente 
à emenda constitucional, na forma determinada pelo 
artigo 5º, § 3º da Constituição Federal.

Nesta Casa, foi criada Comissão Especial para 
apreciar a matéria, em 23-11-2007, conforme determina 
o art. 34, II, do RICD, tendo em vista as competências 
complementares das seguintes Comissões:

Desenvolvimento Urbano; Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Viação e Transportes; 
Turismo e Desporto; Educação e Cultura; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Direitos Humanos e Minorias; 

Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)

É o Relatório.

II – Parecer

Desde a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948, a Organização das Nações Unidas 
vem aperfeiçoando, por meio de seus tratados inter-
nacionais, o processo de edificação da arquitetura 
jurídica mundial de proteção aos Direitos Humanos, 
a qual passou a se universalizar progressivamente a 
partir da segunda metade do século XX.

Após décadas de paciente negociação, tal arqui-
tetura é hoje composta pelos seguintes atos internacio-
nais: o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais; o Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos; a Convenção Internacional sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação Racial; 
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher; a Convenção con-
tra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes; a Convenção sobre os 
Direitos da Criança e a Convenção Internacional so-
bre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros de suas Famílias.

Assim, a Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência, ora em apreço, insere-se num 
processo longo e abrangente de construção do conjunto 
dos direitos humanos, os quais foram sistematizados a 
partir do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e/do Pacto Internacional dos Direi-
tos Civis e Políticos, ambos de 1966, que elencaram os 
direitos individuais básicos e os direitos sociais.

Posteriormente, esta construção voltou-se a gru-
pos vulneráveis, a saber:

minorias raciais, mulheres, pessoas submetidas à 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes, Crianças, Migrantes e, agora, 
Pessoas com Deficiências.

Observa-se, portanto, conforme expresso no pró-
prio preâmbulo desta Convenção Internacional, que a 
atenção aos grupos vulneráveis visa dar eficácia aos 
direitos humanos de forma a fazê-los unos, indivisíveis 
e interdependentes, uma vez que as liberdades indivi-
duais e os direitos sociais fazem parte de uma edifica-
ção monolítica e reciprocamente alimentada.

A dedicação conferida aos grupos vulneráveis 
faz-se necessária para que aqueles direitos universais 
de natureza individual e social encontrem instrumentos 
jurídicos hábeis a torná-los eficazes. Logo, cada Con-
venção Internacional, assim como a presente, implica 
retomada de todas aquelas liberdades individuais e 
daqueles direitos sociais por intermédio de princípios 
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jurídicos especificamente aplicáveis a cada grupo 
vulnerável. Defender as minorias significa, portanto, 
preservar os Direitos Humanos de todos, para que a 
maioria democrática não se faça opressiva e possa 
legitimar-se pela incorporação das demandas de cada 
grupo humano, preservando-se a idéia de igualdade 
real a ser assegurada pelo direito.

Pois bem, a presente Convenção contém 32 arti-
gos que contemplam Direitos Humanos universais, de-
vidamente instrumentalizados para atender a demanda 
das pessoas com deficiência. Trata-se de assegurar-
lhes, assim, direitos humanos básicos, como o de livre 
expressão, de ir e vir, de acessibilidade, de participação 
política, de respeito a sua intimidade e dignidade pes-
soal, bem como aqueles de índole social, como direito 
à saúde, ao trabalho e ao emprego, à educação, à cul-
tura, ao lazer, aos esportes, à moradia, etc.

Além do mais, o próprio conceito de pessoa com 
deficiência incorporado pela Convenção tem forte re-
levância jurídica porque incorpora na tipificação das 
deficiências, além dos aspectos físicos, sensoriais, 
intelectuais e mentais, a conjuntura social e cultural 
em que o cidadão está inserido.

Para o Brasil, esta Convenção é de enorme re-
levância. Observe-se que, muito embora o nosso País 
tenha amplo rol de leis e decretos regulamentares em 
favor das pessoas com deficiência, estes não gozam de 
eficácia plena, seja porque muitos direitos encontram-
se em decretos sem força de cogência, em razão da 
inexistência de normas que imponham sanções aos 
transgressores, seja porque a grande proliferação de 
leis e decretos se dá de forma desordenada e assis-
temática, dificultando, ao aplicador, a apreensão e 
correta aplicação dos dispositivos.

Considere-se, ademais, que, segundo o último 
Censo, ocorrido em 2000, as pessoas com deficiência 
representam, no Brasil, um grupo composto por cerca 
de vinte e quatro milhões e quinhentas mil pessoas. 
Tal grupo não pára de crescer, em virtude do grande 
número de acidentes de trânsito e de trabalho que 
ocorrem no País, além do próprio aumento vegetati-
vo da população em geral. Assinale-se também que, 
em torno das pessoas com deficiência, há os seus 
familiares e cônjuges, os quais, muitas vezes, supor-
tam ônus que não deveriam, justamente em razão da 
precariedade de acesso aos direitos que caracteriza 
o grupo em comento.

Igualmente importante na mensagem em apreço, 
é o Protocolo Facultativo que acompanha a presente 
Convenção. Mediante esse protocolo, os Estados Sig-
natários se comprometem a reconhecer a competência 
do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência para receber e considerar comunicações sub-

metidas por pessoas ou grupos de pessoas, sujeitos à 
sua jurisdição, denunciando violações das disposições 
da Convenção. Dessa forma, o País se submete vo-
luntariamente ao controle das Nações Unidas, no que 
se refere ao cumprimento da Convenção, observado 
o princípio do esgotamento dos recursos jurídicos in-
ternos. Trata-se de prática seguida sistematicamente 
pelo Brasil, nas ratificações das Convenções relativas 
à proteção dos direitos humanos.

Deve-se salientar que a mensagem presidencial 
que encaminhou a Convenção sugere que o ato in-
ternacional seja incorporado ao ordenamento jurídico 
brasileiro com equivalência à emenda constitucional, 
em consonância com o disposto no Art. 5º, § 3º, da 
Constituição Federal.

Trata-se de excelente sugestão, que conta com o 
apoio decidido das organizações vinculadas aos direitos 
das pessoas com deficiência. Deve-se ressaltar que a 
aprovação desta Convenção nos termos constitucionais 
sugeridos não implica em qualquer afronta à soberania 
do Brasil e fortalece o papel que o país vem desempe-
nhando na construção da proteção internacional dos 
direitos fundamentais da pessoa humana.

É preciso ter em mente, ademais, que o texto da 
Convenção, uma vez aprovado nos termos do artigo 5º, 
§ 3º, da CF, não será incorporado à Carta Magna. Terá, 
apenas, hierarquia jurídica de norma constitucional.

Em vista do exposto nosso voto é pela aprovação 
do texto da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assina-
dos em Nova York, em 30 de março de 2007”, na forma 
do projeto de decreto legislativo, em anexo.

COMISSÃO ESPECIAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2008 

(Mensagem nº 711, de 2007)

Aprova o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado, nos termos do artigo 5º, § 3º 

da Constituição Federal, o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Pro-
tocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
ferido Protocolo, bem como quaisquer outros ajustes 
complementares que, nos termos do Art. 49, inciso I, 
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da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões, 2008. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à discussão da matéria. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 
uma questão de ordem antes da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma questão de ordem, Deputado  José Carlos Ale-
luia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, primeira questão: se não obtiver o quorum cons-
titucional, a matéria será considerada aprovada por 
maioria simples?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cla-
ro.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – E enviada 
ao Senado?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Será tratada 

como matéria infraconstitucional, aprovando, portanto, 
a convenção. Correto, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cla-
ro.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Na hipótese 
de haver quorum constitucional, haverá interstício para 
votar o segundo turno?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ha-
verá o quê?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Interstício. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – In-

terstício, haverá. 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Interstício 

constitucional? 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cin-

co sessões. 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Na hipótese de 

ser aprovada em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no 
Senado, será feita uma sessão conjunta das 2 Mesas 
para promulgação da emenda constitucional?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não é 
emenda constitucional. Foi bem preparado, mas...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Na proposta 
do Ministro das Relações Exteriores, S.Exa. deseja – é 
importante ver como será feito o PDL – vê-la incorpo-
rada ao ordenamento jurídico brasileiro, em equivalên-
cia à emenda constitucional. Em consonante, é uma 
emenda constitucional na forma proposta por S.Exa. 
o Ministro das Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja, 
quem vai decidir se vai para promulgação das 2 Casas 
ou não, se essas condicionantes de aprovação nas 2 
Casas ocorrer com quorum qualificado, será o Presi-
dente do Senado Federal. Não cabe à Presidência da 
Câmara dos Deputado s tomar essa decisão.

O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, V.Exa. 
me permite contraditar?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, entendo que a Emenda 
Constitucional nº 45, quando estabeleceu que tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos 
aprovados em 2 turnos e 3 quintos sejam equivalentes 
às emendas constitucionais, se a interpretação do no-
bre Parlamentar fosse, de fato, um desejo do legislador, 
não haveria necessidade de ter esta expressão “equi-
valentes”. Bastaria dizer emendas constitucionais. 

Esta expressão “equivalentes” resolve a questão. 
Não se trata de uma norma que será incluída no texto da 
Constituição, não teremos todo esse conjunto de ques-
tões fazendo parte do nosso texto constitucional.

Então, não se trata de emenda à Constituição; não 
haverá necessidade de promulgação e, do meu ponto 
de vista, essa questão está bastante clara, bastando 
analisar o que diz o texto da Emenda nº 45.

Essa é a minha interpretação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-RJ. 

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero indagar da Mesa: propostas de emenda 
à Constituição não podem tramitar sob o regime de ur-
gência, nem aprovado pela Casa, nem solicitado pelo 
Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 64 da 
Constituição. Elas precisam tramitar pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania para receber o 
devido parecer de admissibilidade, e precisam tramitar, 
em seguida, pela Comissão Especial, inclusive para se 
abrir o prazo de 10 sessões para emendamento.

Se estaremos votando matéria que tem equiva-
lência à emenda à Constituição, parece-me um tanto 
quanto lógico que o rito seja o mesmo das propostas 
de emenda à Constituição. Aqui estamos suprimindo 
o parecer de admissibilidade e o prazo de emenda-
mentos. Na prática, estamos votando um texto que 
será, em sendo aprovado em 2 turnos, incorporado à 
Constituição.
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Parece-me um equívoco, Sr. Presidente, de gran-
de monta, de grande porte.

Submeto essa questão a V.Exa.
O SR. MARCELO ITAGIBA – Para contraditar, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

contraditar.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está claro: 
fala-se em equivalência como norma geral que permite, 
então, no futuro, a aplicação de normas subsidiárias, 
que serão aplicadas em defesa daqueles que hoje ne-
cessitam neste País do acolhimento de uma lei que dê 
sustentação às suas posições.

Portanto, Sr. Presidente, não é norma constitu-
cional, é norma que a ela se equivale. Não é norma 
que será inserida no texto constitucional e, sim, norma 
que vai permitir que esses direitos, que não são direi-
tos que determinam certas ações, mas que geram a 
possibilidade de as pessoas serem tratadas de formas 
iguais, pois aqueles portadores de deficiência precisam 
ter esse direito resguardado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero esclarecer ao Deputado  Picciani que essa ques-
tão de ordem já foi formulada em novembro de 2007. 
Ela foi negada, não houve recurso. Portanto, é uma 
questão resolvida.

Hoje, no começo desta sessão, tivemos a opor-
tunidade de tratar no mérito e esclarecer de maneira, 
creio, suficiente para que todos os Líderes e todos os 
Deputado s presentes, ao final, concordassem com o 
quê? Primeiro, equivalência, se fosse igual, não existi-
ria, como, inclusive, foi contraditado. Segundo, só tem 
equivalência depois de aprovado. Não é uma equiva-
lência. Terceiro, é por isso que não tem o trâmite de 
proposta de emenda à Constituição.

Portanto, ao final desse diálogo, houve, inclusive, 
uma proposta do Líder Fernando Coruja, até porque 
nós, ao respondermos, pedimos empenho dos Líderes e 
dos Srs. Parlamentares, a começar da CCJ, que V.Exa. 
presidiu e da qual hoje é um dos seus membros, para 
que nós agilizássemos o projeto do Deputado  Coruja, 
que tem a ele apensado um projeto do Deputado  Fra-
ga, no sentido de que se regulamente.

Enquanto isso não ocorrer, nós não votaremos 
nenhuma outra proposta de projeto de lei que diga 
respeito a esse § 3º do art. 5º.

Então, já foi feita a questão de ordem. Ela foi in-
deferida lá atrás. Portanto, neste momento...

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
caberia o recurso ou V.Exa. vai...?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
não cabe.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
outra breve questão. Esta vem por força do § 3º do art. 
5º. O art. 5º é uma cláusula pétrea, trata dos direitos e 
garantias individuais. A pergunta que formulo a V.Exa.: 
uma vez virando equivalente à emenda à Constitui-
ção, a sua revogação seria possível, já que se trata 
de cláusula pétrea?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso 
tem que ser analisado, até porque, veja, não se tem 
aqui referência, pelo menos de memória, de termos 
vivido a mesma situação anteriormente. Então, vou es-
clarecer a V.Exa. Quando o Presidente da República 
envia uma mensagem, que, na nossa interpretação, 
condiciona ao § 3º do art. 5º, e S.Exa. tem competên-
cia para tanto, e, como há no art. 5º, § 3º, digamos, 
essa determinação da própria Constituição, ainda que 
no Regimento da Casa não haja a previsão, então, 
estamos de fato navegando por mares nunca dantes 
navegados. Mas  estamos, primeiro, cumprindo o que 
diz a Constituição; segundo, se alguma proposta não 
cumprir com as condicionantes, nós daremos um outro 
tratamento, e, terceiro, vamos resolver.

Agora, com referência à cláusula pétrea, também 
cabe interpretação.

Por isso, sinceramente, não tenho como respon-
der com segurança à pergunta de V.Exa.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
agradeço a V.Exa., lamento não ser mais cabível re-
curso. Compreendo que V.Exa. está diante de um tema 
inédito, mas fiz a pergunta porque essa dúvida também 
tenho – também não sei se a interpretação seria essa. 
E serve como alerta à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
Sem dúvida. Agradeço a V.Exa., mas para a nossa 
tranqüilidade, eu queria comentar o que já comentei. 
Como é uma matéria cujo conteúdo pelo menos nin-
guém explicitou ser contra, há uma preocupação legí-
tima de que a Casa preserve o seu poder, porque no 
limite se trata disso.

Então, nós estamos aqui nos orientando pelo mé-
rito em primeiro lugar; em segundo lugar, vamos resol-
ver no âmbito do Legislativo a regulamentação que não 
foi feita antes; e, em terceiro, eu também me confessei 
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insuficiente, para dizer o mínimo, para interpretar o que 
quer dizer exatamente esta equivalência.

Então, esse debate vai continuar, vamos resolver 
por outros caminhos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Como Líder, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo Democratas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, parece-me que 
estamos diante de um problema que é de procedimen-
to, afinal de contas, não há uma regulamentação clara 
de como essas mensagens devem ser tratadas, e de 
conseqüência jurídica. Por que conseqüência jurídica? 
Porque o § 3º do art. 5º da Constituição Federal é claro. 
Ele diz o seguinte:

“Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados 
em cada uma das Casas do Congresso Nacio-
nal, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais”.

Essa equivalência às emendas constitucionais é 
um termo jurídico inédito que foi escrito na Constituição 
e cuja conseqüência nós não temos aqui a segurança 
de apresentar nem ao Congresso Nacional e nem ao 
País. Mas há uma coisa, Presidente Arlindo Chinaglia 
– e eu pediria a atenção de V.Exa.; Presidente, eu peço 
a atenção de V.Exa. – que me parece muito equivoca-
da. Na minha opinião, o Poder Executivo não poderia 
ter a prerrogativa de na mensagem definir como deve 
ser o procedimento de votação da matéria.

Por quê? O que o § 3º diz? Que se o Congres-
so Nacional resolver aprovar a matéria por 3 quintos 
com duas votações em cada uma das Casas, qual é 
a conseqüência? A conseqüência é a equivalência às 
emendas constitucionais.

Então, a equivalência às emendas constitucionais 
é um resultado de uma opção que o Congresso Nacional 
pode fazer. E o Executivo não tem, na minha opinião, o 
direito de impor ao Congresso Nacional esse procedi-
mento de votação. E se o Executivo tivesse o direito de 
impor ao Congresso Nacional esse procedimento de 
votação, nós aqui estaríamos vulnerabilizados. Afinal 
de contas, qualquer matéria que o Executivo quisesse 
elevar ao status de emenda constitucional poderia usar 
desse dispositivo com o pretexto de se tratar, como está 

dito aqui, de uma convenção ou tratado que verse so-
bre direitos humanos. Assim, estaríamos convivendo 
num ambiente de insegurança jurídica total. 

O Executivo não tem o direito de definir o proce-
dimento. O procedimento tem de ser opção do Con-
gresso Nacional, que, uma vez tendo-o feita, escolheu 
pela conseqüência garantida pela Constituição Federal. 
Qual é a conseqüência por ela garantida? Exatamente 
a equivalência à emenda constitucional.

Assim sendo, Sr. Presidente, de antemão, digo que 
é um absurdo o Executivo encaminhar essa mensagem 
com a obrigatoriedade ao Congresso Nacional.

Dito isso, vou agora tratar do mérito da matéria. 
Por opção do Parlamento, e, na condição de Parla-
mentar, faço essa opção, e, na condição de Líder, 
apelo para a bancada a fim de que me acompanhe. 
Sou a favor de que se aprove a equivalência à emenda 
constitucional na convenção que trata sobre o direito 
da pessoa portadora de deficiência 

Eu quero que a matéria tenha o status de emen-
da constitucional. Estou fazendo esta opção como Par-
lamentar. Faço um apelo para o Congresso Nacional 
a fim de que assim escolha. Não é o Executivo que 
pode nos impor isso. O Executivo não tem autoridade 
constitucional, nem legal, nem está escrito em lugar 
algum para fazer essa opção. 

Então, o primeiro resultado que podemos apre-
sentar no dia de hoje é aceitar por opção nossa, e não 
por imposição do Executivo. 

Vou dialogar com todas as instituições dos por-
tadores de deficiência que se mobilizaram e vieram a 
Brasília. Saibam as instituições, as famílias, os pais e 
as mães que tenho por eles o maior respeito, carinho 
e admiração. Sei do trabalho feito de inclusão social, 
de superação dos preconceitos e das graves desi-
gualdades impostas pela condição da vida no nosso 
País. Por isso, os portadores de deficiência merecem 
imediata resposta do Congresso. 

Quero que este Plenário aprove hoje esta con-
venção, com a maioria de 3 quintos. Quero que ela 
seja votada duas vezes aqui e duas vezes no Senado 
Federal. Quero que este País olhe com mais atenção 
para o portador de deficiência, amplie os seus direitos. 
Quero que o Poder Público tenha mais responsabilidade 
com essas pessoas, que não podem viver excluídas, à 
margem daquilo que são os direitos e garantias funda-
mentais assegurados a todos os cidadãos brasileiros 
pela Constituição que ora estamos discutindo. 

Sr. Presidente, na qualidade de cidadão, de 
Deputado  e Líder, reitero o apelo para que o Plenário 
vote a favor, mas não pela descabida imposição trazida 
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na mensagem do Executivo. Votaremos a favor, por op-
ção nossa e, em seguida, disciplinaremos a matéria. 

Portanto, encaminhamos o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dado 

que o Líder ACM se dirigiu à Presidência e, de alguma 
maneira, reiterou o mesmo tema que estamos debaten-
do há horas, farei 2 comentários, até porque eu estou 
absolutamente tranqüilo quanto à decisão. 

Primeiro, o Presidente da República pode mandar 
um projeto com urgência constitucional. Ele se refere 
com base no artigo tal, que me parece é o 64, e que 
tem base na Constituição. Qual é, então, a interpretação 
que eu estou dando? Dado que está na Constituição, 
mas não está regulamentado no Regimento Interno, 
quando o Presidente disse: “...nos termos do disposto 
no § 3º do art. 5º, combinado com o art. 49, inciso I, 
e com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de V.Exas., acompanhado de 
exposição de motivos do Sr. Ministro...” tal e tal.

Veja, ele está submetendo à decisão do Con-
gresso Nacional. Se a Mesa toma a decisão de dar a 
interpretação a partir da tranqüilidade também – reitero 
– do conteúdo e se nós, no plenário da Câmara, es-
tamos então entrando nesse entendimento, a decisão 
está cabendo, na minha opinião, à Mesa e à Câmara 
dos Deputado s. Então, veja, uma interpretação é que 
ele estaria determinando. A outra interpretação é que 
pode haver a interpretação do Presidente e pode haver 
a interpretação do Plenário da Câmara, que é o que 
estou propugnando.

Aí pode haver dúvidas se é cláusula pétrea ou 
não, pode haver dúvida se se choca com algum item 
da Constituição. Como é que nós resolvemos essas 
dúvidas? Nós podemos, entre aquilo que foi aprovado e 
a questão de mérito, se amanhã houver qualquer cho-
que dentro da Constituição. Não caberá à Presidência 
da Câmara dos Deputado s resolver isso. Não caberá. 
Então, nós estamos fazendo o possível. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, não foi isso que V.Exa. disse quando 
respondeu a essa questão. Eu lembro a V.Exa. que eu 
fui o primeiro a perguntar à Mesa como seria o proce-
dimento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Foi. 
E eu respondi.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– E na resposta, V.Exa. disse que quando o Executivo 
encaminhasse a mensagem, optando pela equivalência 
à Constituição, portanto, optando pela aplicação dos 
efeitos do § 3º do art. 5º, não restaria à Mesa outra 
alternativa a não ser seguir esse procedimento. Até 

peço a V.Exa. que resgate a resposta que apresentou 
ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
é verdade. Mas, na continuidade...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Então, qual é a diferença, Sr. Presidente? Não é o 
Executivo que vai optar pelo efeito, é a Câmara e o 
Senado, que, na votação, podem solicitar que ela seja 
feita com a verificação nominal, com 3 quintos em 2 
turnos e, assim, dar equivalência constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
que V.Exa. está levantando uma hipótese que nós, na 
complementação da resposta à questão de ordem, 
dissemos 2 coisas. Primeiro, que quando não viesse, 
nós instalaríamos – e ali têm as condições que eu li, 
inclusive, quais seriam os passos – e ainda solicitei a 
atenção dos Líderes, e todos corresponderam, bem 
como os Parlamentares, de que nós deveríamos re-
gulamentar, porque nós estávamos vendo uma insufi-
ciência na regulamentação.

Então, reitero: nós estamos tranqüilos a partir 
do mérito, tranqüilos com a Constituição. Vamos à 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado  Maurício Rands, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos dar 
conseqüência as palavras aqui proferidas. Se quere-
mos que o Estado brasileiro tenha uma legislação para 
avançar nos direitos das pessoas com deficiência, va-
mos votar conseqüentemente.

Sugiro aos Deputado s que não querem dar for-
ça normativa a esse tratado que indaguem às entida-
des representativas das pessoas com deficiência, ao 
Conselho de Pessoas com Deficiências. Há entidades, 
Sr. Presidente, que se não tiver a força normativa de 
hierarquia constitucional preferem que a matéria não 
seja votada neste plenário. 

Este § 3º veio para pacificar controvérsia existen-
te no Supremo Tribunal Federal. Antes, apenas com a 
redação do § 2º a jurisprudência no Brasil já se divi-
dia; havia parte da jurisprudência e doutrinadores que 
achavam que o tratado internacional, por ser celebra-
do no plano internacional, já entrava no ordenamento 
jurídico, uma vez ratificado pelo respectivo Legislativo 
como norma de hierarquia constitucional.

Havia controvérsia. Por que na Comissão Mista 
de Reforma do Judiciário o Congresso Nacional apro-
vou o § 3º? Como disse muito bem o Deputado  Paulo 
Pimenta, equivalência não é identidade. Se o Congres-
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so tivesse dito que o tratado internacional na área de 
direitos humanos – é o que diz o § 3º do art. 5º – seria 
internalizado no ordenamento jurídico brasileiro como 
norma constitucional, teria afirmado: será emenda 
constitucional. Em vez disso, falou: será equivalente à 
emenda constitucional. 

Quis o § 3º dizer que é uma norma na hierarquia 
constitucional, é o plano formal. Nós estamos no plano 
formal. Tanto não é emenda que não tem o itinerário 
da emenda. Mas o Constituinte tomou uma cautela. Ao 
dizer que vai ter a mesma hierarquia, que vai ser equi-
valente a uma emenda constitucional, o Constituinte 
tomou a cautela de garantir quorum qualificado.

Então, ao Presidente da República, cumprindo 
sua atribuição, cabe enviar um tratado internacional 
celebrado pela boa política externa do Brasil. Cabe ao 
Presidente enviar ao Congresso Nacional. E o Plenário 
da Câmara dos Deputado s é soberano para receber, 
com a equivalência, com a hierarquia da norma consti-
tucional – e aí tem de votar por maioria de três quintos. 
Cabe  a este mesmo Plenário dizer: olha, não quero 
que esta norma, que este tratado seja internalizado 
no ordenamento brasileiro com hierarquia de norma 
constitucional. Aí o Plenário não atribui a votação dos 
308 votos, dos três quintos.

Agora, quem quer aprovar a boa política de apoio, 
de fortalecimento das pessoas portadoras de deficiên-
cia, vota em primeiro turno, apoiando o conteúdo do 
tratado para garantir os 308 votos que precisamos para 
que este tratado, esta norma tenha força normativa de 
hierarquia constitucional. É o princípio geral do Direito. 
E mais: se outro tratado internacional for celebrado pelo 
Brasil, se for submetido a este Plenário, este Plenário 
pode, sim, substituir esse tratado.

Então, concluo dizendo que estamos votando aqui 
um tratado internalizando no Direito brasileiro, e se ti-
vermos, como pretendemos, que tenhamos 308 votos, 
esse tratado vai ter uma força que vai eliminar muita 
discussão judicial que ainda existe, muito debate na 
jurisprudência, e vai dar força normativa de hierarquia 
constitucional a uma política de apoio, de fortalecimen-
to às pessoas portadoras de deficiência.

Então, quem for a favor dessa política vota “sim” 
em primeiro turno e vota “sim” em segundo turno, para 
que tenhamos os 308 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado  Zenaldo Coutinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de 
maneira muito rápida, mas sem deixar de registrar 

aspectos que entendemos fundamentais que sejam 
registrados nos Anais da Casa neste momento, que-
ro dizer que temos evidente insegurança jurídica no 
momento desta votação e não podemos escamotear 
isso. É uma discussão até fascinante, que de repente 
tomou conta da Casa. 

O Líder ACM Neto bem destaca a improprieda-
de de o Executivo determinar qual o procedimento a 
ser adotado pela Casa, mas há outros fatores a serem 
considerados. Primeiro, o § 3º do art. 5º estabelece 
equivalência constitucional aos tratados e convenções 
que tratam sobre direitos humanos – ponto. Aí vamos 
ao art. 59 da Constituição Federal, no qual se definem 
quais são os instrumentos legislativos através dos quais 
podemos deliberar nesta Casa, quais sejam: emenda 
constitucional, leis complementares, leis ordinárias, leis 
delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos 
e, por fim, as resoluções.

Ora, o que vamos votar hoje? Projeto de decreto 
legislativo, o penúltimo na ordem hierárquica das pro-
posições desta Casa. Contudo, vem o § 3º do art. 5º e 
diz: “Tratados e convenções de direitos humanos terão 
equivalência constitucional”. Caberá, aí, entendermos 
que isso é cláusula pétrea a ser adotada por causa do 
art. 5º? Penso que não, porque nós não estamos in-
cluindo no dispositivo constitucional uma matéria nova. 
Nós estamos dando equivalência constitucional de hie-
rarquia, mas para um projeto de decreto legislativo.

Penso que, apesar de inicialmente haver artigos 
que se conflitam, eles podem ser complementares. Daí 
por que eu entendo que, se votarmos o PDL, comple-
mentado com o § 3º, nós estamos dando, sim, força de 
emenda constitucional equivalente, equivalente! Não 
é emenda, nem estamos incluindo um novo disposi-
tivo na Constituição, mas estamos dando essa força 
jurídico-política a um dispositivo legal novo, através 
do PDL. Isso por quê? Porque o nosso Regimento 
Interno, no seu art. 151, já define que os tratados e 
convenções internacionais serão votados através de 
projeto de decreto legislativo. Portanto, já há regula-
mentação no nosso Regimento a respeito de tratados 
e convenções.

Com esse entendimento, Presidente, sem querer 
me alongar, nem tomar o tempo, para votarmos agora 
esta matéria, nós orientaremos o “sim” ao PDL, para 
atender aos portadores de deficiência.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei meu partido na votação anterior. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir a matéria, contrariamente, concedo a palavra 
ao Deputado  José Carlos Aleluia. 

Antes que o Deputado  Aleluia use da palavra, eu 
queria precisar, porque creio que tranqüiliza ainda mais 
o Plenário. A prova de que não é uma emenda cons-
titucional é que o Plenário pode aprovar por maioria 
qualificada ou não. Isso não cabe a uma proposta de 
emenda à Constituição. Esta é a prova final.

Agradeço ao Deputado  José Eduardo Cardozo, 
que veio à Mesa e apresentou mais este argumento. E 
não pode ser emendado. Agradeço também ao Líder 
da Minoria, Deputado  Zenaldo Coutinho. Enfim, creio 
que há uma discussão superada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado  José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, 
vou começar por onde V.Exa. terminou.

De fato, não é uma emenda constitucional. Nós 
aqui não estamos discutindo a convenção. Eu subi à 
tribuna não para me posicionar contra a convenção. 
Não há um só Deputado  ou Deputada  que seja contra 
a convenção. Eu tomei o cuidado de ler os 50 disposi-
tivos e os 18 dispositivos anexos. Não há nada a que 
se possa ser contra.

Eu subi aqui para propor abstenção, para que se 
aprove sem a proposta de S.Exa. o Ministro das Rela-
ções Exteriores. Quem criou o problema não foram os 
convencionais, não foi o texto da ONU. Quem criou o 
problema foi o Ministro das Relações Exteriores, quan-
do propôs na sua mensagem aprovada por S.Exa. o 
Presidente da República que deseja ver o texto incor-
porado à ordem jurídica brasileira com equivalência à 
emenda constitucional, em consonância com o dispo-
sitivo do § 3º do art. 5º, ou seja, deseja ver incorporada 
a convenção, que não é algo de que se possa divergir 
na Constituição brasileira. 

Portanto, a meu voto – não estou aqui orientando 
como partido, estou falando como Deputado  no exercí-
cio do mandato e sem medo –, eu votarei “abstenção”. 
Os que não votarem, os que se ausentarem, os que se 
abstiverem ajudarão a aprovar, porque será aprovado, 
sim, na medida em que não haverá um voto contra. 
Com um voto a favor será aprovado. 

O que não podemos é trabalhar para que tenha 
quorum qualificado de emenda constitucional. Se apro-
varmos sem o quorum de emenda constitucional, um 
voto que seja, com a maioria simples, nós teremos o 
projeto de decreto legislativo alterado, porque a minuta 
do projeto de decreto legislativo que veio ao Plenário 

já considera a existência do quorum qualificado cons-
titucional em 2 turnos.

Portanto, claramente, não sou contra. Não há um 
só Deputado , uma só Deputada  que não seja a favor 
da convenção, mas entendo que o Ministro das Rela-
ções Exteriores errou, e eu voto contra a proposta do 
Ministro de considerar equivalente... 

(O microfone é desligado.) 
Voto contra a tentativa do Ministro de usar o dis-

positivo do § 3º do art. 5º para, no futuro, trazer conven-
ções internacionais que não nos interessam e tentar 
incluí-las na Constituição. 

É uma prática nova. O Presidente definiu um rito 
novo, que, no meu entendimento, não é o mais adequa-
do. Acho que deveria ter sido submetido à Comissão 
de Constituição e Justiça, à Comissão de Relações 
Exteriores e posteriormente ao Plenário.

Portanto, Sr. Presidente, não vou me alongar mais. 
Sou favorável à aprovação da convenção. Sou contra 
a proposta do Ministro de incorporação à Constituição 
brasileira. A convenção aprova-se com um voto; a au-
sência e a abstenção tiram do texto constitucional.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (Bloco/PMDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB, meu partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado  
Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
tenho para mim que hoje a Câmara há de escrever um 
dos mais belos momentos de sua história.

Trata-se, como se discutiu fartamente, do ponto 
de vista regimental, de algo inovador. Eis que surge o 
momento de esse famoso substantivo feminino consa-
grado na Constituição, “equivalência” constitucional, ser 
aplicado. É um momento especialíssimo, porque não 
se trata de uma convenção qualquer. Trata-se de uma 
convenção ratificada por 25 países, e que estabelece 
alguns nortes importantíssimos em prol das pessoas 
com deficiência no planeta.

E nós, como país líder na América Latina, temos 
a obrigação de dar exemplo para que isso se incorpore 
ao ordenamento jurídico de forma inovadora, mas de 
maneira forte, eficaz, na estatura da nossa Lei Maior. 

Que simbologia isso traz? Os propósitos de pro-
teger e assegurar o exercício pleno dos direitos huma-
nos dos deficientes. 

A definição de deficiente consagrada nesse texto 
é inovadora, porque não parte apenas da idéia de que 
a deficiência é em si um impedimento de longo prazo 
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físico, mental, intelectual, sensorial. Não. A obstrução 
por parte da sociedade, da fruição, do livre direito do 
deficiente é em si o conceito novo. O problema não está 
na pessoa, está na sociedade. Cabe a nós igualarmos 
as oportunidades através de obrigações aos Estados 
signatários, como está consagrado no texto, através 
do estabelecimento de políticas públicas com retaguar-
da orçamentária, para que a acessibilidade seja uma 
realidade. Daí a convenção dizer que a ausência da 
acessibilidade é em si uma discriminação.

Nós estamos falando de 15% da população bra-
sileira. Quem está livre de se tornar uma pessoa com 
deficiência? Absolutamente ninguém. E falo mais: inde-
pendentemente de mais saúde que tivermos, nós, ao 
longo da nossa vida, na fase conclusiva, certamente 
teremos algum tipo de dificuldade na acessibilidade. 
Portanto a deficiência é uma questão da humanidade. 
E ela em si traz um condão formidável, que é o de per-
mitir que a sociedade cada vez mais se inclua, veja os 
seus pares e se humanize por conseguinte. 

O protocolo facultativo em anexo é da maior im-
portância, e o Brasil tem de fazer parte dele. Essa re-
percussão há de ser formidável e quis o destino que 
votássemos num momento sublime, ao completar 60 
anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas. 

(O microfone é desligado.)

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem sobre a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em outras oportunidades, deliberamos aqui que quem 
fosse a favor de um determinado tema não precisaria 
discutir ou encaminhar. É claro que se deve franque-
ar a palavra a quem for contrário. Esse caso é quase 
uma unanimidade do Plenário. Todos querem passar 
essa diretriz a Estados e municípios para fazer valer 
verdadeiramente para os deficientes essa convenção. 
Querem votar “sim” a isso. 

Se V.Exa. perguntar aos que estão inscritos para 
falar a favor, talvez consigamos recuperar a velocidade 
da votação, porque realmente em questões de ordem 
V.Exa. teve de responder recorrentemente a mesma 
coisa aqui durante horas. 

Vamos tentar ganhar tempo para fazer a vota-
ção, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Eu estou tentando faz tempo. Eu posso só fazer na 
forma, então, de apelo. Agora, há oradores inscritos e 
é meu dever dar a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Quem é a favor não 
precisa falar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir contrariamente, concedo a palavra ao Deputado  
Leonardo Picciani. (Pausa.)

O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, se V.Exa. 
permitir, gostaria de concluir o meu discurso. É um 
segundo apenas. Será a minha última frase, quase a 
última frase de tantas que gostaria aqui...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-
culpe, não tinha visto V.Exa. Pois não.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Associo-me a todos do movimento das pes-
soas com deficiência neste País, àqueles que vieram a 
este Congresso, aos que discutiram com os Deputado s, 
aos representantes do CONAD, porque, como dizia, 
essa data é importante para a história brasileira seja 
pelos 120 anos da Abolição da Escravatura, seja pe-
los 60 anos de consagração no planeta da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem.

Vamos votar todos a favor e dar um belo exem-
plo nessa nova etapa que a Câmara há de viver por 
conseguinte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado  Leonardo Picciani.
O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, primeiramente, esclareço que a minha 
manifestação não é contra o tratado, não é contra a 
convenção. Ela se deve ao zelo que devemos ter com 
a Constituição Federal.

Penso, Sr. Presidente, que se trata de um fato iné-
dito. Não resta dúvida de que o § 3º do art. 5º da Cons-
tituição Federal abriu a possibilidade de se converter 
um tratado internacional em norma constitucional.

No entanto, nós precisamos pensar nas impli-
cações que isso tem. São 68 artigos que serão equi-
valentes a normas constitucionais. Ora, se são equi-
valentes, na prática são normas constitucionais. São 
hierarquicamente superiores às normas, às leis com-
plementares, às leis ordinárias, a todas as outras mo-
dalidades legais. 

Por exemplo, quando se tiver um projeto aqui e se 
for emitir um parecer de admissibilidade ou de consti-
tucionalidade ao projeto, esta Casa vai ter de verificar 
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se o projeto colide com o texto da Constituição e se 
não está em desacordo com o texto do tratado. 

Ora, Sr. Presidente, a um tema dessa importân-
cia eu sou favorável que tramite, mas tinha de ter tra-
mitado com mais responsabilidade. Tínhamos de ter 
instalado a Comissão Especial, cuja criação V.Exa. 
determinou. E essa Comissão teria de debater a fun-
do, olhado artigo por artigo do tratado, para ver se não 
ferem conceitos constitucionais consagrados, se não 
ferem cláusulas pétreas. 

E ainda há outra pergunta que fiz a V.Exa. e ago-
ra a faço ao Plenário. Esse tratado terá equivalência à 
norma do art. 5º da Constituição, que trata dos direitos 
e garantias individuais, cláusulas pétreas da Consti-
tuição brasileira? 

A dúvida que tenho é se amanhã ou depois pode 
uma emenda à Constituição posterior revogar algum 
artigo desse tratado ou criar uma norma constitucional 
que se contraponha a alguma norma contida nesse 
tratado. Eu tenho dúvidas. Acho que não, porque se 
é cláusula pétrea, nós, como Constituintes derivados, 
não podemos mudar. 

Além do mais, Sr. Presidente, é algo multilateral. 
Trata-se de uma decisão internacional, não apenas do 
Brasil, mas também de outros países, inserida na Cons-
tituição Federal. Amanhã, o que poderá vir? Pode vir a 
flexibilização da Amazônia, por um tratado internacional, 
e aqui ganhar força de norma constitucional. 

Sou favorável à aprovação do tratado e a darmos 
a ele o tratamento de decreto legislativo, igual ao dos 
outros tratados internacionais, mas não com força de 
norma constitucional, porque não temos aqui, e afirmo, 
a consciência das implicações que isso pode ter.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pela 
ordem, vou tolerar, pela amizade.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos os 
oradores se manifestaram; todos, inclusive, são favo-
ráveis à equivalência. Pode haver outro tipo de diver-
gência. Mesmo os Líderes, nos encaminhamentos, 
manifestaram isso. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem.

O SR. IVAN VALENTE – A vontade do Plenário é 
votar pela equivalência constitucional, segundo o art. 
5º, § 3º, da Constituição Federal. Peço à V.Exa. que 
encaminhe a votação e depois dê oportunidade aos 
Líderes e aos Deputado s que quiserem falar. Vamos 

votar. A vontade manifesta do Plenário é representada 
por 308 votos.

(Manifestação no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Pre-
sidente da Câmara dos Deputado s é escravo do Re-
gimento Interno. Só posso fazer apelo. Não tem como 
colocar a matéria em votação sem cumprir as normas 
que prevêem essa fase de discussão. 

Agora, os que estão discutindo a favor sentiram 
o peso do Plenário. Vou dar a palavra e reflitam. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Para discutir favoravelmente, concedo a palavra ao 
Deputado ...

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, eu 
estou pedindo há muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não, Líder.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Já vi que depois de mim 
muitos que pediram receberam a palavra. Mas quero 
também ponderar exatamente nessa direção. Não vejo 
essa mesma má vontade quando chegam aqui algumas 
matérias de interesse que não são como esse. Esse 
interesse é de toda a sociedade brasileira. Nós temos 
urgência em votar essa matéria. Não quero aqui dizer 
que para coisas do Judiciário, do Ministério Público, 
tenhamos mais boa vontade de votar aqui dentro. Não 
quero chegar nesse limite. Mas temos que votar essa 
matéria e não precisa tanta discussão como estamos 
tendo. E mais do que isso, durante o período de vota-
ção, quem quiser falar que fale, mas temos que votar 
essa matéria e botar os 310 votos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
colhendo essa última sugestão de V.Exa. – ver se é 
possível na forma de acordo –, portanto, tem que haver 
unanimidade em plenário. 

Nós começaríamos, não sei se é possível regi-
mentalmente. Só vejo uma possibilidade de acordo, 
sem abrir o precedente: abrir para a votação nominal 
e dar a palavra para os inscritos. 

O SR. JOVAIR ARANTES – Isso mesmo, Sr. 
Presidente. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
ver se há acordo quanto a isso. 

O SR. LEONARDO PICCIANI – Não há acordo. 
Não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  Leonardo Picciani, V.Exa. já usou da pa-
lavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, precedente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
falei que é sem abrir.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Ou quem está prevendo 
falar se abstém ou não se abra mais esse preceden-
te. Se abrir esse precedente, qualquer um vai querer 
usá-lo numa outra ocasião. Vai reivindicar o mesmo 
precedente. 

Presidente, quero insistir com o seguinte: essa 
matéria está claramente composta do ponto de vista do 
mérito. Todos estão de acordo. Todos reiteraram sobre 
isso aqui. Mas está claramente descomposta, do pon-
to de vista do procedimento. Então, por isso algumas 
pessoas estão querendo se manifestar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há acordo. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
acho que nós corremos o seguinte risco: essa matéria 
só produzirá efeitos se ela for aprovada por três quintos. 
Com o passar do tempo, nós podemos tê-la aprovado 
e não atingirmos os três quintos. Então, em razão de 
atender a essa necessidade dos três quintos na equi-
valência, nós podemos abrir o painel e as pessoas 
teriam oportunidade de continuar falando, até porque 
nós somos mais deficientes do que os deficientes que 
querem o apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado  Arnaldo, eu fiz a proposta, mas 2 Deputado s 
falaram contrariamente. Se há um falando contra, não 
é possível acordo. Então, sou obrigado a dar a palavra, 
conforme reza o Regimento. 

O SR. JOVAIR ARANTES – Faça um apelo, Pre-
sidente; faça um apelo para aquele que estiver inscrito 
se retirar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
veja, eu acabei de fazer apelo. O Deputado  Leonardo 
Picciani e o Deputado  José Aníbal falaram contra. É 
isso.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – A audiência está baixa, 
Presidente. É hora da novela. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
concedo a palavra ao Deputado  Rodrigo Rollemberg.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Contra, não, Presiden-
te.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
veja, vamos esclarecer. Deputado  José Aníbal, V.Exa. 

alertou para o precedente quando eu disse que não 
abriria o precedente. Veja, se num outro dia, um ou-
tro Presidente, ou eu mesmo, vivesse uma situação, 
submeteria ao Plenário para ver se precederia acordo. 
Então, V.Exa....

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Submeter ao Plenário 
como, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
está de acordo em que nós façamos aqui esse procedi-
mento de não discutir no momento, abrir para votação, 
sem abrir o precedente, aí teremos apenas o Deputado  
Picciani. Mas um Deputado  também impede acordo.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Deputado  Rodrigo Rol-
lemberg, não é Picciani? O Deputado  Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Deputado  
José Aníbal, eu abro mão, se houver acordo para falar 
logo que iniciar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
quem falou que não havia acordo foi o Deputado  Pic-
ciani. Eu sei o que eu estou falando.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Tem mais um para fa-
lar? Tem mais um para falar, além do Deputado  Rol-
lemberg? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
Deputado  José Aníbal, eu não estou falando quem está 
para falar. Eu falei que foi V.Exa. e o Deputado  Picciani 
que falaram que não tem acordo. Foi isso.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
eu falei que o Deputado  Ibsen Pinheiro está inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
é que é?

O SR. LEONARDO PICCIANI – O Deputado  Ibsen 
Pinheiro está inscrito para debater a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
tem ele e muito mais gente. Mas quem verbalizou foi 
V.Exa.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Exatamente, Sr. 
Presidente, até porque nós discutimos a matéria regi-
mentalmente. O Deputado  Ivan Valente falou “anti-re-
gimentalmente”, para querer dar lição de moral. Não 
vai fazer dessa forma.

(Manifestação no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
queria pedir silêncio. Eu queria pedir silêncio. Primeiro, 
os inscritos têm direito à palavra. O Regimento impõe 
isso. É mais fácil que se dê a palavra e haja sensibili-
dade dos que estão a favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado  Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente. 
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Agradeço aos Srs. Parlamentares. Quero cumprimentar 
V.Exa. pela encaminhamento que vem dando a essa 
questão. Quero cumprimentar o Deputado  José Edu-
ardo Cardozo pelo seu entendimento trazido à Mesa, 
entendimento esse que, para mim, é cristalino. É cla-
ro que a aprovação desse tratado tem equivalência 
constitucional, mas ele não estará fazendo parte da 
Constituição, porque é este Plenário que vai ter a opor-
tunidade, por decisão soberana, de dizer se quer dar 
esse status de uma norma equivalente a uma norma 
constitucional. E não poderia ser diferente, porque uma 
proposta de emenda à Constituição pode ser emen-
dada; e um tratado internacional pode ser aprovado 
ou rejeitado. Não podemos emendar um tratado, que 
foi aprovado por 190 países, sem consultar os outros 
189 países.

Além dessa questão formal, quero chamar a aten-
ção para a importância do momento que vive esta Casa 
com duas grandes votações. É isso que a população 
brasileira espera desta Casa: a aprovação da ampliação 
das vagas das universidades, no ensino profissional 
e tecnológico, e agora está reconhecendo um tratado 
internacional que, no meu entendimento, deve ter, sim, 
força equivalente à norma constitucional. 

O Deputado  Jovair Arantes disse muito bem que 
quando alguns segmentos organizados procuram esta 
Casa conseguem, com muita facilidade, propostas de 
emenda à Constituição que passam a fazer parte da 
Constituição. Estamos aqui a proteger o direito de pes-
soas duplamente discriminadas, duplamente excluídas 
pela sua condição social e pela sua condição de serem 
pessoas com deficiência. É importante ressaltar que 
a ONU alerta que 80% das pessoas com deficiência 
no mundo são pobres e são essas pessoas que pre-
cisam da proteção do Estado, e precisam da proteção 
do Estado com status constitucional.

Por isso, gostaria de fazer um apelo a este Ple-
nário no sentido de que votemos “sim”, pela aprovação 
desse tratado, mas aprovemos com força equivalente 
a uma norma constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado  João Almeida, 
que falará contra a matéria.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
acho que não virá à tribuna nenhum Deputado  falar 
contra o mérito da proposta ora em apreciação. Mas 
é preciso que todos tenham conhecimento do que es-
taremos fazendo se aprovarmos a matéria. Estaremos 
incluindo na Constituição – garantindo-lhes equivalên-
cia constitucional, e não consigo entender equivalên-
cia senão como igualdade, ou com igual força, com 

igual poder, mais de 200 dispositivos. A Constituição 
Federal tem menos de 300 artigos, mais de mil dispo-
sitivos. Estaremos introduzindo na Constituição uma 
matéria que tramitou de forma açodada, com urgên-
cia concedida pelos ilustres Líderes – queiram me 
desculpar – de forma errônea. Errônea porque, se a 
matéria tem equivalência constitucional, não poderia 
ser objeto de urgência. Nosso Regimento não admite 
urgência constitucional. 

Sras. e Srs. Deputado s, estamos incluindo na 
Constituição Federal 200 novos dispositivos. E, pior: 
que dispositivos são esses? São eles dispositivos 
claros, de fácil interpretação? Não! Trata-se da anun-
ciação de direitos, de vontades. Só no preâmbulo, 26 
dispositivos, e seguem-se 50 artigos e, no apêndice, 
mais 18 artigos.

V.Exas. deveriam ter o cuidado de ler o que aqui 
está escrito. É um absurdo transformar em matéria 
constitucional ou dar equivalência constitucional a um 
tratado, o que já é em si uma coisa vaga, até porque, 
se não for vaga, não terá, absolutamente, a adesão de 
todos os países. Sabemos como são cuidados estes 
tratados. Se aqui aprovamos a matéria, dando a estes 
dispositivos equivalência constitucional, abriremos um 
leque enorme para interpretações, para possibilidades 
de demandas judiciais, judicializando ainda mais a vida 
dos brasileiros.

Esta matéria deve ser rejeitada, não o seu mé-
rito, mas a forma de equivalência constitucional que 
se propõe. Devemos, sim, aprovar o mérito do tratado, 
mas da mesma forma como são aprovados aqui os 
demais tratados, isto é, por lei ordinária, que pode ser 
revista a qualquer tempo e não garante nas demandas 
judiciais a força da matéria constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado  Tarcísio Zim-
mermann, que falará favoravelmente à matéria.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, serei muito breve. 

Quero apenas chamar a atenção desta Casa. 
Não é possível que, em momento tão extraordinaria-
mente importante, uma divergência regimental venha 
empanar um ato da grandeza deste. 

Estamos votando matéria relativa a direito huma-
nos, relativa a cidadãos que têm sido historicamente 
excluídos não apenas neste País, mas no mundo in-
teiro. Não podemos empanar esta decisão por causa 
de apenas alguma divergência regimental.

Votamos a favor e queremos equivalência cons-
titucional.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Requerimento de encerramento de dis-
cussão e encaminhamento.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos arts. 117, inciso XI, e 157, § 3º, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputado s, o 
encerramento da discussão e do encaminha-
mento da votação do PDC/08.

Sala das Sessões, 13.5.08. José Linha-
res, Vice-Líder do PP; Décio Lima, Vice-Líder 
do PT; Colbert Martins, Vice-Líder do Blo-
co PMDB,PSC,PTC; Lincoln Portela, Vice-
Líder do PR; Dagoberto, Vice-Líder do Bloco 
PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB; Nelson Marque-
zelli, Vice-Líder do PTB. 

Está sem número. Requer o encerramento des-
ta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Deputado  
Efraim Filho.

O SR. EFRAIM FILHO – Abro mão da inscrição, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço.

Tem a palavra o Deputado  Ibsen Pinheiro, para 
encaminhar contra a matéria.

O SR. IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas, é 
a primeira vez que venho discutir matéria nesta tri-
buna. No geral, meu voto é um voto dedicado e fiel à 
orientação da Liderança. Mas acho que isto está muito 
além, Deputado  Tarcísio Zimmermann, de uma mera 
questão regimental. É uma questão de fundo o que 
está em discussão. Não se trata de aprovar ou não, 
de rejeitar ou não a Convenção. Nisto há unanimida-
de. Todos somos favoráveis. Temos divergências, no 
entanto, Sr. Presidente, quanto ao rito.

Subscrevo a manifestação do Deputado  Antonio 
Carlos Magalhães Neto apontando a realidade regimen-
tal e constitucional de que não cabe ao Presidente da 
República definir a tramitação da apreciação de uma 
convenção neste plenário. Aliás, o próprio Ministro do 
Exterior foi mais modesto: sugeriu, simplesmente.

Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, 
os efeitos da equivalência constitucional – alguns sus-
tentam que equivalência não é igualdade, mas eu me 
nego a discutir o étimo da palavra, tal é a clareza de 
equivalência por igualdade, e, se não há equivalência, 
Sr. Presidente, o caso é ainda mais grave. 

O art. 5º da Constituição está intitulado em direitos 
e garantias fundamentais. O art. 60, § 4º, leio: 

“Art. 60  .................................................
§ 4º Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir:
IV – os direitos e garantias individuais.”

Mais do que uma equivalência, o que aqui se 
aprovará por três quintos de votos serão cláusulas pé-
treas, e que estarão depositadas, Sr. Presidente, com 
o Secretário-Geral da ONU. 

Leio agora o art. 41 da matéria em apreciação: “O 
Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositá-
rio da presente Convenção.” E, caridosamente, dispõe 
ainda a proposta, em seu final: “Os textos em árabe, 
chinês, espanhol, francês, inglês e russo da presente 
Convenção serão igualmente autênticos.” 

Estamos produzindo um texto supraconstitucional, 
porque pétreo, para aprovar matéria que, por legisla-
ção ordinária, assegura nossa participação no Comitê 
com direitos integrais. 

Permito-me dar aos colegas um exemplo. 
Há pouco tempo, a ONU aprovou resolução con-

ferindo aos povos indígenas reconhecimento de seus 
costumes, língua, território e autonomia. Todos os paí-
ses que têm populações indígenas votaram contra essa 
resolução, com exceção do Brasil. Canadá, Austrália 
e Estados Unidos votaram contrariamente, temendo 
aquilo que hoje se discute: o surgimento de enclaves 
autonômicos ou pretensamente autonômicos. Sabem 
o que nos tranqüiliza nessa resolução que aprovamos 
na ONU? Ela não tem força de legislação interna em 
nosso País. Graças a Deus! Não tem força de legis-
lação interna. É uma adesão brasileira a convenção 
internacional. Pois aprovemos a adesão brasileira à 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência, mas preservemos o nosso texto 
constitucional, que implicou 2 anos de muito trabalho. 
Agora, querem enxertar com 60 ou 70 dispositivos cuja 
leitura nem sequer se pôde fazer. 

Sr. Presidente, encareço a aprovação, o que se 
poderá fazer com o voto de abstenção, uma vez que 
os votos favoráveis já são amplamente majoritários. 
Pela regra regimental, se houver 300 abstenções e 
1 voto favorável, a matéria estará aprovada por 1 a 
0. Acho que ela será aprovada por unanimidade: 200 
votos favoráveis, menos os 308 que estuprem, violem 
a nossa Constituição. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nós 

vamos votar agora o requerimento de encerramento 
de discussão e de encaminhamento.
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Para encaminhar favoravelmente, concedo a pa-
lavra ao Deputado  José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, há uma confusão que precisa 
ser desfeita: declaração da ONU é radicalmente dife-
rente de convenção. A declaração da ONU em relação 
aos povos indígenas não tem o poder de convenção. 
Então, meu nobre companheiro Ibsen Pinheiro, ex-Pre-
sidente da Câmara dos Deputado s, primeira confusão 
que tem de ser desfeita.

Segunda confusão. O Presidente da República 
tinha que respeitar o § 3º do art. 5º da Constituição 
Federal, que diz: 

“Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.” 

Qual é o sentido da equivalência, nobres cole-
gas? Na Revolução Francesa, a Declaração dos Di-
reitos do Cidadão incorporou, no mundo civilizado e 
democrático, que os direitos humanos constituem uma 
universalidade; na 2ª Guerra Mundial, a Declaração 
dos Direitos Humanos do Cidadão da ONU incorpo-
rou os direitos humanos como uma universalidade, e 
o mundo democrático e civilizado incorpora os direitos 
humanos com essa universalidade. 

Causa estranheza a não memória de que são go-
vernos autoritários da Direita ou da Esquerda que não 
aceitam a universalidade dos direitos humanos. 

A universalidade dos direitos humanos é um elo 
que identifica um processo civilizatório da humani-
dade. Portanto, não é qualquer convenção. Não é a 
Convenção nº 158, não é a Convenção nº 151, não é 
a Declaração Universal sobre o Direito dos Povos In-
dígenas, são direitos humanos da famosa Revolução 
Francesa e do pós-guerra, em 1948, quando a ONU 
foi fundada.

Portanto, essa universalidade foi a Constituição 
de 1988. Ser contra esse procedimento é ser contra a 
Constituição que votamos e aprovamos.

Por isso, sou favorável ao encerramento da dis-
cussão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputado s que forem favoráveis ao requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 563, de 
2008. 

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do artigo 5º, 

§ 3º, da Constituição Federal, o texto da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, 
em 30 de março de 2007.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
ferido Protocolo, bem como quaisquer outros ajustes 
complementares que, nos termos do Art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Estamos votando o mérito, não é isso, Sr. Presiden-
te?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Como?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Já estamos votando o mérito do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já é 
o mérito.

Para orientar, tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, compreendendo todas as dúvidas jurídicas, 
constitucionais e regimentais que foram aqui levanta-
das – inclusive compreendendo a eventualidade des-
te ou daquele Parlamentar da minha bancada e, por 
conta dessas preocupações, divergi da orientação da 
Liderança –, não há como o Democratas ficar contra 
o mérito dessa matéria. 

Nós somos plenamente favoráveis ao mérito des-
ta matéria. Queremos ampliar a rede de proteção, de 
amparo, de inclusão social da pessoa portadora de 
deficiência, por ela, pela sua família e pela sociedade 
brasileira. 

Então, Sr. Presidente, eu quero encaminhar o voto 
do Democratas a favor, pela aprovação da convenção, 
pela aprovação deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PSOL.
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL é a 
favor da convenção da ONU pelos direitos da pessoa 
com deficiência. Entendemos fundamental a determi-
nação que a Casa vai tomar de status de equivalência 
conforme art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. Trata-
se de um salto de qualidade, um avanço que supera a 
visão de pena e o preconceito contra as pessoas com 
deficiência, coloca o País num outro patamar a respeito 
dos direitos humanos e também combate a visão de 
tutela do Estado, afirmando os direitos do cidadão.

O PSOL vota “sim” a esta convenção e pede a 
todos que façam da mesma maneira. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos 
Trabalhadores, em reconhecimento e em homenagem 
a todas as pessoas e às entidades que lutam em favor 
dos direitos das pessoas com deficiência, encaminha o 
voto favorável à imediata ratificação da convenção so-
bre os direitos das pessoas com deficiência e também 
ao protocolo facultativo, defendendo, Sr. Presidente, o 
quorum qualificado.

Trata-se de um avanço, da questão da obrigação 
de encontrarmos e modificarmos na legislação toda e 
qualquer contrariedade a essa resolução, porque ela 
proíbe a discriminação contra as pessoas portadoras 
de deficiências, em todos os aspectos da vida; porque 
afirma a idéia do sistema educacional inclusivo em to-
dos os níveis. Portanto, a bancada do Partido dos Tra-
balhadores votará a favor desta proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
votará “sim”, até porque nós temos a possibilidade de 
dar acesso à igualdade na questão da Constituição 
brasileira aos deficientes físicos. A sociedade brasilei-
ra tem negado todo acesso aos deficientes físicos. O 
deficiente físico não tem acesso a nada praticamente 
no Brasil. As calçadas não são rebaixadas, não há em-
prego para ele, não têm a possibilidade de um trata-
mento adequado no serviço de saúde público. Então, 
quando chega à Casa uma matéria com essa plenitu-
de, com essa importância, apenas para respaldar uma 
convenção internacional, esta Casa tem uma obriga-
ção. Impossível, neste momento, negar a importante 
inclusão do deficiente nessa questão da equivalência 
da Constituição. Não estamos dizendo que é preciso 
colocar no texto constitucional. Ao contrário. É apenas 
a equivalência. Por isso, o PTB vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado  Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, nós estamos votando aqui evidente-
mente o mérito de uma matéria absolutamente impor-
tante. Aquilo que está colocado na convenção nada 
mais é do que o que o Brasil já tem de fazer pela sua 
própria Constituição. Na verdade, não há ampliação 
nenhuma daquilo que se tem de fazer. É muito justo 
que se faça isso.

O PPS vai votar a favor, e que seja incorporado 
como equivalente constitucional. Este é um momento 
de reflexão do que temos de fazer aqui. Precisamos 
disciplinar a forma de tramitar as matérias. Votamos na 
Casa os assuntos de afogadilho, sem prestar atenção 
ao texto como um todo. Evidente que, para tramitar 
como equivalente da emenda constitucional, é preciso 
que a matéria tenha um tratamento especial na Câmara 
dos Deputado s, porque tem influência na hierarquia. À 
medida que há uma matéria com equivalência cons-
titucional, ela passa a ser hierarquicamente superior 
a todas as legislações complementares e ordinárias. 
Por exemplo, uma lei que é superior à legislação do 
SUS, que é infraconstitucional, passa a ser inferior a 
essa que estamos inserindo.

Vi com atenção o texto posto, acho que está ade-
quado no mérito. Até sugeri ao Presidente que essa 
matéria fosse votada aqui nessa forma de equivalên-
cia constitucional.

O PPS vai votar a favor, mas nós temos de dis-
ciplinar a forma de tramitar essas matérias na Casa, 
sob o risco de, daqui a pouco, chegar uma matéria em 
plenário e nós a incorporarmos ao texto constitucional, 
porque é filigrana dizer se vai estar junto do texto ou 
não. Se é equivalente, tem a mesma hierarquia. Repito: 
se é equivalente, tem a mesma hierarquia.

Por exemplo, quero ver votado no plenário o Pac-
to de São José da Costa Rica, para que seja transfor-
mado em equivalente constitucional. Eu defendo que 
tenha equivalência constitucional. O Supremo Tribunal 
Federal decidiu que esse Pacto entrou no Brasil como 
lei ordinária. Ele trata da questão do depositário infiel 
que pode ser preso. É preciso mudar isso. Entendo que 
ninguém pode ser preso, em nenhum local do mun-
do, por dívida. Isso só acontecia na antiga Grécia. Na 
modernidade não pode ser preso o depositário infiel. 
Eu acho que precisamos pôr esse Pacto aqui para ser 
votado com este quorum. 

(Manifestações no plenário.)
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O SR. FERNANDO CORUJA – Que pressa é 
essa?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ria pedir silêncio ao Plenário, por gentileza. Deputado  
Coruja, por favor. 

O SR. FERNANDO CORUJA – A tramitação 
dessas matérias é de alta relevância. Nós temos que 
discutir, ou vamos mudar a Constituição no grito, a 
qualquer hora? Chega o que fazemos com as medidas 
provisórias, com o apoio de certos setores do Governo 
que esculhambam a Constituição a toda hora. 

O PPS vai votar a favor, para dar equivalência 
constitucional, mas é preciso evidentemente tratar de 
forma adequada essas matérias. Temos que ver como 
vamos votar os próximos tratados e convenções, por-
que a Declaração dos Direitos Humanos, ao contrário 
do que diz o Deputado  Genoíno, não é apenas uma 
declaração, é uma declaração subscrita pelo Brasil e 
que nós seguimos. Todas as declarações têm essa 
ordem. 

O PPS vota, portanto, a favor, mas pedindo cau-
tela na tramitação das próximas matérias. “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, 26 milhões de brasi-
leiros com deficiência cumprimentam hoje com certeza 
o Presidente desta Casa, Arlindo Chinaglia, que muito 
bem conduziu o trabalho nesta noite; cumprimentam o 
nosso Relator, Eduardo Barbosa; o Deputado  Geral-
do Resende, da Frente Parlamentar da Pessoa com 
Deficiência; o CONADE, a CORDE, todas as entida-
des que trabalham com pessoas com deficiência pelo 
Brasil afora, porque mais de 20 países já ratificaram 
a Convenção. 

Nesta noite, todos os Deputado s que votarem 
favoravelmente estarão votando pela vida dessas pes-
soas excluídas da sociedade, pessoas que no dia-a-dia 
encontram tantas barreiras. 

Sr. Presidente, o voto do Partido Verde é “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSDB.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero 
reconhecer que já houve avanços notáveis nessa área 
no Brasil. Os deficientes físicos, os portadores de defi-
ciência não precisam de tanta piedade; eles precisam 
de mais legislação, mais apoio, mais solidariedade. 
Eles já têm conseguido avanços extraordinários, e até 
por isso é que ao longo desses dias eles conversaram 
muito conosco, reafirmando a importância desta vo-

tação. A votação no mérito é favorável, e é a posição 
unânime no PSDB. Ninguém discorda disso. 

Mais uma vez, questionamos o procedimento. 
Foi atabalhoado. Basta ver o tempo que levamos aqui 
para não nos entendermos. Não houve entendimento. 
Não que isso vá macular o mérito, mas de qualquer 
maneira poderíamos ter votado no mérito e no proce-
dimento praticamente por aclamação. Vou reconhecer 
aqueles companheiros da bancada, no mérito todos de 
acordo, mas que se absterão por uma posição contrá-
ria ao procedimento. 

O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, pelo Blo-
co.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pelo 
Bloco.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
fazer um apelo a todos os ilustres membros da Casa, 
relativo ao quorum, em face da fala do eminente Líder 
do PSDB. Estamos no momento de dar conseqüência 
ou não a uma emenda constitucional aprovada aqui, a 
Emenda Constitucional nº 45, de dezembro de 2004, 
que previu essa possibilidade de tratados de direitos 
humanos serem ratificados por três quintos. 

O procedimento adotado é perfeito, uma vez 
que não se trata de emenda constitucional, trata-se 
de um acordo internacional, que submetido é pela 
via do decreto legislativo. E não pode ser diferente, 
uma vez que não poderíamos homologar, ratificar um 
acordo internacional por emenda constitucional. Isso 
seria inconstitucional. O procedimento da Mesa res-
peita plenamente. Primeiro, é um acordo internacional; 
segundo, deve ser ratificado por esta Casa; terceiro, o 
caminho formal para ratificá-lo é o decreto legislativo; 
quarto, podemos ou não, ao ratificá-lo, dar estrutura 
e equivalência de norma constitucional. Basta que te-
nhamos 308 votos no painel.

Este é o apelo que faz o Bloco: que tenhamos 308 
votos a favor do “sim”, para que aprovemos o decreto 
legislativo, ratifiquemos o acordo, com equivalência de 
norma constitucional, dando cumprimento à Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, aqui aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, concedo a palavra ao Líder da Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputado s, certamente hoje, numa sessão his-
tórica, demarcada por discussões interessantíssimas a 
respeito do Direito brasileiro, devo enfatizar o seguinte: 
os portadores de deficiência precisam, sim, de legisla-
ções avançadas. Há muitos desafios a superarmos; é 
só ver ainda a resistência das empresas de transporte 
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em fazer as adequações necessárias para portadores 
de deficiência.

É importante ver ainda as dificuldades de aces-
sibilidade dos deficientes visuais. Portanto, muitos de-
safios e obstáculos ainda teremos que vencer.

Por isso tudo, este acordo, este tratado, é im-
portante ser votado esta noite. É importante votarmos 
“sim”, para alcançarmos os três quintos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
PP.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Progressista acompanhou de perto esta Conven-
ção, até porque coube a mim a relatoria do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que está pronto para ser 
votado e está na pauta deste plenário.

Diga-se de passagem, Sr. Presidente, é impor-
tante lembrar que, durante o trabalho do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, foram 5 anos de trabalho, 
houve 10 relatorias. E essas 10 relatorias adotaram 
o texto da Convenção por inteiro, na íntegra. E está 
pronto para a pauta.

Dentre os Sub-Relatores, estavam participantes 
de vários partidos: os Deputado s Coronel Alves, Deley, 
Eduardo Barbosa, as Deputada s Laura Carneiro, Ma-
rinha Raupp, Luci Choinacki, Almerinda de Carvalho 
e Maria do Rosário.

Todos esses Deputado s participaram do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência. 

(Manifestação no plenário.)

É importante dizer que a Casa teve conhecimento 
da Convenção na Comissão Especial e adotou essa 
Convenção no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Portanto, o que nós estamos votando hoje aqui, 
Sr. Presidente, é de conhecimento da Casa. Nós es-
tamos fazendo o certo. Nós precisamos do quorum 
qualificado, para mostrar que o Brasil integra os países 
que apóiam essa Convenção.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PP 

vota “sim”. 
 PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há muito 
o que discutir neste momento, questão de equivalência 
ou não. Entrando no mérito, estamos resgatando uma 
dívida social. Sabemos que há um preço a ser pago, 
inclusive pelos Prefeitos e pelos Governadores, em 
cima disso que estamos aprovando aqui. Mas, é claro, 
eles têm também que ajudar para que esse resgate 
social possa acontecer.

Por essa razão, Sr. Presidente, o Partido da Re-
pública encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Lide-
rança do Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, são 
muitos os anos de debate, de construção desta Con-
venção da ONU para garantir os direitos das pessoas 
com deficiência.

O nosso Parlamento deve ter uma enorme se-
gurança de que, como fazem Parlamentos de outros 
países do mundo, dar equivalência de emenda cons-
titucional a uma Convenção da ONU discutida, deba-
tida e negociada durante muitos anos só pode reforçar 
o tecido legal brasileiro. A proteção que vamos votar 
para impedir qualquer tipo de discriminação, em qual-
quer área, contra pessoas que tenham qualquer tipo 
de deficiência deve ser um momento de grande alegria 
para o Parlamento brasileiro.

O Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é natural que uma bancada numerosa 
como a que representamos, PMDB, PSC e PTC, 107 
Parlamentares, tenha opiniões diferenciadas sobre um 
tema tão sensível quanto este. 

Mesmo que essas posições sejam diferenciadas 
do ponto de vista jurídico, constitucional, quero aqui 
justificar, a exemplo do Líder, ex-Presidente desta 
Casa, que merece todo nosso respeito e reconheci-
mento, Deputado  Ibsen Pinheiro, que esta abstenção 
é um “sim” ao mérito. É apenas a norma constitucional, 
uma forma constitucional diferenciada, sem que isso 
represente qualquer restrição ou qualquer obstáculo 
em relação ao mérito, quando todos nós nesta Casa 
somos a favor.

Assim, Sr. Presidente, encaminhamos o voto 
“sim”, até porque, hoje, em contato com lideranças dos 
portadores de deficiências físicas, elas me fizeram um 
apelo patético: se não fosse considerado norma cons-
titucional, dando a eles justiça maior, reconhecimento 
maior, diante de tantos obstáculos que eles enfrentam 
no dia-a-dia, aqui e fora daqui, eles preferiam até que 
se retirasse de votação a proposta.

Então, para atendê-los, quanto ao mérito, reco-
nhecendo diferenças apenas em relação à forma, o 
que não representa nenhum arranhão ao mérito da 
proposta, a bancada do PMDB também encaminha 
“sim”, Sr. Presidente.
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O SR. MIGUEL MARTINI – PHS, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PHS.

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não pode-
ria deixar de fazer este encaminhamento considerando 
que o art. 5º fala dos direitos fundamentais, que é a 
lógica da defesa da vida. É nosso papel nesta Casa 
cuidar para que a vida seja preservada. Mais do que 
isso: que a vida seja respeitada em sua dignidade. Por-
tanto, é fundamental que todos nós nesta Casa, neste 
momento, votemos para, mais do que apenas aprovar, 
reconhecer, de acordo com art. 5º da Constituição, § 
3º, que a proposição pode se tornar equivalente a um 
artigo constitucional. 

Portanto, o PHS quer encaminhar “sim”, dizendo 
que não há risco, que estamos tratando de defender 
aqueles que precisam do nosso reconhecimento e da 
nossa defesa, que são deficientes para uns e eficien-
tes para outros.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 

PHS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 

Presidência solicita aos Srs. Deputado s que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
lhe fazer uma indagação. Tenho percebido como o Pre-
sidente tem coerentemente conduzido os trabalhos da 
Casa, principalmente na ordem de votação das ma-
térias. Mas o Partido da República, assim como esta 
Casa e também V.Exa., todos estamos querendo saber 
da possibilidade de ainda esta semana colocarmos em 
votação a PEC nº 549, do Deputado  Arnaldo Faria de 
Sá, que trata da carreira dos policiais.

Já está pautada. Queremos saber se esta semana 
ainda poderíamos apreciá-la, se há essa possibilida-
de, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência a pautou da semana passada para esta. Na 
reunião do Colégio de Líderes, hoje, pela manhã, não 
houve acordo para votarmos aquelas matérias que 
eram de consenso. 

Eu, então, solicitei a todos os Líderes que tragam 
a posição de suas bancadas para que retomemos o 
tema. Mas vai estar na pauta ainda amanhã.

O SR. LINCOLN PORTELA – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria apenas fazer um apelo para que os Deputado s 
do PMDB compareçam ao plenário para votar “sim”, 
pela ratificação da Convenção, porque é importante 
que tenha o caráter efetivo de equivalência constitu-
cional. Então, peço para que os Deputado s estejam 
aqui na sua grande maioria para que tenha equiva-
lência constitucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aviso 

ao Plenário que a sessão vai continuar. Depois des-
ta matéria, vamos votar a anistia ao Almirante Negro 
João Cândido. Então, mais do que pedir, alerto os 
Deputado s para que permaneçam em plenário, por-
que há outras matérias que irão a voto. Então, vamos 
continuar em plenário.

Estou vendo uma certa movimentação. Não estou 
dizendo que alguém vá para casa. Ainda que o Co-
rinthians esteja batendo de dois a zero, o que é uma 
maravilha, não dá para ir para casa.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
indagação a V.Exa. no tocante a algumas matérias 
polêmicas. Obviamente que há um esforço de V.Exa. 
em buscar o consenso, e certamente esse rol de ma-
térias é composto por aquelas em que não há diver-
gência. Mas há matérias nesta Casa que já dormitam 
há algum tempo e sobre as quais obviamente não vai 
haver consenso para criar uma pauta conjunta. Entre 
elas está aquele recurso que joga para o plenário o 
Estatuto dos Povos Indígenas. 

Eu gostaria de saber de V.Exa. quando esse re-
curso virá à apreciação do plenário para ser acolhido 
ou rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
tem total razão. O fato de não ser consenso não sig-
nifica importante. Nós estamos adotando a seguinte 
atitude. Vamos tomar como exemplo essa matéria da 
convenção da ONU, a anistia a João Cândido e maté-
rias referentes à segurança pública.

Como nós estamos também comemorando o 
fato de que conseguimos o milagre de desobstruir a 
pauta, queremos votar uma série de matérias desse 
porte. Uma vez, digamos, saciados, ainda que de for-
ma insuficiente – mas dá uma acalmada em nós todos 
–, aí vamos começar a trazer matérias que não são 
de consenso. 
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Hoje, por exemplo, está na pauta a PEC conhe-
cida como do trabalho escravo. Há divergências, mas 
eu coloquei na pauta exatamente para que as banca-
das reflitam e venham com uma posição. Vamos votar 
e deliberar, e assim por diante. Mas não vai ser agora 
nessa primeira safra de votações.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para regis-
trar o apelo que V.Exa. fez, pela Liderança do Governo, 
para que todos os Deputado s venham logo ao plená-
rio, votem favoravelmente a essa decisão que eleva o 
País ao patamar dos países desenvolvidos também 
na consciência social e solidária com os portadores 
de deficiência. É um passo de grandeza política e so-
lidária. 

E a matéria seguinte, Sr. Presidente, é tão gran-
diosa e solidária como essa, e por isso a permanência 
em plenário para, em seguida, votarmos a matéria que 
concederá anistia justa e igualmente grandiosa em 
termos de solidariedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 

bem. Eu vou dar a palavra para breves comunicações, 
de acordo com a ordem de inscritos. Eu dei a palavra 
para alguns Líderes e Vice-Líderes, mas eu tenho que 
respeitar a seqüência.

O SR. MAGELA – Sr. Presidente, quero fazer 
uma sugestão a V.Exa., se for possível.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. MAGELA (PT-DF. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que 
votemos hoje o projeto que trata da anistia e seja con-
vocada sessão extraordinária para amanhã de manhã 
para concluirmos a apreciação das matérias constan-
tes da pauta. 

Não há nenhuma dificuldade em as Comissões 
deixarem de funcionar amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
refletir sobre sua sugestão, nobre Deputado . Mas que-
ro votar o projeto que trata da anistia hoje – e V.Exa. 
concorda com isso. Votaremos a proposta referente à 
anistia, e, enquanto isso, a Mesa, os Líderes e o Ple-
nário refletirão sobre a sugestão apresentada. Se to-
dos acordarem em que essa é a melhor conduta, de 
minha parte, não haverá maiores problemas, ainda 
que a minha agenda, pela manhã, esteja completa-
mente turbinada.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero fazer uma indagação a V.Exa. Aca-
bei de ouvir uma provocação, imagino que tenha sido 
do Deputado  Magela. Não sei se foi, mas a voz me 
pareceu ser a de S.Exa. Como eu estava no fundo do 
plenário, não vi quem se pronunciou. 

Sr. Presidente, o que quero ponderar a V.Exa? 
Representando o Democratas, esteve presente na 
reunião do Colégio de Líderes o Deputado  Ronaldo 
Caiado, 1º Vice-Líder, que reportou aos Deputado s da 
bancada que houve um acerto para que se seguisse 
uma ordem, com o que concordamos. 

Mas o que foi objeto de entendimento? Que ama-
nhã votaríamos, por acordo, a urgência para a regula-
mentação da Emenda Constitucional nº 29, ou seja, o 
Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008. 

Ora, se houver entendimento dos Líderes de que 
o que foi acertado hoje pela manhã está mantido e a 
ordem é a mesma, muito bem, estamos prontos para 
votar. Não vamos precisar de sessão extraordinária, 
porque hoje gastamos muito tempo discutindo o aspecto 
jurídico e constitucional da Convenção. Acho possível 
votar o projeto de anistia ainda hoje, por votação sim-
bólica – não vai haver nenhuma dificuldade –, e ama-
nhã, na sessão ordinária, daremos seqüência à ordem 
acertada por V.Exa. e pelos Líderes hoje de manhã, 
com a inclusão da urgência para o projeto que trata 
dos recursos adicionais para a área de saúde. 

É o encaminhamento que sugiro a V.Exa. Seria 
ruim e desnecessário convocar uma sessão extraor-
dinária, prejudicar o funcionamento das Comissões, 
prejudicar a agenda parlamentar já repleta com uma 
série de atividades. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
refletir, repito. Também não me agrada atrapalhar o 
trabalho das Comissões, ainda que aprecie o vigor 
do Deputado  Magela no sentido de votarmos as ma-
térias. Mas, creio, podemos assumir o compromisso 
de começar a Ordem do Dia às 16h em ponto e ir até 
a madrugada, por necessidade. 

O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, por que 
não fazer a extraordinária às 14h?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por-
que não dá quorum.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não, Sr. Deputado .
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O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
perguntar a V.Exa. qual será o interstício a ser dado 
para a votação de segundo turno dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pa-
rece-me que vamos ter aqui os três quintos. Se der a 
votação qualificada, pretendo estabelecer o interstício 
de 5 sessões, para que haja tempo de reflexão. Estou 
doente – entre aspas – para terminar essa votação, 
porque eu preciso fazer breves comentários a respei-
to do procedimento. Mas quero aguardar o resultado 
da votação. 

O SR. ZENALDO COUTINHO – Eu queria lembrar 
que, como, aliás, todos disseram, inclusive V.Exa., não 
se trata de uma emenda constitucional, Neste caso, o 
interstício é de 2 sessões.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
veja, não é obrigatório. 

O SR. ZENALDO COUTINHO – Mas pode ser 
de 50.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É a 
Mesa que define o interstício. A questão não está re-
gulamentada.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Estou dizendo 
que, não sendo emenda constitucional, cabe interstí-
cio de 2 sessões, com base no art. 150 do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sim, 
cabe. Mas, por tudo o que aqui ouvimos aqui, creio que 
é nosso dever responder a algumas questões. Se forem 
sanadas essas questões, poderemos pensar.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Vamos ver o re-
sultado da votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sim, 
o resultado vai dizer.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço novamente a palavra pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apenas uma ponderação adicional. Por que 
inicialmente me oponho à realização de uma sessão 
extraordinária? Porque apenas hoje tivemos um plano 
de vôo possível dessa pauta aberta. E é necessário 
que os Parlamentares tenham um mínimo de tempo 
para tomar conhecimento do teor dos projetos e dos 
pareceres para estarem aptos a votar.

Eu, por exemplo, convoquei reunião extraordinária 
de minha bancada para amanhã, com o fim de deba-
ter os projetos que não pudemos discutir, justamente 
porque foram acertados hoje. 

Daí por que considero inconveniente a realização 
da sessão extraordinária.

O SR. COLBERT MARTINS – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, designado Relator da Medida Provisória nº 424, já 
apresentei o parecer que amanhã deverá ser distribu-
ído às Lideranças. 

Portanto, a medida se encontrará pronta para 
votação assim que houver a deliberação deste Plená-
rio nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Hoje, 
houve manifestação de desacordo quanto a colocá-la 
em votação como o próximo item. De qualquer maneira, 
ter conhecimento de seu parecer, creio, vai contribuir 
para que os Líderes reavaliem sua posição, de modo 
que talvez possamos votar essa MP amanhã, a de-
pender de acordo de Plenário.

O SR. COLBERT MARTINS – Eu agradeço. V.Exa. 
está sendo eleito nosso piloto. Agora que estamos 
trabalhando com um plano de vôo, sei que estamos 
sendo cada vez mais bem conduzidos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É muita 
honra ouvir isso de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Alguém 
em plenário ainda não votou? (Pausa.)

Vou encerrar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
A Presidência vai proclamar o resultado: 

VOTARAM:
Sim: 418
Não: 00 
Abstenções: 11 
Total: 429. 

Foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
563, de 2008, em primeiro turno. (Palmas.)

A Matéria irá a Segundo Turno, para fins de con-
firmação da equivalência à Emenda Constitucional, 
com interstício de 5 sessões ordinárias entre um tur-
no e outro. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PDC Nº 563/2008 – 1º TURNO – Nomi-
nal Eletrônica 
Início da votação: 13/05/2008 21:52
Encerramento da votação: 13/05/2008 22:04
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Srs. 
Deputado s, não há a determinação regimental de o 
interstício ser 2 sessões. Acho adequado estabelecer 
5 sessões de interstício. O resultado de hoje, na minha 
opinião, garante o da próxima votação. 

Quero, então, expressar a minha imensa satis-
fação – e creio falar em nome de todos os Deputado s 
e Deputada s – por termos aprovado essa Convenção. 
Quando esta Casa realizou uma Comissão Geral, eu 
assumi o compromisso de que, desobstruída a pauta, 
essa seria a primeira matéria a ser votada. 

E agora, além de manifestar minha satisfação 
pessoal, quero esclarecer o seguinte: a questão de 
ordem foi feita em novembro do ano passado. Portan-
to, temos já decorridos praticamente 6 meses. O que 
aqui hoje foi levantado eu compreendo, mas considero 
que, quanto mais a matéria era debatida, mais aumen-
tava a minha convicção de que agimos corretamente 
em relação ao procedimento adotado. Por quê? Se o 
Presidente da República encaminhou a mensagem da 

maneira como o fez, qual seria o embasamento legal 
para simplesmente rejeitarmos o encaminhamento? 
A única forma seria a votação em plenário. E, como 
a única forma era a votação em plenário, não se feriu 
em absoluto a autonomia da Câmara dos Deputado s, 
na medida em que fomos nós que decidimos, por essa 
quantidade de votos, que concordávamos no mérito, e 
portanto, ao aprovarmos com esse número de votos, 
concordávamos também com a equivalência consti-
tucional.

Uma outra observação. Eu ouvi com muita aten-
ção – não quero citar nomes – pessoas altamente 
qualificadas e que prezo dizerem, talvez por falta de 
tempo na tribuna, que de repente poderia vir uma outra 
proposta e que isso poderia, de certa maneira, ferir a 
autonomia nacional – vou usar esse termo. 

Não procede a comparação, porque o § 3º do 
art. 5º da Constituição é explícito: só cabe esse tipo 
de equivalência em questões referentes a direitos hu-

CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
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manos. Não há hipótese, portanto, de qualquer outro 
encaminhamento.

Finalmente, quero dizer que se amanhã for apre-
sentada qualquer outra proposta, na forma do acordo 
que produzimos em plenário, vou acompanhar pes-
soalmente, e peço a todos que também o façam, a 
regulamentação da matéria. 

Não sou insensível à argumentação daqueles 
que apresentaram questionamentos em relação ao § 
3º, o problema é que desviaram o foco. O que está na 
Constituição determina o nosso comportamento. Como 
antes referi, não saberia dizer exatamente o que o le-
gislador quis dizer quanto à equivalência, mas já que 
está na Constituição vamos regulamentar na forma 
do Regimento Interno. Se amanhã esse item trouxer 
problemas, teremos autoridade até para votar, aí sim, 
uma emenda constitucional destinada a tratar desse 
parágrafo especificamente. De qualquer maneira, creio 
que fizemos aquilo que a Constituição determina e que 
o Regimento Interno permite. 

Agradeço aos que levantaram questionamentos e 
mais ainda aos que ajudaram a Mesa a resolvê-los.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa requerimento de urgência urgentíssima 
no seguinte teor: 

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, com base no art. 155 do Regimento 
Interno, urgência urgentíssima para aprecia-
ção do PL 7.198/02, que concede anistia post 
mortem a João Cândido Felisberto, líder da 
chamada Revolta da Chibata, e aos demais 
participantes do movimento.

Sala das Sessões, 08 de março de 2007. 
– Edmilson Valentim, PCdoB; Márcio França, Lí-
der do Bloco PSB,PDT,PCdoB,PMN,PAN,PHS; 
Marcelo Ortiz, Líder do PV; José Múcio Montei-
ro, Líder do Governo; João Oliveira, Vice-Líder 
do PFL; Henrique Eduardo Alves, Líder do 
Bloco PMDB,PTB,PSC,PTC; Fernando Coruja, 
Líder do PPS; Luiz Sérgio, Líder do PT.”

Assinam o Deputado  Edmilson Valentim e vários 
Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se 
houver unanimidade, votaremos simbolicamente. 

Somos favoráveis à aprovação da urgência? (Pau-
sa.)

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos votar só mais esta matéria hoje?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
Vamos votar a urgência e, em seguida, o mérito. 

O SR. EMANUEL FERNANDES – O mérito tam-
bém.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depois 
submeto a plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis a este requerimento perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
4.

PROJETO DE LEI Nº 7.198-A, DE 2002 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 7.198-A, de 2002, que concede anistia 
post mortem a João Cândido Felisberto, lí-
der da chamada Revolta da Chibata, e aos 
demais participantes do movimento; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, com emenda, e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 4.455/01, apensado (Relator: Dep. 
Bispo Rodrigues). Tendo apensado o Projeto 
de Lei nº 4.455/01.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado  Carlos Melles.

O SR. CARLOS MELLES (DEM-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
importância da matéria anterior, quero registrar meu 
voto favorável.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, o PRB.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Deputado  Marcos Antonio e Deputado  Darcísio Perondi 
votaram com os respectivos partidos.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido.
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O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, votei com o PMDB.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PDT-
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, como havia comunicado a V.Exa., eu estava no 
TSE. Se aqui estivesse, teria votado com o partido.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também votei 
com a bancada.

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. (PT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada do Partido dos Trabalhadores.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
seguinte: como não há ninguém inscrito, eu proponho 
a aprovação simbólica.

Não há inscritos. Já procuramos. Até porque 
nós pautamos a matéria hoje. Todo mundo foi pego 
de surpresa. Eu penso que é melhor para todos vo-
tarmos isto aqui.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a emenda adotada pela... (Pausa.)

Nós vamos votar primeiro a emenda que foi apro-
vada na Comissão de Constituição e Justiça – a emen-
da do Relator.

“Dê-se ao caput do art. 1º do Projeto de 
Lei nº 7.198, de 2002, a seguinte redação:

Art. 1º. É concedida anistia post mortem 
a João Cândido Felisberto, líder da chamada 
Revolta da Chibata, e aos demais participantes 
do movimento, com o objetivo de restaurar o 
que lhes foi assegurado pelo Decreto nº 2.280, 
de 25 de novembro de 1910”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Houve 
uma falha: há oradores inscritos.

Primeiro é a discussão. Há oradores inscritos.
Para discutir favoravelmente, concedo a palavra 

ao Deputado  Chico Lopes. (Pausa.)
Para discutir contrariamente, com a palavra o 

Deputado  Evandro Milhomen. (Pausa.)
Para discutir favoravelmente, com a palavra o 

Deputado  Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, sei que para alguns 
Deputado s pode não ser relevante o dia de hoje. No 
entanto, para mim que sou afrodescendente – e me or-
gulho disso – e estou no quinto mandato de Deputado  
Federal, esta é a matéria mais importante a ser votada 
nesta Casa.

E assim me manifesto, Sr. Presidente, porque 
entendo que, depois de 98 anos, está se fazendo jus-
tiça. Quando aqui se falou em João Cândido, poucas 
pessoas sabiam quem foi ele. Mas elas não têm culpa 
disso. A culpa é dos brasileiros autores de livros de His-
tória que não fazem justiça ao herói que João Cândido 
foi. Agora, também os poucos que estão nos ouvindo 
sabem da importância de João Cândido.

Tristeza para mim ocorre em relação aos nordes-
tinos. Eles deveriam entender a figura de João Cândido 
com base em suicídio que aconteceu na sua vida. A 
Marinha obrigava inúmeros cearenses a nela entrar e 
ficar eternamente. O Nordeste perdeu muitos filhos. 

João Cândido e mais 5 marinheiros organiza-
ram a chamada Revolta da Chibata, que se rebelava 
contra o que de mais cruel existia na Marinha, porque 
foi depois da falsa Abolição da Escravatura, em 1888. 
Em  1889, já na República, foi editado um decreto que 
proibia o uso de castigos corporais na Marinha. Apesar 
disso, os castigos continuaram. Em 22 de novembro 
1910, eclodiu a Revolta da Chibata. Durante a Revolta 
da Chibata, no dia 25, saiu a anistia aos marinheiros 
rebelados. Mas, pouco tempo depois, em razão de ou-
tra revolta, João Cândido foi preso por 2 anos. Depois, 
porque queriam acobertar as ações do alto comando, 
houve a necessidade de conceder a anistia.

Quero agradecer, Sr. Presidente, ao companhei-
ro e Senador Paulo Paim, aqui presente, que sempre 
lutou e continuará lutando pela nossa causa.

Sr. Presidente, se eu morrer amanhã, morro sa-
tisfeito, porque acho que o fiz o meu papel como ne-
gro e operário nesta Casa. Esta votação, para mim, é 
mais importante do que tudo. Não sabem V.Exas., Srs. 
Deputado s, a dor que é recordar a história dos nossos 
antepassados e o que ocorreu com eles. 

João Cândido não é simplesmente João Cân-
dido: são todos os marinheiros que participaram da 
Revolta da Chibata, independentemente do pigmento 
da pele.

Por isso, quero agradecer muitíssimo esta vo-
tação.

Estamos juntos!
A Frente Parlamentar de Combate à Discrimina-

ção Racial está de parabéns pelo dia de hoje.
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Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado  
Fernando Coruja. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Luiz Sérgio. (Pau-
sa.)

Com a palavra a Deputada  Janete Rocha Pietá.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputado s, há 120 anos a 
Princesa Isabel assinava o Decreto da Abolição. Hoje, 
na mesma data, neste 13 de maio, esta Casa vai fazer 
algo que significa anistia para todos os negros, principal-
mente para esse negro que, gaúcho como Paulo Paim 
e Maria do Rosário, nasceu na cidade de Encruzilhada 
do Sul, em 1880, filho de pais escravos, ingressou na 
Marinha em 1928, e esteve na Inglaterra, onde tomou 
conhecimento dos movimentos ingleses operários.

É importante que esta Casa entenda o quadro 
político da época. Nas eleições de 1910 para a Pre-
sidência da República, quando, concorrendo com o 
Senador Ruy Barbosa, o Marechal Hermes da Fonse-
ca obteve a vitória, todos os marinheiros esperavam 
transformações que não vieram. E exatamente um 
dia depois da posse do Marechal, um marinheiro foi 
brutalmente açoitado, com 250 chibatadas. Esse foi o 
estopim da revolta. 

Eis o que os marinheiros clamavam, Sras. e Srs. 
Deputado s: “Nós marinheiros, cidadãos brasileiros e 
republicanos, não podemos mais suportar a escravi-
dão na Marinha brasileira.” Eles tomaram os navios e 
conseguiram abolir os castigos corporais na Marinha. 
E aqui, lançando mão dos versos de João Bosco e Al-
dir Blanc em Mestre-Sala dos Mares, quero saudá-los 
com estas palavras: 

“Salve o Navegante Negro 
que tem por monumento 
as pedras pisadas no cais.”

O que vamos fazer aqui, Deputado s e Deputada s, 
é uma anistia à memória de alguém que lutou por ser 
livre, por liberdade, por igualdade. É um momento his-
tórico. (Palmas.)

Peço o voto “sim” e digo: os afrodescendentes 
também precisam de heróis, heróis como Zumbi e o 
almirante negro João Cândido. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado  Luiz Couto para falar a 
favor da matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado  José Genoíno. (Pau-
sa.)

Com a palavra o Deputado  Rodrigo Rollemberg. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado  Vicentinho. 
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, estou contemplado com as 
palavras sinceras e emocionadas do Presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial, 
meu companheiro Deputado  Carlos Santana, e da 
Coordenadora do NUPAN, minha companheira e irmã 
Deputada  Janete Rocha Pietá.

Quero apenas aproveitar a oportunidade para 
mandar um abraço aos familiares, que devem estar 
muito orgulhosos e felizes pela decisão histórica que 
esta Casa está tomando.

Estou igualmente emocionado e aqui concluo a 
minha fala.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra o Deputado  Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, a justiça tarda, mas não 
falha. Parabéns! 

Somos favoráveis à aprovação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra o Deputado  Colbert Martins. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado  Tarcísio Zimmermann. 

(Pausa.)
Com a palavra a Deputada  Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas registro o 
agradecimento pela luta, pela história, pelo momento 
de resgate que temos hoje e digo que isto é parte da 
reparação que nossa geração deve fazer. 

Tenho orgulho de conviver com Parlamentares da 
grandeza política desses homens e mulheres negros 
que fazem uso da palavra também em nome deste povo, 
negros e negras que compõem a Nação brasileira.

Hoje nos orgulhamos de cumprir aquela que é 
nossa meta: apresentarmos e construirmos no Brasil 
não falsas questões em torno da democracia racial, 
mas superarmos todas as formas de preconceito e edi-
ficarmos uma nação soberana, livre, em que a Pátria 
seja de todos e tenha referência histórica nesta figu-
ra impressionantemente bela para o povo brasileiro e 
para nossa Nação, o “Almirante Negro”, João Cândido, 
gaúcho, brasileiro, homem negro, patriota, cuja história 
ainda nos emociona nos dias atuais. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado  Eduardo Valverde, para falar a 
favor da matéria.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, apenas faço um 
registro e também uma homenagem. A origem desse 
projeto é da nossa Ministra Marina Silva (palmas), que 
continuará a comandar, não diretamente, o Ministério, 
com idéias para que o Brasil tenha uma melhor com-
preensão sobre o meio ambiente, tenha cuidado com 
o trato ambiental e principalmente com as pessoas, 
considerando a grande diversidade que compõe nosso 
povo e nossa raça. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, Deputado  Eduardo Valverde. (Pausa.) 
Está encaminhado favoravelmente?

Os demais dão também por encaminhado. É 
isso?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
votar primeiro a emenda, que eu já li.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a emenda adotada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

“Dê-se ao caput do art. 1º do Projeto de 
Lei nº 7.198, de 2002, a seguinte redação:

Art. 1º. É concedida anistia post mortem 
a João Cândido Felisberto, líder da chamada 
Revolta da Chibata, e aos demais participantes 
do movimento, com o objetivo de restaurar o 
que lhes foi assegurado pelo Decreto nº 2.280, 
de 25 de novembro de 1910”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputado s que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia.) – Em 

votação o Projeto de Lei nº 7.198, de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia post mortem a João 

Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta da Chi-
bata, e aos demais participantes do movimento.

Parágrafo único. A anistia de que trata o caput 
produzirá todos os seus efeitos, inclusive em relação 
às promoções a que teriam direito os anistiados se ti-
vessem permanecido em serviço ativo, bem como em 
relação ao benefício da pensão por morte.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputado s, o Congresso Nacional, em 1910, foi jogado 
no chão, e consumou-se uma grande traição ao motim 
mais do que justo nos 2 encouraçados mais poderosos 
da então poderosa armada brasileira, o São Paulo e o 
Minas Gerais, na República do “Café com Leite”. Esses 
marinheiros, em sua maioria negros, sofriam castigos 
corporais permanentes. Fizeram uma revolta belíssi-
ma, cantada pelo mineiro João Bosco e pelo carioca 
Aldir Blanc, que dizem lá pelas tantas: “Glória a todas 
as lutas inglórias que através da nossa história não 
esquecemos jamais”.

Creio que este momento, 13 de maio de 2008, 
é um resgate demorado, mas muito importante na 
história. Também tenho orgulho de ser um participan-
te menor desta vitória de quem queria o trabalhador 
respeitado.

Aliás, diga-se de passagem, a movimentação 
desses navios na Baía de Guanabara à época foi ex-
tremamente admirável. Perceberam que marujos, em 
sua maioria analfabetos, tinham habilidade técnica na 
condução dos navios, o que deixou muito almirante 
branco e escravocrata surpreso.

Eles foram traídos, muitos foram mortos, foram 
para a prisão, mas a história sempre vence ao final.

Vivamos nós! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-

to bem.
Como vota o PMDB?
O SR. MARCELO ITAGIBA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, anistia 
pressupõe esquecimento. O que estamos fazendo aqui 
é justamente o contrário do esquecimento, estamos 
lembrando para que possamos sempre manter na 
nossa imagem, na nossa memória os tempos vividos 
por aqueles que foram considerados diferentes, mas 
que, na verdade, são iguais e melhores do que nós, 
porque suportaram o que talvez nenhum ser humano 
suportaria.

Portanto, Sr. Presidente, estamos fazendo jus-
tiça.

O PMDB pede a aprovação já desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PT?
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 
13 de maio de 2008, neste plenário da Câmara dos 
Deputado s, fazemos justiça e damos um passo a mais 
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para desenvolver uma consciência de igualdade racial. 
Este Plenário, o Governo Lula, todos estamos dando os 
nossos passos. Está estabelecida a Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Hoje promovemos um resgate e concedemos 
anistia ao “Almirante Negro”. Podemos dar continui-
dade a essa consciência, que já é do povo brasileiro, 
expressa nesta Casa relativamente à igualdade racial, 
pelo verdadeiro resgate concernente a injustiças his-
tóricas contra a maioria do nosso povo. 

Portanto, queremos dar continuidade a este mo-
mento na Câmara dos Deputado s colocando na pauta, 
na Ordem do Dia desta Casa, a PEC sobre trabalho 
escravo e a matéria relativa ao Estatuto da Igualdade 
Racial. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco?

O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Revolta da 
Chibata aconteceu 22 anos após a Abolição da Escra-
vatura, e 120 anos depois da Abolição da Escravatura 
temos a oportunidade de, neste plenário, fazer justiça, 
o que nos orgulha muito.

Aqueles que nos estão assistindo conhecem a 
história do navegante negro, do “Almirante Negro”, can-
tada em todo o Brasil por João Bosco e Aldir Blanc. Faz 
parte da construção histórica da nossa identidade.

É com muita alegria e satisfação que neste mo-
mento recomendamos a aprovação dessa anistia, que 
faz justiça e ajuda a construir, com essa experiência 
do passado, um futuro mais justo de luta contra a dis-
criminação, reafirmando os heróis brasileiros dignos 
da estatura desta Nação.

O Bloco vai votar favoravelmente à anistia e lem-
bra ainda que os Deputado s Chico Lopes e Evandro 
Milhomen se inscreveram equivocadamente para falar 
contra. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB gostaria de, inicialmente, cumprimentar V.Exa. 
por ter colocado na pauta este projeto. A efeméride é 
importante. Entramos com o pé direito nesta fase após 
a liberação da pauta.

Queremos nos irmanar a todos que falaram aqui, 
congratulando a Casa pela concessão da anistia post 
mortem a João Cândido Felisberto e aos que estavam 
com ele na revolta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois de um 
dia de trabalho bastante produtivo nesta Casa, hoje, 
13 de maio, dia em que se comemora a Abolição da 
Escravatura no Brasil, prestamos uma homenagem à 
Senadora Marina Silva, pois este projeto é de sua au-
toria, e hoje, num momento histórico, ela pede para 
se afastar do Governo.

Registrando tudo isso, os Democratas estão dis-
postos a votar esta matéria, que é um resgate que esta 
Casa faz e que, neste final de dia de trabalho, parece 
trazer tranqüilidade e paz a todos nós.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PDT-
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, apresento uma sugestão a V.Exa., em adendo 
ao que disse o Deputado  Edmilson Valentim, pelo 
Bloco. Após esta votação, V.Exa. poderia, em nome da 
Mesa, propor à TV Câmara que elaborasse um docu-
mentário sobre a vida de João Cândido e o exibisse 
para todo o País.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, antes da 

votação eu queria falar sobre...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PPS?
O SR. VICENTINHO – É sobre V.Exa. que eu 

gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar a bancada, PPS.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Dr. 
Alceu Amoroso Lima costumava dizer, na minha cidade 
de Petrópolis, que a história não é a que passa, mas é 
a que fica. E aqui fica o exemplo do “Almirante Negro” 
e de todos aqueles que lutam por um Brasil com mais 
igualdade e justiça.

O PPS vota “sim”.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Meu caro Presidente, desejo apenas 
referir-me a V.Exa. e lembrar aos nobres Parlamentares 
que foi realizada uma sessão solene hoje. Claro, não 
somos obrigados a saber de tudo o que ocorre. Hou-
ve, então, um clima muito ruim. Falaram: “Puxa vida, 
hoje é dia 13 de maio, e ocorre aqui exatamente uma 
sessão solene em homenagem aos portugueses, aos 
200 anos da chegada da Família Real ao Brasil?” E 
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V.Exa. me disse: “Olhe, Vicentinho, vamos fazer algo 
melhor do que a sessão solene”.

Está aí sua explicação, o seu esforço hoje, tudo 
isso foi mostrado com a aprovação desta matéria. Isso 
até me emociona, evidencia que V.Exa. é comprome-
tido com essa história, com essa causa. Eu queria 
parabenizá-lo por isso. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado  Darcísio Pe-
rondi.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputado s, ocupo esta tribuna para 
registrar que ontem, segunda-feira, dia 12 de maio, as 
principais lideranças políticas e empresariais da região 
do Planalto Médio, no Rio Grande do Sul, juntamente 
com a comunidade acadêmica do Município de Ijuí, 
participaram da abertura oficial da TEC-E-INOVA. 

À noite, o destaque foi a entrega do Prêmio Em-
preendedor, promovido pela Excelência Júnior da UNI-
JUÍ e pelo SINDILOJAS de Ijuí.

Estiveram presentes diversas lideranças políticas, 
como o Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, 
Paulo Maciel, e o Presidente da FECOMÉRCIO, Flávio 
Sabadini. Também prestigiaram o evento o Diretor do 
SENAC/RS, José Paulo da Rosa, e o Diretor do SESC/
RS, Everton Dalla Vechia. As lideranças enfatizaram a 
importância da feira para o desenvolvimento econômico 
da região, principalmente do setor de tecnologia. 

Sras. e Srs. Deputado s, a TEC-E-INOVA não é só 
uma feira de tecnologia, é, principalmente, uma ação 
que demonstra o potencial do Município de Ijuí em re-
alizar, criar e inovar. 

Na ocasião da abertura, o presidente do evento, 
o Sr. Alexandre Acosta, destacou a necessidade de 
desenvolver os empreendedores, que são os grandes 
responsáveis pela criação de empregos. 

O público que compareceu à abertura da feira 
pôde conferir a apresentação da Equipe de Robótica 
Emílio Meyer – EREM, que participa da TEC-E-INOVA 
e vai promover apresentações durante todo o evento, 
em um palco montado especialmente para as perfor-
mances dos robôs.

A noite foi encerrada com o anúncio dos vence-
dores do Prêmio Empreendedor 2008, que reuniu mais 
de 50 empresas participantes. O prêmio foi concedido 
em 3 categorias: Indústria, Comércio e Serviços. Na 
categoria Indústria, a vencedora foi a Empresa Gime-
nez e Cia. Ltda. Na categoria Comércio, a vencedora 

foi a Radiolar. E, na categoria Serviços, o vencedor foi 
o Restaurante Chico Lanches. Além disso, foi entregue 
o Prêmio Especial de Inovação ao representante da 
Microtech, Rodrigo Feigel.

Na tarde desta terça-feira, os estandes da TEC-
E-INOVA foram abertos para visitação. O público pôde 
conferir também as atrações do Museu Tecnológico da 
PUC e participar dos workshops que foram realizados 
nos miniauditórios.

A feira já demonstrou, nesses 2 dias, sua impor-
tância, tendo registrado até agora a circulação de mais 
de 6 mil pessoas pelos diversos setores do local. Além 
das competições de Robótica da First, o evento conta 
com o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC e a Tenda 
dos Games, além de 76 estandes com empreendedo-
res locais fazendo demonstrações de seus produtos. 
Na noite desta terça-feira, ainda aconteceu a palestra 
do renomado consultor Waldez Luiz Ludwig.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o Projeto de Lei nº 7.198, de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputado s que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte 

REDAÇÃO FINAL DA  
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

AO PROJETO DE LEI Nº 7.198-B,  
DE 2002, DO SENADO FEDERAL. 

(PLS Nº 45/2001 na Casa de origem) 

Emenda da Câmara dos Deputado s ao 
Projeto de Lei nº 7.198-A, de 2002, do Se-
nado Federal (PLS Nº 45/2001 na Casa de 
origem), que concede anistia post mortem a 
João Cândido Felisberto, líder da chamada 
Revolta da Chibata, e aos demais participan-
tes do movimento.

EMENDA

Dê-se ao caput do art. 1º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 1º É concedida anistia post mortem 
a João Cândido Felisberto, líder da chamada 
Revolta da Chibata, e aos demais participantes 
do movimento, com o objetivo de restaurar o 
que lhes foi assegurado pelo Decreto nº 2.280, 
de 25 de novembro de 1910.“
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Sala das Sessões, 13 de maio de 2008. – Deputado  
Edmilson Valentim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputado s que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)
Desculpem-me, eu me equivoquei, é que me 

mandaram uma mensagem dupla, houve uma modi-
ficação.

A matéria retorna ao Senado Federal – estava 
dito aqui que ia à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Desejo 
fazer 2 registros. O primeiro diz respeito ao mérito.

João Cândido, um negro, abraçou uma causa que 
não era somente dos negros. Ele abraçou uma causa 
que era da cidadania, ainda que naquela época, se-
guramente, não se usasse esse termo. Ele assumiu 
a luta para combater o castigo físico. Se eu pudesse 
traduzir esse ato, eu diria que ele representou a digni-
dade humana, quer dizer, nenhum ser humano pode 
admitir esse tipo de violência. E  se insurgiu numa 
estrutura militar, que, todos sabemos, tem disciplina 
rígida. Portanto, ele arriscou a sua vida e quase, di-
gamos, a exemplo de outros, pagou com ela. E sofreu 
muito, sofreu muito.

Então, das várias intervenções, todas muito belas, 
eu queria, então, extrair que é verdade que o Parla-
mento brasileiro, hoje, aqui, a Câmara dos Deputado s 
engrandeceu-se, porque, com muito mais facilidade, 
em uma condição infinitamente mais fácil, nós também 
nos sentimos fazendo justiça.

Finalmente, quero dizer que foi feito todo esse 
esforço coletivo, esse trabalho com os Líderes e as 
bancadas para desobstruir a pauta, em que eu não 
raras vezes sou um tanto ríspido, para agilizar os tra-
balhos, e creio que estamos dando uma demonstra-
ção hoje, com as 2 matérias de relevância ímpar que 
votamos – esta e aquela referente à convenção da 
ONU que diz respeito às pessoas com deficiência –, 
de que é esse sentimento de dever cumprido que nós 
queremos cultivar, cumprindo as regras, respeitando 
democraticamente as opiniões divergentes. Eu diria 
que hoje todos nós vamos levar para a nossa história 
o momento que vivemos aqui.

Parabéns a todos e parabéns também ao Sena-
do Federal, que já tinha aprovado a matéria. (Palmas. 
Manifestações no Plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem. Creio que não há condições de continuarmos 
a sessão.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pelo 
menos para amanhã, então, se V.Exa. puder...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ama-
nhã, às 16h, vamos anunciar, em plenário. Eu tenho 
de repetir as matérias restantes da pauta de hoje. 
Acrescentei aquelas que foram acordadas, notada-
mente a da segurança pública. Então, amanhã, em 
plenário, vamos fazer a tratativa para ver a seqüência 
de votações, o.k.?

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Mais uma vez, 
parabéns, Sr. Presidente.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

nós, obrigado.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 1

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Total de São Paulo: 1

MATO GROSSO

Saturnino Masson PSDB 
Total de Mato Grosso: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 2
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AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Wilson PT 
Inocêncio Oliveira PR 
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Maurício Trindade PR 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Cida Diogo PT 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
Total de São Paulo: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerro 
a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 
14 de maio, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 198/07, do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá e outros, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei nº 7.219, de 2006, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa de Subsídio Ha-
bitacional para Policiais Federais, Rodoviários 
Federais, Militares, Civis e Corpos de Bombeiros 
Militares (PSHP). 

Requerimento nº 2.705/08, dos Srs. Líderes e ou-
tros, que solicita, nos termos do art. 155, do Re-
gimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei complementar nº 306, de 2008, 
do Senado Federal, que dispõe sobre os valo-
res mínimos a serem aplicados anualmente por 
Estados, Distrito Federal, Municípios e União em 
ações e serviços públicos de saúde, os critérios 
de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas três es-
feras de governo.
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Requerimento nº 2.717/08, dos Srs. Líderes e outros, 
que solicita, nos termos do art. 155, do Regimen-
to Interno, urgência para apreciação do Projeto 
de Lei nº 2.579, de 2007, do Senado Federal, 
que “Altera dispositivos da Lei 9.096, de 19 de 
setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, 
e da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil, para dispor sobre a 
responsabilidade civil e a execução de dívidas 
de Partidos Políticos”.

Recurso nº 156/08, do Sr. Major Fábio, contra o indefe-
rimento do Requerimento nº 2.528, de 2008, que 
requer a tramitação conjunta das PECs 308/04, 
549/06 e 151/95.

Mensagem nº 1.071/06, do Poder Executivo, que 
solicita a retirada do Projeto de Lei nº 4.745, de 
2005, que “dispõe sobre o ensino na Aeronáutica 
e dá outras providências.

Mensagem nº 1.072/06, do Poder Executivo, que soli-
cita a retirada do Projeto de Lei nº 4.991, de 2005, 
que “dispõe sobre a estrutura e a composição dos 
Corpos e dos Quadros de Oficiais e de Praças 
da Aeronáutica e dá outras providências”.

URGÊNCIA 
(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 424, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 424, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos 
do Poder Executivo, no valor global de R$ 
1.816.577.877,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
30/04/08

PRAZO NA CÂMARA: 14-05-08
SOBRESTA A PAUTA EM: 01-06-08 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 28-08-08

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

2 
PROJETO DE LEI Nº 4.208 -B, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.208-B, de 2001, que altera dis-
positivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 – Código de Processo Pe-
nal, relativos à prisão, medidas cautelares 
e liberdade, e dá outras providências; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
e, no mérito, pela aprovação, com emenda 
(Relator: Dep. Ibrahim Abi-ackel). EMENDAS 
DE PLENÁRIO: tendo parecer do Relator 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, proferido em Plenário, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa da Emenda de Plenário e, no 
mérito, aprovação (Relator: Dep. José Edu-
ardo Cardozo). 

Discussão

3 
PROJETO DE LEI Nº 4.203-E, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, Substitu-
tivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 4.203-C, de 2001, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, relativos 
ao Tribunal do Júri, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação dos arts. 406 a 429, 
431 a 435, 437 a 472, 474 a 480, 482 a 488, 
e 490 a 497, todos do Código de Processo 
Penal, constantes do art. 1º do substitutivo 
do Senado; e dos arts. 2º, 3º e 4º do subs-
titutivo do Senado; e pela rejeição da su-
pressão do § 5º do art. 426, mantendo-se o 
§ 5º do art. 426 do texto da Câmara, e dos 
arts. 430, 436, 473, 481 e 489, todos do Có-
digo de Processo Penal, constantes do art. 
1º do substitutivo do Senado, mantendo-se 
os respectivos dispositivos do texto da Câ-
mara (Relator: Dep. Flávio Dino). 

Tendo apensado o PL 1.400/03.

4 
PROJETO DE LEI Nº 4.205-D, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
4.205-B, de 2001, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, re-
lativos à Prova, e dá outras providências; 
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tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação das Emendas do 
Senado de nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição das de 
nºs 1 e 2, mantendo-se a redação dada pela 
Câmara ao artigo 155 e § 4º, do art. 157 do 
projeto (Relator: Dep. Flávio Dino). 

5 
PROJETO DE LEI Nº 4.207-C, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 4.207-B, de 2001, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, relativos 
à suspensão do processo, emendatio libelli, 
mutatio libelli e aos procedimentos. Penden-
te de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

6 
PROJETO DE LEI Nº 4.850, DE 2005 

(Do Senado Federal – Comissão Mista)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.850, de 2005, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, em 
especial do seu Título VI. 

Tendo apensados os PL’s nºs 5.906/05 
e 6.744/06. 

7 
PROJETO DE LEI Nº 2.278, DE 2007 

(Do Sr. Asdrubal Bentes)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.278, de 2007, que altera disposi-
tivo 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. Pendente de pareceres 
das Comissões: de Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional; 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. 

8 
PROJETO DE LEI Nº 4.206-A, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.206-A, de 2001, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos aos recursos e ações de 
impugnação, e dá outras providências; ten-
do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa, e, 
no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Ibrahim Abi-ackel). 

Tendo apensados os PLs nºs 2.701/03 
(4.877/05 e 5.815/05). 

9 
PROJETO DE LEI Nº 4.209-A, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.209-A, de 2001, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos à investigação criminal, e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, e, no mérito, 
pela aprovação, com emendas (Relator: 
Dep. Ibrahim Abi-ackel). 

Tendo apensados os PLs nºs 6.205/02 
(3.058/08) e 6.419/02. 

PRIORIDADE

Discussão

10 
PROJETO DE LEI Nº 6.222-A, DE 2005 

( Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 6.222-A, de 2005, que dá nova 
redação ao § 2º do art. 46 e ao caput do art. 
52 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre 
adoção internacional; tendo parecer da Co-
missão Especial, pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa deste 
e dos de nºs 1.645/03, 1.756/03, 2.579/03, 
2.885/04, 2.941/04, 3.658/04, 4.402/04 e 
6.596/06, apensados, e da emenda nº 01/06; 
pela adequação financeira e orçamentá-
ria deste, e dos de nºs 1.645/03, 1.756/03, 
3.658/04 e 4.402/04, apensados; no mérito, 
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pela aprovação deste, e dos de nºs 1.645/03, 
1.756/03, 4.402/04, apensados, e da emenda 
nº 01/06, com substitutivo; pela juridicida-
de, boa técnica legislativa e inconstitucio-
nalidade do de nº 2.680/03, apensado; pela 
constitucionalidade, boa técnica legislativa 
e injuridicidade do de nº 806/03, apensado; 
pela inconstitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa dos de nºs 6.485/02, 
890/03, 1.380/03, 2.481/03 e 3.597/04, apen-
sados; pela inadequação financeira e or-
çamentária dos de nºs 6.485/02, 2.885/04, 
2.481/03, 2.680/03, 2.941/04 e 6.596/06, apen-
sados; e, no mérito, pela rejeição dos de nºs 
6.485/02, 806/03, 890/03, 1.380/03, 2.481/03, 
2.579/03, 2.680/03, 2.885/04, 2.941/04, 
3.597/04, 3.658/04 e 6.596/06, apensados 
(Relatora: Dep. Teté Bezerra). 

Tendo apensados os PL nºs: 6.485/02 
{1.380/03, 1.645/03 [2.885/04 (1.938/07), 
3.658/04, 1.756/03 (2.481/03 e 3.323/08), 
2.579/03 [4.402/04 (2.141/07, 2.430/07)], 
2.680/03, 2.941/04, 3.597/04, 6.596/06, 806/03, 
890/03 e 2.370/07}.

11 
PROJETO DE LEI Nº 1.288-A, DE 2007 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 1288-A, de 2007,que altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, 
para prever a utilização de equipamento de 
rastreamento eletrônico pelo condenado 
nos casos em que especifica; tendo pare-
ceres: da Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação deste, dos de nºs 337/07, 510/07, 
641/07, 1295/07 e 1440/07, apensados, e da 
Emenda apresentada na Comissão ao PL 
337/07, com substitutivo (Relatora: Dep. Rita 
Camata); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, dos de nºs 
337/07, 510/07, 641/07, 1295/07 e 1440/07, 
apensados, da Emenda e do Substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, com substitutivo 
(Relator: Dep. Flávio Dino). 

Tendo apensados os PLs nºs 337/07, 
510/07, 641/07, 1295/07 e 1440/07.

12 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 217-A, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 217-A, de 2004, que 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências, a fim de determinar 
a disponibilização, em tempo real, de infor-
mações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público ao PLP 
305/02, apensado, pela rejeição dos PLP’s 
de nºs 305/02 e 327/02, apensados (Relator: 
Dep. José Múcio Monteiro); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária do PLP nº 217/04 
e dos de nºs 305/02, 327/02, 29/03, 176/04, 
241/05 e 258/05, apensados, e, no mérito, 
pela aprovação deste, e pela rejeição dos 
de nºs 305/02, 327/02, 29/03, 176/04, 241/05 e 
258/05, apensados (Relator: Dep. Beto Albu-
querque); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e dos de nºs 327/2002, 176/2004, 305/2002, 
29/2003, 241/2005, 258/2005, apensados 
(Relatora: Dep. Sandra Rosado).

Tendo apensados os PLPs nºs 305/02 
(176/04, 327/02), 29/03, 241/05, 258/05, 75/07, 
250/07, 272/08 e 279/08.

13 
PROJETO DE LEI Nº 4.530-A, DE 2004 

(Da Comissão Especial destinada a  
acompanhar e estudar propostas de  
políticas públicas para a juventude)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.530-A, de 2004, que aprova o 
Plano Nacional de Juventude e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
Especial, pela constitucionalidade, juricidi-
dade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação nos termos do substitutivo (Re-
lator: Dep. Reginaldo Lopes).
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14 
PROJETO DE LEI Nº 4.025-A, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.025-A, de 2004, que acrescenta 
parágrafo ao art. 158 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para tipificar o chamado “seqüestro relâm-
pago”; tendo pareceres: da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado, pela aprovação deste, e pela rejei-
ção dos de nºs 3.166/04, 3.167/04, 3.356/04, 
4.398/04, 5.543/05, 3.075/04 e 4.129/04, apen-
sados (Relator: Deputado  Marcelo Itagiba); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, com emenda; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição dos 
de nºs 3.075/2004, 3.166/2004, 3.167/2004, 
3.356/2004, 4.129/2004, 4.398/2004 e 
5.543/2005, apensados (Relator: Dep. Mar-
celo Itagiba). 

Tendo apensados os PLs nºs 3.166/04, 
3.167/04, 3.356/04, 4.398/04, 5.543/05, 
3.075/04 e 4.129/04.

15 
PROJETO DE LEI Nº 7.221-A, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 7.221-A, de 2006, que acrescenta 
§ 3º ao art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, Código Penal, para 
restringir a unificação decorrente do limi-
te máximo de pena privativa de liberdade 
ao cumprimento da pena; tendo pareceres 
das Comissões: de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, pela apro-
vação, com emenda (Relator: Dep. Alexan-
dre Silveira); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa, com emen-
da, e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado (Relator: 
Dep. Benedito de Lira). 

16 
PROJETO DE LEI Nº 7.226-B, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 7.226-B, de 2006, que altera 

o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941, Código de Processo Penal, para 
prever a indisponibilidade de bens do in-
diciado ou acusado e a necessidade de 
comparecimento pessoal em juízo para a 
apresentação de pedido de restituição ou 
disponibilidade; tendo pareceres: da Co-
missão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado pela aprovação deste 
e do de nº 7.387/06, apensado, com substi-
tutivo (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo, do Pro-
jeto de Lei nº 7.226/06, do de nº 7.387/06, 
apensado, e do substitutivo da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado (Relator: Dep. Antonio Carlos 
Magalhães Neto.

Tendo apensado o PL nº 7.387/06.

17 
PROJETO DE LEI Nº 2.579-A, DE 2007 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.579-A, de 2007, que altera dispo-
sitivos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, e da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Có-
digo de Processo Civil, para dispor sobre 
a responsabilidade civil e a execução de 
dívidas de Partidos Políticos; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação deste, com emenda, e 
do de nº 2.103/07, apensado (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani). 

Tendo apensado o PL nº 2.103/07.

18 
PROJETO DE LEI Nº 1.184-A, DE 2007 

(Da Comissão de Constituição  
e Justiça e de Cidadania)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.184-A, de 2007, que altera o art. 
109 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal; tendo parecer 
da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprovação 
(Relator: Dep. Mauro Lopes). 
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19 
PROJETO DE LEI Nº 4.230-B, DE 2004 

(DO SR. POMPEO DE MATTOS)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.230-B, de 2004, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 126 da Lei nº 7.210, 
de 1984 – Lei de Execução Penal – estenden-
do o benefício da remição aos condenados 
que estiverem estudando; tendo parecer: da 
Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, pela aprovação des-
te e dos de nºs 6.254/05, 269/07 e 1.936/07, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição 
das Emendas de Plenário de nºs 1 e 2 (ao 
PL 1.936/07) (Relatora: Dep. Iriny Lopes); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
dade, falta de técnica legislativa e, no mérito 
pela rejeição deste, da Emenda de Plenário 
nº 1/07 e do de nº 6.254/05, apensado; pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição do de 
nº 269/07, apensado; e pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do de nº 1.936/07, 
apensado, com emendas, e da Emenda de 
Plenário nº 2/07, com subemenda (Relator: 
Dep. Mauro Benevides). 

Tendo apensados os PLs nºs 6.254/05, 
269/07 e 1.936/07.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 438-C, DE 2001 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 438-C, 
de 2001, que dá nova redação ao art. 243 
da Constituição Federal. 

21 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 511-B, DE 2006 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 511-B, 
de 2006, que altera o art. 62 da Constitui-

ção Federal para disciplinar a edição de 
medidas provisórias; tendo parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 560/02, 35/03, 155/03, 158/03, 213/03, 
219/03, 261/04, 264/04, 305/04, 322/04, 323/04, 
328/04, 331/04, 336/04, 368/05, 371/05, 384/05, 
400/05, 420/05, 431/05, 477/05, 491/05, 514/06, 
518/06, 532/06, 54/07, 111/07, 118/07, 156/07, 
apensadas (Relator: Dep. José Eduardo 
Cardozo); e da Comissão Especial, pela 
admissibilidade das emendas nºs 1 a 30 e, 
no mérito, pela aprovação da desta, e das 
de nºs 560/02, 35/03, 155/03, 158/03, 213/03, 
219/03, 261/04, 264/04, 305/04, 322/04, 323/04, 
328/04, 331/04, 336/04, 368/05, 371/05, 384/05, 
400/05, 420/05, 431/05, 477/05, 491/05, 514/06, 
518/06, 532/06, 54/07, 111/07, 118/07, 156/07 
e 234/08, apensadas, e das emendas de nºs 
1 a 30, com substitutivo (Relator: Dep. Le-
onardo Picciani).

Tendo apensadas as PECs nºs 560/02, 
35/03, 155/03, 158/03, 213/03, 219/03, 261/04, 
264/04, 305/04, 322/04, 323/04, 328/04, 331/04, 
336/04, 368/05, 371/05, 384/05, 400/05, 420/05, 
431/05, 477/05, 491/05, 514/06, 518/06, 532/06, 
54/07, 111/07, 118/07, 156/07 e 234/08.

22 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 334-B, DE 1996 
(Do Sr. Aldo Arantes e outros) 

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 334-B, 
de 1996, que veda a nomeação de parentes 
de autoridades para cargos em comissão 
e funções de confiança; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela admissibilidade desta, 
e das de nºs 101/99, 558/97, 549/02, 128/03 
e 193/03, apensadas (Relator: Dep. Sérgio 
Miranda); e da Comissão Especial pela apro-
vação desta, e das de nºs 101/99, 558/97, 
549/02 e 128/03, apensadas, e pela aprova-
ção parcial da emenda nº1 e da PEC 193/03, 
apensada, nos termos do substitutivo (Re-
lator: Dep. Arnaldo Faria De Sá).

Tendo apensadas as PEC’s nºs 558/97, 
101/99, 128/03, 549/02 e 193/03.
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23 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 549-B, DE 2006 
(Do Sr. Arnaldo Faria De Sá e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 549-B, 
de 2006, que acrescenta preceito às Dis-
posições Constitucionais Gerais, dispon-
do sobre o regime constitucional peculiar 
das Carreiras Policiais que indica; tendo 
Pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pela admissibilidade 
desta e da de nº 44/2007, apensada (Relator: 
Dep. Régis de Oliveira); e da Comissão Es-
pecial pela aprovação desta, com emenda; 
pela rejeição das Emendas nºs 1/07 e 2/07, 
apresentadas na Comissão (Relator: Dep. 
Régis de Oliveira).

Tendo apensada a PEC nº 44/07.

ORDINÁRIA

Discussão

24 
PROJETO DE LEI Nº 4.915-A, DE 2005 

(Da Sra. Mariângela Duarte)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.915-A, de 2005, que define o crime 
de violação de direitos e de prerrogativas 
do advogado; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, falta 
de técnica legislativa e, no mérito, pela re-
jeição deste e dos de nºs 5.083/05, 5.282/05, 
5.383/05, 5.476/05 e 5.753/05, apensados; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
do de nº 5.762/05, apensado, com substitu-
tivo (Relator: Dep. Marcelo Ortiz). 

Tendo apensados os PL’s nºs 5.083/05, 
5.282/05, 5.383/05, 5.476/05, 5.753/05 e 
5.762/05.

25 
PROJETO DE LEI Nº 678-A, DE 2003  

(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 678-A, de 2003, que reduz a lista 
das categorias com direito à prisão espe-
cial, elimina privilégios da prisão especial 
e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela constitucionalidade, juridici-

dade e técnica legislativa, com substitutivo, 
e, no mérito, pela aprovação, contra o voto 
do Deputado  Marcelo Ortiz. (Relator: Dep. 
Antônio Carlos Biscaia). 

Tendo apensados os PLs nºs 3.623/04 
(4.263/04), 4.060/04, 4.204/04, 7.112/06, 
7.468/06 e 3.119/08. 

26 
PROJETO DE LEI Nº 7.024-A, DE 2006 

(DO SR. ALBERTO FRAGA)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 7.024-A, de 2006, que acrescenta 
o art. 354-A ao Código Penal, Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, pela aprovação deste 
e dos de nºs 7.030/06, 7.138/06 e 7.244/06, 
apensados, com substitutivo (Relator: Dep. 
Antonio Carlos Biscaia); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo, deste e do de nº 7.030/2006, 
apensado, e pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela rejeição do Substitutivo da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado, e dos PLs nºs 7.138/2006, 
7.623/2006, 7.244/2006 e 7.620/2006, apen-
sados (Relator: Dep. Paulo Teixeira). 

Tendo apensados os PLs nºs 7.030/06, 
7.138/06, 7.623/06, 7.244/06 e 7.620/06.

27 
PROJETO DE LEI Nº 938-A, DE 2007 

(Do Sr. Márcio França)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 938-A, de 2007, que altera o 
Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal – para estabelecer a 
obrigatoriedade de consideração dos an-
tecedentes infracionais do agente, quando 
da fixação da pena-base, disciplinada no 
art. 59 do Código Penal; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, com substitutivo, 
e do de nº 1.905/2007, apensado (Relator: 
Dep. Roberto Magalhães). 

Tendo apensado o PL nº 1.905/07.
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5 
SESSÕES (ATO DA MESA Nº 177, DE 1989).

PROJETO DE LEI

Nº 1746/2007 (Poder Executivo) – Cria cargos efeti-
vos, cargos comissionados e funções gratificadas no 
âmbito do Ministério da Educação.
SOBRESTA A PAUTA EM: 24/06/2008 (46º dia)
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 229/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática) – Aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Pajeú FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 314/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática) – Aprova o ato que autoriza o Clube 
do Rock a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Colatina, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 379/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à Sistema Lageado de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no município de Belém, Estado do Pará.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 415/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Manduriense de Radiodi-
fusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Manduri, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 441/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão ao SPC – Sistema Paraense de Comuni-
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no município de Rio Maria, 
Estado do Pará.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 444/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática) – Aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio FM Medianeira S/C Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 507/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática) – Aprova o ato que outorga per-
missão à Leste Sul Telecomunicações Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Sertaneja, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 508/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação Cultural 10 de Abril a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Parnarama, 
Estado do Maranhão.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 509/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão ao SJC – Sistema Juinense de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Juína, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

PROJETO DE LEI

Nº 2.286/1999 (Senado Federal – Moreira Mendes) – 
Dispõe sobre a criação de selo comemorativo da Se-
mana Nacional da Criança Excepcional e dá outras 
providências.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 6.302/2002 (Senado Federal – MAURO MIRANDA) 
– Regulamenta o exercício das atividades dos profis-
sionais em transporte de passageiros, “mototaxista”, 
em entrega de mercadorias, e em serviço comunitário 
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de rua, e “motoboy” com o uso de motocicleta. E seus 
apensados. 
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 2.720/2003 (Eduardo Cunha) – Altera o inciso III 
ao § 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, que altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social 
sobre lucro líquido e dá outras providências, e acresce 
dispositivo ao art. 55, Lei nº 4.506 de 30 de novembro 
de 1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre 
as rendas e proventos de qualquer natureza.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-2008

Nº 2.814/2003 (Lobbe Neto) – Permite o registro de 
nascimento no local onde foi realizado o pré – natal.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 3.216/2004 (José Linhares) – Institui o Dia Nacio-
nal do Motociclista.
ÚLTIMA SESSÃO: 14/05/2008

Nº 5687/2005 (Carlos Santana) – Institui o Dia Nacio-
nal da Umbanda.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 6.039/2005 (Paulo Rubem Santiago) – Institui o Dia 
Nacional do Engenheiro de Pesca a ser comemorado 
na data de 14 de dezembro.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 6286/2005 (Vander Loubet) – Institui o Dia Nacio-
nal do Esteticista.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 2.181/2007 (Rogerio Lisboa) – Altera dispositivos 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, possibilitando ao assistido da Defen-
soria Pública de posse de documento particular elabo-
rado por Defensor Público a realização de inventário, 
partilha, separação consensual e divórcio consensual 
por via administrativa.
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/05/2008

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 19/1999 (Paulo Rocha) – Altera a Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a Política 
e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, 
cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras pro-
vidências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14/05/2008

Nº 75/2003 (Eunício Oliveira) – Autoriza a movimen-
tação do saldo das contas vinculadas ao FGTS para 
pagamento de prestações habitacionais em atraso. E 
seus apensados. 
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/05/2008

Nº 6.133/2005 (Vicentinho) – Dispõe sobre a reparação 
civil aos Policiais e Bombeiros Militares absolvidos em 
processo judicial ou administrativo. (VIDE ITEM 2.1)
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2008
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A UMAS 
E CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES.

PROJETO DE LEI

Nº 2.414/1991 (DELCINO TAVARES) – Dispõe sobre 
indicação de composição química no rótulo ou emba-
lagem de produtos alimentícios industrializados. 
COM PARECERES FAVORÁVEIS: PL nº 2093/2003, 
APENSADO.

COM PARECER CONTRÁRIO: PL nº 2414/1991, 
PRINCIPAL.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

No 4.612/2004 (Gervásio Silva) – Inclui no Anexo da Lei 
nº 5.917, de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica. 

COM PARECER FAVORÁVEL PL no 4.612/2004, 
PRINCIPAL.

COM PARECER CONTRÁRIO PL no 553/2007, 
APENSADO.
ÚLTIMA SESSÃO: 14/05/2008

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 2.242/1996 (Eduardo Jorge) – Cria o dia nacional 
de vacinação do idoso e o programa de vacinação 
em idosos internados ou recolhidos em instituições 
geriátricas.
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DECURSO: 3ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/05/2008

Nº 6133/2005 (Vicentinho) – Dispõe sobre a reparação 
civil aos Policiais e Bombeiros Militares absolvidos em 
processo judicial ou administrativo. (VIDE ITEM 1.2)
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU 
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1.086/2003 (Enio Bacci) – Institui o Programa Na-
cional de Incentivo ao Combate à Fome e dá outras 
providências.
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/05/2008

Nº 4.557/2004 (Onyx Lorenzoni) – Dispõe sobre a 
destinação de recursos com publicidade, divulgação 
e propaganda institucional dos órgãos e entidades da 
Administração Federal, na produção de obras literárias 
de autores brasileiros.
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/05/2008

Nº 421/2007 (Izalci) – Dispõe sobre a criação do Pro-
grama de Amparo ao Idoso em Família Adotiva e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20/05/2008

Nº 881/2007 (Senado Federal-Flexa Ribeiro) – Auto-
riza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
do Oeste do Pará (Unioespa), com sede no Município 
de Santarém, por desmembramento da Universidade 
Federal do Pará (UFPA).
ÚLTIMA SESSÃO: 14/05/2008

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.652/1996 (NAN SOUZA) – Altera a Lei nº 9.294, 
de 15 de julho de 1996, que “Dispõe sobre as restri-
ções ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensi-
vos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Cons-
tituição Federal”.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 2.779/1997 (Marcelo Teixeira) – Proíbe a utilização 
do fumo no interior de aeronaves, em vôos domésticos, 
em todo o território brasileiro. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 2.923/1997 (Antônio Jorge) – Proíbe o uso de ci-
garros e demais derivados do tabaco nas aeronaves 
comerciais em vôos domésticos. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 3.210/1997 (Senado Federal – Romero Juca) – Dis-
põe sobre a proibição de fumar em aeronaves comer-
ciais brasileiras, em todo o território nacional.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 3.342/1997 (PIMENTEL GOMES) – Modifica o art. 
2º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, estenden-
do a proibição de fumígeros em veículos de transporte 
coletivo de qualquer espécie, estabelece penalidade 
aos infratores e dá outras providências. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.192/1998 (Inocêncio Oliveira) – Proíbe o uso de 
fumo a bordo de aeronave civil. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.487/1998 (Wigberto Tartuce) – Altera a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcóolicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do art. 220, da Cons-
tituição Federal”. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.499/1998 (Luiz Carlos Hauly) – Altera a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do art. 220, da Cons-
tituição Federal”. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.520/1998 (Jair Bolsonaro) – Altera a Lei nº 9.294, 
de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as restrições 
ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
alcóolicas, medicamentos, terapias e defensivos agríco-
las, nos termos do art. 220, da Constituição Federal 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.589/1998 (Coriolano Sales) – Altera a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
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geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do art. 220, da Cons-
tituição Federal”. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.657/1998 (Silas Brasileiro) – Altera a Lei nº 9.294, 
de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as restri-
ções ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defen-
sivos agrícolas, nos termos do art. 220, da Constitui-
ção Federal. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.683/1998 (Fernando Zuppo) – Altera a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcóolicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do art. 220 da Cons-
tituição Federal”, e dá outras providências. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 4.794/1998 (Coriolano Sales) – Altera a Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do art. 220, da Cons-
tituição Federal”. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 172/1999 (Luiz Moreira) – Altera a Lei nº 9.294, de 15 
de julho de 1996, que “dispõe sobre as restrições ao uso 
e propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas”. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 430/1999 (Inocêncio Oliveira) – Proíbe o uso de 
fumo a bordo de aeronave civil. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

Nº 1.004/1999 (Glycon Terra Pinto) – Altera a Lei nº 
9.294, de 1996, proibindo o uso de produto fumígero em 
aeroporto e a oferta e o consumo de bebidas alcoólicas 
em aeronaves e veículos de transporte coletivo. 
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES.

INDICAÇÃO

Nº 2.165/2008 (Angelo Vanhoni) – Sugere ao PRESI-
DENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
FAZENDÁRIA – CONFAZ, a ampliação do Convênio 
ICMS 55/98 – bem como dos demais subseqüentes, 
através dos quais outros Estados aderiram aos seus ter-
mos – isentando também as operações interestaduais 
com mercadorias destinadas a pessoas portadoras de 
deficiência física, auditiva ou visual, ou, se necessário, 
seja novo Convênio firmado nesse sentido.
DECURSO: 4ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/05/2008

PROJETO DE LEI

Nº 3.262/2008 (Vital do Rêgo Filho) – Dispõe sobre a 
instituição do Conselho de Gestão Fiscal, nos termos 
do art. 67 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 3.303/2008 (Iriny Lopes) – Altera a composição do 
Conselho Monetário Nacional criado pela Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964.
DECURSO: 3ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/05/2008

Nº 3.328/2008 (Wellington Fagundes) – Dispõe sobre a 
proibição na Administração Pública, direta e indireta de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a nomeação para cargos em 
comissão e designação para o exercício de funções 
de confiança ou contratação, sob qualquer regime, de 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau, 
na forma que indica, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 3.329/2008 (Cleber Verde) – Acrescenta o inciso 
VII, alíneas ‘’a’’ e ‘’b’’ ao art. 5º da Lei Complementar nº 
75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União), para estender a fiscalização do Mi-
nistério Público às Organizações Não-Governamentais 
(ONG’’s), Organizações da Sociedade Civil de Interes-
se Público (OSCIP’’s) e demais Associações sem fins 
Lucrativos, com Personalidade de Pessoas Jurídicas 
de Direito Privado.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

Nº 3.330/2008 (Cleber Verde) – Acrescenta o inciso 
XII, alíneas ‘’a’’ e ‘’b’’ ao art. 25 da Lei nº 8.625, de 12 
de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público), para estender a fiscalização do Minis-
tério Público às Organizações Não-Governamentais 
(ONG’’s), Organizações da Sociedade Civil de Interes-
se Público (OSCIP’’s) e demais Associações sem fins 
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Lucrativos, com Personalidade de Pessoas Jurídicas 
de Direito Privado.
DECURSO: 2ª. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/05/2008

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EX-
PEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2008

Dia 14, 4ª-feira
15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
15:25 LINDOMAR GARÇON (PV – RO)

Dia 15, 5ª-feira
15:00 DR. ROSINHA (PT – PR)
15:25 ALBERTO SILVA (PMDB – PI)

Dia 16, 6ª-feira
10:00 JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA)
10:25 BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
10:50 WALDEMIR MOKA (PMDB – MS)
11:15 NILSON MOURÃO (PT – AC)
11:40 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE)

Dia 19, 2ª-feira
15:00 FERNANDO CORUJA (PPS – SC)
15:25 RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG)
15:50 SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
16:15 SERGIO PETECÃO (PMN – AC)
16:40 EDSON DUARTE (PV – BA)

Dia 20, 3ª-feira
15:00 OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
15:25 NELSON GOETTEN (PR – SC)

Dia 21, 4ª-feira
15:00 MAURO NAZIF (PSB – RO)
15:25 MAGELA (PT – DF)

Dia 26, 2ª-feira
15:00 MARCO MAIA (PT – RS)
15:25 JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP)
15:50 CARLOS SANTANA (PT – RJ)
16:15 GERALDO PUDIM (PMDB – RJ)
16:40 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)

Dia 27, 3ª-feira
15:00 NEUDO CAMPOS (PP – RR)
15:25 SANDRO MABEL (PR – GO)

Dia 28, 4ª-feira
15:00 ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)

Dia 29, 5ª-feira
15:00 SANDRA ROSADO (PSB – RN)
15:25 VALDEMAR COSTA NETO (PR – SP)

Dia 30, 6ª-feira
10:00 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:25 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)
10:50 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:15 NELSON MEURER (PP – PR)
11:40 RITA CAMATA (PMDB – ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 
LOCAL: Plenário 6 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 273/08 Do Sr. Leonardo Vilela 
– que “requer a realização de Reunião de Audiência 
Pública para discutir as ações governamentais frente 
ao alto custo dos insumos agropecuários”. 

REQUERIMENTO Nº 275/08 Do Sr. Antônio Andrade 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
os Senhores Ministros de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Minas e Energia e Planejamen-
to Orçamento e Gestão, o Presidente da Petrobrás, o 
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), a Secretária de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça, o Presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), os Presi-
dentes da Associação Nacional para Difusão de Adu-
bos (ANDA) e das Empresas Bunge Fertilizantes S/A, 
Fertipar Fertilizantes e Mosaic Fertilizantes do Brasil 
S/A, para que seja amplamente discutida a questão 
da Produção e Comercialização de Fertilizantes Agrí-
colas no País, bem como o andamento dos pedidos 
de alvarás de autorização de pesquisa e lavra atinen-
tes a fósforo e potássio em todo Território Nacional e 
sobre a produção e o planejamento da expansão de 
produção de uréia”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 139/07 – do 
Sr. Homero Pereira – que “acrescenta art. 10-A à Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal”. 
RELATORA: Deputada  JUSMARI OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda 
Vista ao Deputado  Beto Faro, em 07/05/2008. 
O Deputado  Beto Faro apresentou voto em separado 
em 12/05/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 479/08 
– do Sr. Ronaldo Caiado – que “susta o PARECER/
CONJUR/MPS/nº 10/2008, aprovado por despacho 
do Ministro de Estado da Previdência Social, de 17 de 
janeiro de 2008 (D.O.U. de 18.01.2008)”. 
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RELATOR: Deputado  WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Anselmo de Jesus, em 
07/05/2008. 
O Deputado  Anselmo de Jesus apresentou voto em 
separado em 13/05/2008. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 78/07 – do Sr. Leonardo Vile-
la – que “”Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, que regulamenta dispositivos constitucionais à 
reforma agrária.”” 
RELATOR: Deputado  DUARTE NOGUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputado s Beto Faro e Moreira 
Mendes, em 23/04/2008. 
O Deputado  Beto Faro apresentou voto em separado 
em 12/05/2008. 
Adiada a discussão em face do encerramento da ses-
são, em 29/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.103/05 – do Senado Federal 
– Luiz Pontes – (PLS 217/2001) – que “dispõe sobre 
a construção de prédio para funcionamento de creche 
e pré-escola em assentamentos rurais”. 
RELATOR: Deputado  ASSIS DO COUTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.599/07 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “proíbe o uso de arame farpado em cercas 
que delimitam as propriedades rurais, bem como nas 
que dividem pastagens”. 
RELATOR: Deputado  LIRA MAIA. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.539/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “cria o Fundo Nacional para o Fortaleci-
mento da Defesa Agropecuária (FNFDA) e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado  DAVI ALCOLUMBRE. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado  Fernando Coelho Filho, em 
23/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.253/07 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “estabelece a Política de Conservação da 
Biodiversidade Aquática e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  WANDENKOLK GONÇALVES. 

PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/05 – do Sr. Carlito Merss 
– que “altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, que “Dispõe sobre inspeção industrial e sa-
nitária dos produtos de origem animal”, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6352/2005) 
RELATOR: Deputado  LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6352/2005, 
apensado. 
Vista ao Deputado  Ernandes Amorim, em 
07/05/2008. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.441/07 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “altera a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL 2751/2008 e PL 
2995/2008) 
RELATOR: Deputado  ZONTA. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
LOCAL: Plenário 15, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 369/08 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer audiência pública para tratar 
das providências adotadas com referência a morte da 
brasileira Nerize Dias de Oliveira, ocorrida na Guiana 
Francesa”. 
REQUERIMENTO Nº 370/08 Da Sra. Janete Capibe-
ribe – que “solicita realização de audiência pública da 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional em conjunto com a Comissão 
de Turismo e Desporto para discutir questões relacio-
nadas ao Turismo Sustentável na Região Amazônica e 
o envolvimento das populações regionais no processo 
de planejamento e controle social das atividades turís-
ticas, a apropriação coletiva e associativa dos produtos 
financeiros do Turismo, no âmbito do Plano Nacional 
de Turismo”. 
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REQUERIMENTO Nº 371/08 Da Sra. Dalva Figueiredo 
– que “requer a realização, no âmbito da Comissão, de 
audiência pública com a presença do Ministro de As-
suntos Estratégicos, Mangabeira Unger, para discutir 
sobre o Plano Amazônia Sustentável (PAS)”. 
REQUERIMENTO Nº 372/08 Da Sra. Janete Capiberibe 
– que “solicita Audiência Pública Conjunta da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional com a Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável com o Ministro de Assuntos 
Estratégicos, Mangabeira Unger, para discutir o Plano 
Amazônia Sustentável (PAS) no âmbito do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC)”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/07 – do 
Sr. Ciro Nogueira – que “modifica o art. 2º da Lei Com-
plementar nº 124, de 03 de janeiro de 2007, incluindo 
a região meio-norte do Estado do Piauí na área de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM”. 
RELATOR: Deputado  NEUDO CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Marcelo Castro, em 07/05/2008. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 269/08 – do 
Sr. Davi Alves Silva Júnior – que “regulamenta o art. 43 
da Constituição Federal, para criar o complexo geoe-
conômico e social do Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  MARCELO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista à Deputada  Dalva Figueiredo, em 07/05/2008. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.795/03 – do Sr. Confúcio Mou-
ra – que “dispõe sobre a concessão de terras públicas 
da Bacia Amazônica para a exploração florestal por 
meio de manejo florestal sustentável”. (Apensados: PL 
5.398/2005 e PL 986/2007) 
RELATORA: Deputada  PERPÉTUA ALMEIDA. 

PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
Substitutivo 1 da CMADS, da Emenda de Relator 1 
da CMADS, do PL 5.398/2005, e do PL 986/2007, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.150/07 – do Sr. Marcos Medra-
do – que “dispõe sobre a criação de uma zona franca 
no Subúrbio Ferroviário do Município de Salvador, Ca-
pital do Estado da Bahia”. 
RELATORA: Deputada  MARIA HELENA. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.258/07 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “dispõe sobre o Fundo Especial para Cala-
midades Públicas e destina parte da arrecadação da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE – para as finalidades que especifica”. 
RELATORA: Deputada  VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. 
LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DE-
FESA NACIONAL 

A – Audiência Pública: 

Audiência pública atendendo aos Requerimentos:

152/2008, de autoria do Deputado  Marcelo Itagiba, 
que convoca o Ministro Extraordinário de Assuntos 
Estratégicos, Senhor Roberto Mangabeira Unger e o 
Ministro da Defesa, Senhor Nelson Jobim, para tratar 
de assuntos de interesse público relevante;

163/2008, de autoria do Deputado  Antônio Carlos 
Pannunzio, que convida o Senhor José de Anchieta 
Júnior, Governador do Estado de Roraima a compa-
recer à Audiência pública em que o Ministro da Jus-
tiça prestará esclarecimentos à Comissão a respeito 
da retirada de não índios da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, em Roraima;

164/2008, de autoria do Deputado  Antônio Carlos 
Pannunzio, que convoca o Ministro da Justiça, Senhor 
Tarso Genro, a prestar esclarecimentos a respeito da 
retirada de não índios da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol e

174/2008, de autoria do Deputado  Francisco Rodrigues, 
que requer que a Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e Desenvolvimento Regional – CAINDR, seja 
convidada a participar de audiência conjunta com esta 
Comissão, para discutir a situação da Reserva Indígena 
Raposa/Serra do Sol, no Estado de Roraima”.

Presenças confirmadas: Senhor José de Anchieta Jú-
nior, Governador do Estado de Roraima; Senhor Tarso 
Genro, Ministro de Estado da Justiça

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMU-
NICAÇÃO E INFORMÁTICA 
LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 114/08 Do Sr. Paulo Bornhausen 
– que “requer sejam convidados a Sra. Tereza Cruvinel, 
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Presidente da Empresa Brasil de Comunicação e os 
servidores da TV Brasil, abaixo relacionados: Sr. Luiz 
Lobo ex-Editor-Chefe, do Repórter Brasil, as Sras. Ja-
queline Paiva, Chefe de Telejornais e Helena Chagas, 
Diretora de Jornalismo e Chefe de Telejornais e o Sr. 
Nelson Breve – Assessor de Imprensa da Presidência 
da República, para comparecer esta Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática a fim de 
prestar esclarecimentos sobre as denúncias formuladas 
pelo Jornalista Luiz Lobo da suposta interferência do 
Palácio do Planalto, nos telejornais da TV Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 117/08 Da Sra. Rebecca Garcia 
– que “ Solicita realização de Audiência Pública para 
discutir a Lei da Propriedade Industrial 9.279/96 e ou-
tros, apensados, que regula os direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial e seus impactos so-
bre a Lei 10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica) e a 
Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos)”. 

REQUERIMENTO Nº 118/08 Da Sra. Rebecca Garcia 
– que “ Solicita realização de Audiência Pública para 
discutir a Lei 10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológi-
ca) e outros, apensados, que dispõe de incentivos à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no am-
biente produtivo”. 

REQUERIMENTO Nº 119/08 Da Sra. Iriny Lopes – que 
“solicita realização de Seminário sobre “Ciência e Tec-
nologia nos Portos Brasileiros””. 

REQUERIMENTO Nº 120/08 Do Sr. Walter Pinheiro – 
que “requer a realização de Seminário sobre os 10 anos 
da L.G.T e o futuro do setor de telecomunicações”. 

REQUERIMENTO Nº 121/08 Do Sr. Walter Pinheiro – 
que “requer a realização de Seminário sobre “Políticas 
Públicas e Autonomia Orçamentária dos Institutos de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico”, como par-
te das atividades da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia”. 

REQUERIMENTO Nº 122/08 Do Sr. Walter Pinheiro – 
que “requer a realização de Seminário para debater 
os avanços promovidos pelas políticas governamentais 
de utilização de softwares livres no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 123/08 Do Sr. Julio Semeghini 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater a regulamentação do uso da Internet nas elei-
ções municipais de 2008”. 

REQUERIMENTO Nº 124/08 Do Sr. Julio Semeghini 
– que “solicita realização de Audiência Pública para 
discutir os procedimentos de análise dos pleitos para 
gozo dos incentivos previstos pela Lei 11.077/04 (Po-
lítica de Informática), assim como dos relatórios de 

prestação de contas a que se refere o art. 33 do De-
creto 5.906/06”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 24/07 – do Poder Executivo – (MSC 116/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 98, de 16 de março de 
2006, que outorga permissão à EDCOMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada no município de Santa Branca, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado  PAULO HENRIQUE LUSTO-
SA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 165/07 – do Poder Executivo – (MSC 450/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 769, de 24 de outu-
bro de 2006, que outorga autorização à Associação 
para o Desenvolvimento Esportivo, Social e Cultural 
– ADESC, Timon – MA para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Timon, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado  PAULO HENRIQUE LUSTO-
SA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 214/07 – do Poder Executivo – (MSC 542/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 796, de 25 de outubro 
de 2006, que outorga autorização ao Grupo Cultural 
Semente do Vale para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Carbonita, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado  WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 215/07 – do Poder Executivo – (MSC 545/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 978, de 20 de novembro de 
2006, que outorga permissão à RÁDIO COMPANHEI-
RA FM LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de Pa-
raí, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 233/07 – do Poder Executivo – (MSC 580/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
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o ato constante da Portaria nº 92, de 21 de março de 
2007, que outorga autorização à Associação Educa-
tiva e Cultural Eldorado para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Presidente 
Olegário, Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada  ANA ARRAES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.277/07 – do Poder Executivo – (MSC 
1079/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 328, de 06 de 
julho de 2006, que outorga autorização à Sociedade 
de Amparo a Cultura Vale do Acaraú para executar 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Acaraú, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado  DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 269/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 581, de 5 de novembro 
de 2003, que autoriza a Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura de Gramado Xavier a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gra-
mado Xavier, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 274/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 589, de 15 de setembro 
de 2006, que autoriza a Associação Civil de Radiodi-
fusão Comunitária Iguaraçu FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Iguaraçu, 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 279/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 142, de 12 de abril de 
2007, que autoriza a Associação Comunitária de Comu-
nicação e Cultura de Arez/RN – ACCCARN a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Arez, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado  CRISTIANO MATHEUS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 282/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 197, de 23 de maio de 
2007, que autoriza a Associação de Comunicação e 

Cultura de Taquaraçu de Minas – ACCTM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Taquaraçu de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado  JORGE TADEU MUDALEN. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 283/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 202, de 28 de maio de 
2007, que autoriza a Associação de Integração Co-
munitária Vida a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Miranda, Estado do Mato 
Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado  JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 285/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 233, de 28 de maio de 
2007, que autoriza a Associação dos Produtores Ru-
rais de Santana do Itararé – PR – A.P.R a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santana do Itararé, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 292/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 312, de 19 de junho de 
2007, que autoriza a Associação Jardim América de 
Desenvolvimento e Assistência Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Capão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  ABELARDO CAMARINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 293/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 317, de 19 de junho de 
2007, que autoriza a Associação Comunitária Itape-
tinguense João Félix Neto a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Itapetinga, 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado  ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 299/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 400, de 24 de julho de 
2007, que autoriza a Associação de Radiodifusão Co-
munitária “União e Paz” a executar, pelo prazo de dez 
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Viamão, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada  ANA ARRAES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 309/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 229, de 3 de maio de 
2004, que autoriza a Associação Comunitária de Rá-
dio FM Ebenézer Áudio a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Bom Jesus do 
Norte, Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado  DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 311/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacio-
nal o ato constante da Portaria nº 278, de 9 de maio 
de 2006, que autoriza a Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Orocó – PE a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Orocó, Estado 
de Pernambuco”. 
RELATORA: Deputada  ANGELA AMIN. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 313/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 417, de 4 de setembro 
de 2006, que autoriza a Associação de Comunicação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Rosário do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 314/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 418, de 4 de setembro 
de 2006, que autoriza a Associação Rádio Comuni-
tária Três Rios a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Cacequi, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 315/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 681, de 23 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação Cultural de Pran-
chita a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Pranchita, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  GERSON PERES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 318/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 745, de 24 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação Cultural e Comu-
nitária de Itapema a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Itapema, Estado de San-
ta Catarina”. 
RELATOR: Deputado  NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 319/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 784, de 25 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura Compromisso com a Verdade e 
a Vida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Cosmópolis, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado  ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 321/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 
2007, que autoriza a Associação das Mulheres de São 
Pedro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Jucás, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado  OLAVO CALHEIROS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 337/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 547, de 27 de setem-
bro de 2007, que autoriza a Associação de Ecologia e 
Meio Ambiente de Piranhas – Grupo Ema a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Piranhas, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado  EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 341/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 595, de 16 de outubro 
de 2007, que autoriza a Associação Santo Antônio a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Caridade, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado  JORGINHO MALULY. 
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PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 342/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 596, de 16 de outubro 
de 2007, que autoriza a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Cultural FM de Exu Pernambuco – PE a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Exu, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 344/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 613, de 6 de novembro 
de 2007, que autoriza a Associação Rádio Comuni-
tária Portomar a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Ipojuca, Estado de Per-
nambuco”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 349/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 183, de 4 de junho de 
2003, que outorga permissão à Ivanov Comunicação 
e Participações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
Guapiaçú, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado  RAUL JUNGMANN. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 354/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 311, de 24 de agosto 
de 2004, que outorga permissão à Bispo & Fernandes 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Ji-Paraná, 
Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado  DR. ADILSON SOARES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 356/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 
2006, que outorga permissão à Rádio Cidade São José 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de São José, 
Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado  ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 357/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 157, de 3 de abril de 
2006, que outorga permissão à Terra FM Comunica-
ções Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Terra Rica, 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  JORGE BITTAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 358/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 258, de 24 de abril de 
2006, que outorga permissão à Rádio Som Alvorada 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Araguaçu, 
Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 359/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “sSubmete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 494, de 13 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à Sistema Regional 
de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no município 
de Nova Aliança, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 362/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 506, de 13 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à Rádio Thalento FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de Rio Azul, 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  PAULO HENRIQUE LUSTO-
SA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 365/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 980, de 20 de novembro 
de 2006, que outorga permissão à Albarello & Folle 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada  PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
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TVR Nº 367/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 221, de 28 de maio de 
2007, que outorga permissão à Rádio Diplomata Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no município de São Marcos, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  WALTER BRITO NETO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 369/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 387, de 13 de julho de 
2007, que outorga permissão à Rádio Alternativa de 
Francisco Beltrão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no município 
de Pato Branco, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 373/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 93, de 23 de janeiro de 
2004, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária Nossa Senhora de Copacabana para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado  EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 377/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 424, de 19 de novembro de 
2004, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária de Cultura e Radiodifusão de Carnaubal – Ceará 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Carnaubal, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado  SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 379/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 116, de 16 de fevereiro 
de 2005, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária São Vicente de Paula para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Nova Andra-
dina, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado  ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 380/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 86, de 16 de março de 
2006, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária de Carrancas para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Carrancas, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado  NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 381/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 690, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Co-
munitária Cultural Areiense para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Areias, Es-
tado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado  GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 383/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 718, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Rádio Comunitária 
Transvalle FM para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Bom Jesus do Itabapoa-
na, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado  ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 384/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 725, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Rádio 
Comunitária Avante Lençóis para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Lençóis, 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado  ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 385/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 766, de 24 de outubro de 
2006, que outorga autorização à Associação de Difu-
são Comunitária de Olivedos para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Olivedos, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de comunicação social eletrônica e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 70/2007, PL 
332/2007 e PL 1908/2007) 
RELATOR: Deputado  JORGE BITTAR. 
PARECER: Parecer às emendas apresentadas ao Subs-
titutivo do Relator, Dep. Jorge Bittar (PT-RJ), pela apro-
vação deste, dos Projetos de Lei nºs 70/07, 332/07 e 
1.908/07, apensados; das Emendas de nºs 1 a 12/2007 
da CCTCI, das Emendas ao Substitutivo de nºs 17, 27, 
69, 71, 121, 135 e 136/2007; pela aprovação parcial 
das Emendas ao Substitutivo de nºs 2, 3, 8, 9, 10, 11, 
15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 38, 39, 42, 45, 48, 
49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 67, 68, 70, 80, 81, 86, 
90, 93, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 
109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 
129, 139, 140, 141 e 142; e pela rejeição das Emen-
das ao Substitutivo de nºs 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 
18, 19, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 
44, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 
92, 94, 95, 96, 99, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 122, 
124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 143, 144 
e 145; da CCTCI, na forma do novo Substitutivo.

Vista conjunta aos Deputado s Colbert Martins, José 
Rocha, Julio Semeghini, Miro Teixeira, Nelson Pro-
ença, Paulo Henrique Lustosa e Paulo Roberto, em 
09/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.120/07 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “dispõe sobre o processo de disseminação 
da produção técnico-científica pelas instituições de en-
sino superior no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

Vista ao Deputado  Bilac Pinto, em 19/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.352/07 – do Sr. José Guima-
rães – que “modifica a Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  SANDES JÚNIOR. 

PARECER: pela rejeição. 

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”. 
RELATORA: Deputada  LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 14h30 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema: “Avaliação do desempenho do Conselho Consul-
tivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
e do Conselho de Comunicação Social do Congresso 
Nacional” (Requerimento nº 101/2008).
Convidados: Senador GARIBALDI ALVES FILHO, 
Presidente do Congresso Nacional; RONALDO SAR-
DENBERG, Presidente da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel); VILSON VEDANA, Presi-
dente do Conselho Consultivo da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel); CELSO SCHRÖDER, 
Coordenador-geral do Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação (FNDC), JOSÉ ZUNGA 
ALVES DE LIMA; Presidente da ONG Instituto Ob-
servatório Social de Telecomunicações (Iost) e mem-
bro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), REPRESENTANTE DO 
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO CON-
GRESSO NACIONAL.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 
LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Consultas: 

CONSULTA Nº 4/08 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS – que “consulta à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania sobre a possibi-
lidade de cessão do direito partidário à indicação para 
Presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CMO”. 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: no sentido de que, desde que respeitado o 
critério da proporcionalidade partidária, é possível que 
um Partido Político com representação no Congresso 
Nacional ceda a outro o seu direito à vaga de Presi-
dente de qualquer Comissão desta Casa. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 1.540/91 – que “dispõe sobre o acesso das en-
tidades sindicais às informações provenientes dos 
registros administrativos que especifica e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado  PAES LANDIM. 
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PARECER: pela inconstitucionalidade do Substitutivo 
do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.610/98 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 149/1997) – que “define os 
crimes resultantes de discriminação genética”. (Apen-
sados: PL 1934/1999, PL 3377/2000, PL 4900/1999, 
PL 4662/2001, PL 4661/2001 e PL 7373/2006) 
RELATOR: Deputado  MARCELO GUIMARÃES 
FILHO.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 7373/2006, do PL 1934/1999, do PL 4900/1999, do 
PL 3377/2000, do PL 4661/2001, e do PL 4662/2001, 
apensados, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 6.843/02 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 6/2001) – que “acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
que regula os processos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Federal, para facilitar o aces-
so do usuário de serviços públicos às informações de 
seu interesse”. 
RELATOR: Deputado  SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
Vista ao Deputado  José Genoíno, em 08/04/2008. 

O Deputado  José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.091/04 – SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre a supressão 
dos arts. 17 e 19 da Lei nº 10.910, de julho de 2004, e 
dá outras providências” (Apensado: PL 4988/2005) 
RELATOR: Deputado  PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 4988/2005, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado  Eduardo Valverde, em 
13/05/2008. 

Os Deputado s Regis de Oliveira e José Eduardo Car-
dozo apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 839/07 – do Sr. Gustavo Fruet – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 299 do Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), para 
tipificar o crime de violação de sigilo de voto por meio 
de fotografia ou filmagem”. 
RELATOR: Deputado  MARCELO ITAGIBA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s Antonio Carlos Biscaia 
e Vicente Arruda, em 25/03/2008. 
Os Deputado s Antonio Carlos Biscaia e Bonifácio de 
Andrada apresentaram votos em separado. 

Aprovado por unanimidade requerimento de adiamento 
da votação, por 5 sessões, apresentado pelo Deputado  
Bonifácio de Andrada, em 08/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.710/07 – do Senado Federal – 
(PLS 163/2007) – que “altera dispositivos do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Pe-
nal, e da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, que tratam da substituição da pena 
privativa de liberdade”. 
RELATOR: Deputado  BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado  José Genoíno, em 08/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.825/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo e Senado Federal – Eduardo Aze-
redo – (PLS 115/2004) – que “altera o art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a obri-
gatoriedade de uso do equipamento suplementar de 
retenção (air bag)”. (Apensado: PL 25/2003 (Apensados: 
PL 225/2003, PL 1668/2007 e PL 1822/2007)) 
RELATOR: Deputado  HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, dos Substitutivos ao PL 25/2003 da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e da Comissão de Viação e Transportes, com 
subemendas, do PL 225/2003, com substitutivo, do PL 
1668/2007, com emenda, do PL 1822/2007, com emen-
da, e do PL 25/2003, com substitutivo, apensados. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 151/00 – do 
Sr. Luciano Castro – que “altera o art. 20 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para permitir 
o estabelecimento de limites de despesas diferencia-
dos por regiões”. (Apensados: PLP 197/2001 (Apensa-
do: PLP 328/2002 (Apensados: PLP 333/2006 e PLP 
345/2006)) e PLP 310/2002) 
RELATOR: Deputado  JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PLP 197/2001, do PLP 
310/2002, do PLP 328/2002, do PLP 333/2006 e do 
PLP 345/2006, apensados. 
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ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado  VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
Vista conjunta aos Deputado s Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 
O Deputado  Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 276/04 
– do Sr. Nilson Pinto e outros – que “dá nova redação ao 
inciso XLII, art. 5º, da Constituição Federal de 1988”. 
RELATOR: Deputado  MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 29 da Constituição Federal, alterando o sis-
tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores”. 
RELATOR: Deputado  BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputado s Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21/08/2007. 
(Avulso Nº 30) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565/06 
– do Senado Federal-Antonio Carlos Magalhães – (PEC 
22/2000) – que “altera os arts. 57, 165, 166, e acrescen-
ta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando 
de execução obrigatória a programação constante da 
lei orçamentária anual”. (Apensados: PEC 169/2003 
(Apensado: PEC 385/2005 (Apensados: PEC 46/2007 
e PEC 96/2007)) e PEC 465/2005) 
RELATOR: Deputado  PAULO MALUF. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
385/2005, da PEC 46/2007, da PEC 96/2007, da PEC 
169/2003 e da PEC 465/2005, apensadas. 
Vista conjunta aos Deputado s Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins e José Genoíno, em 18/03/2008. 
Os Deputado s José Eduardo Cardozo, Paulo Maga-
lhães, Felipe Maia e Silvinho Peccioli apresentaram 
votos em separado. 
Discutiram a matéria os Deputado s Luiz Couto, Gerson 
Peres, José Eduardo Cardozo e Felipe Maia. Mantidas 
as inscrições dos Deputado s Paulo Magalhães, Silvinho 
Peccioli, Jorginho Maluly e Eduardo Valverde. Suspen-
sa a discussão por acordo, em 26/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 571/06 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dá nova 
redação ao art. 150 da Constituição Federal, para in-
cluir alínea e no inciso VI”. 
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/07 
– do Sr. Jofran Frejat e outros – que “dá nova redação 
ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado  Silvinho Peccioli, em 01/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 109/07 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a 
supressão do artigo 31, do ADCT, da Constituição 
Federal, que trata da estatização das serventias do 
foro judicial”. 
RELATOR: Deputado  PAES LANDIM. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputado s Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha e Silvinho Peccioli, em 18/03/2008. 
O Deputado  Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 25/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07 
– do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao 
parágrafo 1º do art. 211”. (Apensado: PEC 141/2007) 
RELATOR: Deputado  INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
141/2007, apensada. 
Vista ao Deputado  Colbert Martins, em 18/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 171/07 
– do Sr. Rogerio Lisboa – que “acrescenta o parágrafo 
único ao art. 21, e o § 5º ao art. 177 da Constituição 
Federal, de forma a permitir que empresas privadas 
possam atuar na pesquisa e lavra de minérios e mi-
nerais nucleares e seus derivados, flexibilizando o 
monopólio da União”. 
RELATOR: Deputado  FELIPE MAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado  José Eduardo Cardozo, em 
09/04/2008. 
O Deputado  José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 29/04/2008. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputado s 
José Genoíno, Eduardo Valverde, Vicente Arruda, Le-
onardo Picciani e Flávio Dino. Mantidas as inscrições 
dos Deputado s Ricardo Tripoli, Regis de Oliveira, Efraim 
Filho, Marcelo Guimarães Filho, José Eduardo Cardozo, 
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Cândido Vaccarezza, Antonio Carlos Biscaia, Silvinho 
Peccioli e Colbert Martins, em 13/05/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190/07 
– do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 93-A à 
Constituição Federal de 1988”. 
RELATOR: Deputado  SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 224/08 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “modifica-
se a redação do artigo 243 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado  MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.619/05 
– do Sr. Valdir Colatto e outros – que “susta os efeitos 
de disposição contida no inciso III do artigo 8º da Re-
solução nº 2.963, de 28 de maio de 2002, do Banco 
Central do Brasil”. 
RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 
1.204/95 – que “dispõe sobre a periodicidade dos 
censos demográficos e econômicos e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado  SILVINHO PECCIOLI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda de Plenário, com sube-
menda substitutiva redacional. 

PROJETO DE LEI Nº 2.077/96 – do Sr. Marcelo Teixei-
ra – que “dispõe sobre a contratação de paraplégico, 
na situação em que especifica”. 
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo; e pela inju-
ridicidade do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.191/96 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “dispõe sobre a veiculação de mensagens edu-
cativas nos meios de comunicação social”. 
RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 2.995/97 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta incisos ao art. 59 do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal 
brasileiro”. 
RELATOR: Deputado  MARCELO ORTIZ. 

PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.085/98 – do Sr. Enio Bacci – 
que “obriga todas as emissoras de rádio e televisão 
do país, a veicularem propaganda oficial do governo, 
gratuitamente, nos casos de calamidade e campa-
nhas de saúde pública”. (Apensados: PL 2091/2003 
e PL 2088/2003) 
RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES. 

PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do PL 
2088/2003 e do PL 2091/2003, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.658/00 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “altera o art. 5º da Lei nº 9.277, de 10 de 
maio de 1996”. 
RELATOR: Deputado  NEUCIMAR FRAGA. 

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

PROJETO DE LEI Nº 5.046/01 – do Sr. João Herrmann 
Neto – (PL 6168/2002) – que “dá ao Aeroporto Inter-
nacional São Paulo / Congonhas, localizado na cidade 
de São Paulo (SP), a denominação “Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo / Congonhas – Comandante 
Rolim””. (Apensado: PL 5112/2005) 
RELATOR: Deputado  REGIS DE OLIVEIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5112/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – do Sr. Edson Duar-
te – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado: 
PL 7063/2006) 
RELATOR: Deputado  MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e do PL 7063/2006, apensado, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s Antonio Carlos Bis-
caia, Edmar Moreira e José Eduardo Cardozo, em 
06/03/2008. 

O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 01/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 186/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, acres-
centando inciso VIII em seu art. 1º”. 
RELATORA: Deputada  FÁTIMA BEZERRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno e Nelson Pellegrino, em 02/10/2007. 
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 06/11/2007. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
de Deputado  Antonio Carlos Magalhães Neto, em 
24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 583/07 – da Sra. Alice Portugal 
– que “dispõe sobre a proibição de revista íntima de 
funcionárias nos locais de trabalho”. 
RELATOR: Deputado  PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputado s Edmar Moreira e Edu-
ardo Cunha, em 06/03/2008. 

Discutiram a matéria os Deputado s Paulo Maluf, Flá-
vio Dino, Luciano Pizzatto e José Eduardo Cardozo. 
Mantidas as inscrições dos Deputado s José Genoíno, 
Nelson Trad, Silvinho Peccioli e José Carlos Aleluia. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 25/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 743/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para enquadrar a ultra-
passagem em faixa continua como crime de trânsito, 
nas situações que especifica” 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Maurício Quintella Lessa, em 
09/10/2007. 

Discutiu a matéria o Deputado  Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, em 17/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.424/07 – do Sr. José Carlos 
Aleluia – que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950, estabelecendo que a denúncia pela prática de 
crime de responsabilidade poderá ser recebida após 
o término do exercício de mandato, cargo ou função, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputado s Eduardo Cunha, Flávio 
Dino, José Eduardo Cardozo, Joseph Bandeira, Leo-
nardo Picciani e Silvinho Peccioli, em 25/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.817/07 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “dá nova redação ao parágrafo único do art. 236 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. 
RELATOR: Deputado  ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 13/05/2008. 
Discutiu a matéria o Deputado  Bonifácio de Andrada. 
Mantida a inscrição do Deputado  Vicente Arruda, em 
13/05/2008. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.768/98 – do Poder Executivo 
– (MSC 1204/1998) – que “altera a redação do art. 1º 
da Lei nº 9.026, de 10 de abril de 1995, que dispõe 
sobre a vinculação da Fundação Osório, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado  ZENALDO COUTINHO. 

PARECER: pela injuridicidade. 

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  ZENALDO COUTINHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, e do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.167/02 – do Senado Federal 
– LUIZ PONTES – que “autoriza a criação do Fundo 
de Apoio à Cajucultura – Funcaju, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s Luiz Couto e Regis de 
Oliveira, em 09/04/2008. 

O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.787/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “modifica a Lei nº 9.472, de16 de julho 
de 1997, limitando o reajuste das tarifas aplicáveis 
aos serviços de telecomunicações prestados em re-
gime público”. 
RELATOR: Deputado  EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda. 

Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 13/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Federal – 
Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste 
Goiano (UFSOG), por desmembramento do Campus 
Avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
em Jataí, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2611/2003 e PL 4663/2004) 
RELATOR: Deputado  SANDRO MABEL. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, dos Substitutivos das Comis-
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
e de Educação e Cultura, do PL 2611/2003 e do PL 
4663/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.291/04 – do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 189/2003) – que “define os 
objetivos, métodos e modalidades da participação do 
governo brasileiro em negociações comerciais multi-
laterais, regionais ou bilaterais”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalida-
de das Emendas 1/2006 e 3/2006 e pela má técnica 
legislativa das Emendas nºs 2/2006 e 4/2006 todas 
apresentadas na Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional. 
Vista conjunta aos Deputado s Colbert Martins, Mar-
celo Itagiba, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 
18/12/2007. 

Os Deputado s Regis de Oliveira e Marcelo Itagiba 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.351/05 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 228/2004) – que 
“altera a Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 2001, 
que denomina Rodovia Governador Mário Covas a 
BR-101, para atribuir novas denominações a trechos 
da rodovia situados no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.430/05 – do Senado Fede-
ral – Osmar Dias – (PLS 141/2005) – que “denomina 
“Aeroporto de Londrina – Governador José Richa” o 
Aeroporto de Londrina, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado  LUCIANO PIZZATTO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.970/05 – do Senado Federal-
Tião Viana – (PLS 255/2005) – que “institui o Dia Na-
cional de Conscientização da Doença de Alzheimer”. 
RELATOR: Deputado  EDUARDO VALVERDE. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.102/05 – do Senado Federal – 
Delcídio Amaral – (PLS 157/2003) – que “altera a Lei nº 
4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural especial e diferenciado 
os agricultores provenientes de assentamentos criados 
em virtude da implementação de empreendimentos de 
utilidade pública e interesse social”. 
RELATOR: Deputado  CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado  José Genoíno, em 18/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado  NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Regis de Oliveira, Renato Amary e William 
Woo, em 05/07/2007. 
Os Deputado s Regis de Oliveira e William Woo apre-
sentaram votos em separado em 10/07/2007. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.376/06 – do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 62/2004) – que “disciplina o 
direito a alimentos gravídicos, a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputado s Edmar Moreira, José 
Eduardo Cardozo, Marcelo Itagiba, Regis de Olivei-
ra, Sandra Rosado e Sérgio Barradas Carneiro, em 
18/12/2007. 
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

Discutiram a matéria os Deputado s Marcelo Itagiba e 
Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ), pela incons-
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa 
deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do PL 7384/2006, apensado. 

Vista ao Deputado  Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 12/03/2008. 

Encerrada a discussão, em 01/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – do Senado Federal-
Cesar Borges – (PLS 356/2004) – que “altera o art. 
1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em 
cuja guarda não estejam os filhos, a executoriedade 
do direito de visita”. 
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado  Eduardo Cunha, em 10/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – do Senado Federal 
– Antonio Carlos Magalhães – (PLS 159/2007) – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir 
prioridade de tramitação a processos de indenização 
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições 
em que especifica”. 

RELATOR: Deputado  VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 17/04/2008. 
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29/04/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 
LEI Nº 4.596/90 – que “modifica a redação da alínea a 
do parágrafo 4º do artigo 654 da CLT, que estabelece 
as condições para inscrição no concurso para ingresso 
na magistratura do trabalho. NOVA EMENTA: Altera a 
redação do § 4º do art. 654 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, que estabelece condições para 
inscrição no concurso para ingresso na magistratura 
do trabalho”. 
RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Substitutivo do Senado, com su-
bemenda redacional. 

PROJETO DE LEI Nº 2.286/96 – do Sr. Paulo Paim – 
que “permite a renúncia de aposentadoria proporcional 
por tempo de serviço”. (Apensados: PL 3900/1997 e 
PL 4743/1998) 
RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 3900/1997 e do PL 
4743/1998, apensados, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 3.446/97 – do Sr. Enio Bacci – que 
“cria a Semana de Educação Para a Vida, nas escolas 
públicas de todo o País, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  SARNEY FILHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.628/97 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “altera a alínea “j” do inciso III do art. 302 da 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe 
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado  MENDES RIBEIRO FILHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.760/97 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera o art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para responsabilizar o contratante de 
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra 
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 4041/1997) 
RELATOR: Deputado  EDMAR MOREIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família, com sube-
menda, e do PL 4041/1997, apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas 
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado  CEZAR SCHIRMER. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 975/99 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “obriga os Centros de Habilitação de Con-
dutores – CHCs, a adaptarem dez por cento de sua 
frota para o aprendizado de pessoas portadoras de 
deficiência física e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 1510/1999) 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, do Substitu-
tivo da Comissão de Viação e Transportes, com su-
bemenda substitutiva, e do PL 1510/1999, apensado, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.667/99 – do Sr. Dr. Rosinha – 
que “institui a carta de fiança para locação de imóvel 
residencial por servidores civis e militares da União”. 
RELATOR: Deputado  NELSON TRAD. 

PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.933/99 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a autenticação mecânica 
de documentos por instituição bancária”. 
RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES. 

PARECER: pela injuridicidade deste, da Emenda e da 
Subemenda da Comissão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 4.139/01 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, para estabelecer que as bulas dos medi-
camentos devem ser escritas de forma compreensível 
aos consumidores”. (Apensado: PL 5158/2001) 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PL 5158/2001, 
apensado, com emendas, e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

Vista ao Deputado  Edmar Moreira, em 17/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.148/01 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 4334/2001) 
RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 4334/2001, apensa-
do, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 – do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre norma geral para os Corpos de 
Bombeiros Militares, que estabelece a obrigatoriedade 
de uso de redes de proteção”. 
RELATOR: Deputado  NEUCIMAR FRAGA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.748/02 – do Sr. Luiz Sérgio – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Astrólogo”. 
RELATOR: Deputado  ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 143/03 – do Sr. Luciano Castro – 
que “disciplina a captação de recursos financeiros para 
projetos ambientais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das Emendas de 
nºs 1, 2 e 3 da Comissão de Defesa do Consumidor e 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade da de nº 4. 

O Deputado  Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 19/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 580/03 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que 
“Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes””. (Apensado: PL 
681/2003) 
RELATOR: Deputado  MENDES RIBEIRO FILHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 681/2003, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 799/03 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “declara o Suco de Laranja como bebida 
oficial nas recepções, eventos e festas promovidas 
pelo Governo Brasileiro”. 
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RELATOR: Deputado  SILVINHO PECCIOLI. 

PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado  JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apensado. 

Vista ao Deputado  Luiz Couto, em 18/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.801/04 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “institui o “Dia Nacional do Vinho”, a ser come-
morado no primeiro domingo do mês de junho”. 
RELATOR: Deputado  GONZAGA PATRIOTA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à perícia ad hoc”. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputado s Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William 
Woo, em 04/09/2007. 
Os Deputado s Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e 
William Woo apresentaram votos em separado. 

Discutiram a matéria os Deputado s Marcelo Itagiba, 
Regis de Oliveira, Colbert Martins e João Campos, 
em 09/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.642/04 – do Sr. Alex Canziani 
– que “altera o art.1º da Lei nº 8.989, de 1995, com a 
redação dada pela Lei nº 10.690, de 2003”. 
RELATOR: Deputado  VITAL DO RÊGO FILHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Turismo e Desporto e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 
RELATOR: Deputado  CARLOS WILLIAN. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputado s Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12/09/2007. 
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18/09/2007. 

Discutiram a matéria os Deputado s José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.120/05 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condi-
ções que especifica” 
RELATOR: Deputado  SILVINHO PECCIOLI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.244/05 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “fixa critério para instituição de datas co-
memorativas”. 
RELATOR: Deputado  BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Vista ao Deputado  João Campos, em 17/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado  Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 
O Deputado  Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

Discutiram a matéria os Deputado s José Eduardo Car-
dozo e Edmar Moreira, em 18/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado  REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Regis de Oliveira (PSC-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado  Gerson Peres, em 12/12/2007. 

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/03/2008. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.575/06 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “institui o Dia Nacional do Rotaractiano”. 
RELATOR: Deputado  SILVINHO PECCIOLI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado  BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado  Geraldo Pudim, em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria exceção à regra contida no artigo 475-J da 
Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado  GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

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  POMPEO DE MATTOS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 210/07 – do Sr. Jorginho Maluly 
– que “proíbe, em todo território nacional, a cobrança 
de taxas de cadastramento de clientela em busca de 
emprego pelas agências de colocação de mão-de-obra 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  NELSON TRAD. 

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

PROJETO DE LEI Nº 225/07 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinaliza-
ção nas Rodovias Federais”. 
RELATOR: Deputado  INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com subemenda. 
Vista ao Deputado  Bernardo Ariston, em 16/04/2008. 

Discutiram a matéria os Deputado s Luiz Couto e Men-
donça Prado, em 16/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada  SOLANGE AMARAL. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 578/07 – do Sr. Valtenir Luiz Pe-
reira – que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, e a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
para determinar a intimação pessoal e a contagem em 
dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juiza-
dos Especiais Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado  GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado  Flávio Dino, em 17/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 855/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui a Medalha do Mérito Cultural “Roberto 
Marinho” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  PASTOR MANOEL FERREIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Educação e Cultura, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.281/07 – do Sr. Carlos Brandão 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá 
outras providências””. (Apensado: PL 1688/2007) 
RELATOR: Deputado  FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do PL 1688/2007, 
apensado. 

Vista ao Deputado  Antonio Carlos Biscaia, em 
25/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado  COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.384/07 – do Sr. José Santa-
na de Vasconcellos – que “denomina “Viaduto Márcio 
Rocha Martins” o viaduto localizado na BR-040 entre 
os Municípios de Ouro Preto e Itabirito, Estado de Mi-
nas Gerais”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: debate sobre o PLP 124/2007, que “Dispõe 
sobre a argüição de infidelidade partidária e sobre a 
justificação para desfiliação partidária. 
Convidados:· Walter Costa Porto – ex-Ministro do 
Tribunal Superior Eleitoral; José Eduardo Rangel de 
Alckmin – ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral;  
Marcelo Cerqueira – Procurador-Geral da Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/05/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.073/07 – do Sr. Bruno Araújo 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as adminis-
tradoras de cartões de crédito emitirem comprovante 
negativo da operação”. 
RELATOR: Deputado  FLÁVIO DINO. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.871/03 – do Sr. Antonio Carlos 
Biscaia – que “acrescenta parágrafos ao art. 120 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 1894/2003, PL 2382/2003, 
PL 2705/2003, PL 2799/2003 e PL 3022/2004) 
RELATOR: Deputado  LUIZ COUTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.338/04 – do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a redação de dispositivo do art. 3º da 
Lei nº 10.267, de 18 de agosto de 2001, que alterou 

o § 3º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973”. 

RELATOR: Deputado  PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.293/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o inciso III do art. 202 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, in-
cluindo as notificações extrajudiciais como causa de 
interrupção da prescrição”. 
RELATOR: Deputado  VICENTE ARRUDA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.487/00 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre medidas que amenizem o des-
conforto da espera, no atendimento ao público, nos 
estabelecimentos que especifica”. (Apensados: PL 
2846/2003 (Apensado: PL 3772/2004), PL 3755/2004 
e PL 3483/2004) 

RELATOR: Deputado  CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.676/00 – do Senado Federal – 
Djalma Falcão – (PLS 421/1999) – que “torna obrigatório 
o uso do alfabeto Braile nos manuais de especificações 
técnicas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos”. (Apen-
sados: PL 1589/1996 (Apensados: PL 1243/1999, PL 
2570/2000 (Apensado: PL 5505/2001), PL 2605/2000, 
PL 2755/1997, PL 2854/2000, PL 3454/2000 e PL 
3574/2000), PL 4278/2001 e PL 5920/2001) 

RELATOR: Deputado  MENDONÇA PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL 
3230/2004) 

RELATOR: Deputado  CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos cur-
rículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do 
ensino médio”. 

RELATOR: Deputado  BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.128/04 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera o caput do art. 1º da Lei 
nº 9.665, de 19 de junho de 1998, obrigando o Exe-
cutivo a obter autorização expressa e específica do 
Congresso Nacional para conceder remissão parcial 
de créditos externos da União em relação a outros 
países, negociar o valor de mercado de seus títulos 
representativos ou receber em pagamento títulos da 
dívida externa do Brasil ou de outros países”. 

RELATOR: Deputado  BERNARDO ARISTON. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.379/06 – do Senado Federal – 
Lúcia Vânia – (PLS 343/2005) – que “altera o art. 434 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. 

RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 127/07 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “dispõe sobre a substituição de alimentos não sau-
dáveis, nas escolas de educação infantil e do ensino 
fundamental, público e privado”. 

RELATOR: Deputado  ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 228/07 – do Sr. Chico D’Angelo 
– que “institui o Dia Nacional de Combate à Sífilis 
Congênita. “ 

RELATOR: Deputado  JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 971/07 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação e trans-
formação de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado  ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.353/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e fun-
ções comissionadas no Tribunal Regional do Trabalho 
da 17ª Região, sediado em Vitória – ES, e dá outras 
providências”. 

RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.355/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “cria cargos de provimento 
efetivo e funções comissionadas no Tribunal Regional 
do Trabalho da 17ª Região, sediado em Vitória – ES, 
e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.581/07 – SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e 
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal 
do Superior Tribunal de Justiça e dá outras provi-
dências”. 

RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.652/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos efetivos no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado  BRUNO ARAÚJO. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.940/01 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre as normas de comerciali-
zação de produtos e serviços ao consumidor”. 

RELATOR: Deputado  JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.437/05 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “revoga o artigo 1.520 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. 

RELATOR: Deputado  LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.909/07 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativo ao 
Processo de Execução”. (Apensado: PL 2488/2007) 
RELATOR: Deputado  EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.521/04 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acresce inciso ao art. 31 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, para incluir entre as incum-
bências das empresas concessionárias de serviços 
públicos a obrigação de manter atualizado o cadastro 
dos usuários”. 

RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 34/07 – do Sr. Cassio Tanigu-
chi – que “altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto 
das Cidades”. 
RELATOR: Deputado  ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.265/00 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “dá nova redação ao art. 71 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado  CARLOS WILLIAN. 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 377/07 – dos Srs. Sérgio Mora-
es e William Woo – que “obriga a criação e manuten-
ção de cadastro de usuários e o imediato bloqueio, 
pelos prestadores de serviços de telecomunicações, 
de aparelhos celulares, em caso de comunicação de 
roubo, furto ou extravio; proíbe a utilização de dispo-
sitivo que bloqueia o identificador de chamada, e dá 
outras providências”. Explicação da Ementa: Proíbe a 
utilização de bloqueador de identificador de chamada 
(bina) dos telefones celulares; triplica a pena de quem 
usar identidade falsa para adquirir telefone para fins 
ilícitos. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. RELA-
TOR: Deputado  VINICIUS CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 
21/11/2007. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.347/05 – do Senado Fede-
ral – Arlindo Porto – (PLS 39/2002) – que “altera a 
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor 
sobre o controle de consumo de serviços de teleco-
municações”. (Apensado: PL 1758/1999 (Apensa-
dos: PL 2225/1999, PL 3085/2000, PL 3795/2000, PL 
4726/2001, PL 7092/2002, PL 7487/2002, PL 2939/2004, 
PL 5754/2005, PL 1324/2007 e PL 1347/2007)) 
RELATOR: Deputado  JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2225/1999, do 
PL 3085/2000, do PL 3795/2000, do PL 4726/2001, do 
PL 7092/2002, do PL 7487/2002, do PL 2939/2004, do 
PL 5754/2005, do PL 1324/2007, do PL 1347/2007, e 
do PL 1758/1999, apensados. 
Vista conjunta aos Deputado s Celso Russomanno, João 
Carlos Bacelar e Leo Alcântara, em 02/04/2008. 
Os Deputado s Leo Alcântara, Celso Russomanno e 
Leo Alcântara apresentaram votos em separado. En-
cerrada a discussão. Matéria em votação. 

(Avulso Nº 9) 

PROJETO DE LEI Nº 2.556/07 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 191/2005) – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
considerar como prática abusiva, oferecer à venda ou 
vender produtos ou serviços, mediante a sistemática 

de pagamento a prazo pelo preço à vista e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado  VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.541/04 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “estabelece a obrigatoriedade das operadoras 
de telefonia celular no território brasileiro de padronizar 
seus cartões de recarga para telefones pré-pagos, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  CARLOS SAMPAIO. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 65/07 – da Sra. Perpétua Almei-
da – que “dispõe sobre a suspensão dos serviços de 
tratamento e de abastecimento d’ água, bem como, do 
fornecimento de energia elétrica para unidades resi-
denciais”. (Apensados: PL 246/2007, PL 1058/2007, 
PL 1875/2007, PL 2361/2007, PL 2749/2008 e PL 
2750/2008) 
RELATOR: Deputado  MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 246/2007, do PL 
1.058/2007, do PL 1.875/2007, do PL 2.361/2007, do 
PL 2.749/2008, e do PL 2.750/2008, apensados. 

Vista ao Deputado  Chico Lopes, em 09/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 813/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 47 inserindo parágrafo único e dá 
nova redação ao § 2º do art. 52 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990”. (Apensado: PL 2734/2008) 
RELATOR: Deputado  CHICO LOPES. 

PARECER: pela aprovação deste, e das Emendas nºs 
1 e 2 apresentadas ao primeiro substitutivo, e pela re-
jeição do PL 2734/2008, apensado, na forma do novo 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.020/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “inclui os parágrafos primeiro e segundo 
ao art. 781 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, de modo a estabelecer normas sobre 
indenização para os contratos de seguro de veículos 
automotores”. 
RELATOR: Deputado  BARBOSA NETO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s Leo Alcântara, Luiz Bit-
tencourt e Max Rosenmann, em 02/04/2008. 

O Deputado  Max Rosenmann apresentou voto em se-
parado em 09/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 – do Sr. Júlio Delgado – 
que “altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho de 
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2006, para melhor detalhar a abrangência da exigência 
nele contida e para adequar a nomenclatura emprega-
da aos padrões técnicos estabelecidos”. Explicação da 
Ementa: Exige que os aparelhos eletrônicos disponham 
de condutor-terra (fio terra) de proteção e do respecti-
vo plugue, em conformidade com as normas técnicas 
brasileiras. RELATOR: Deputado  DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.973/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre as indenizações por extravio 
de bagagens no transporte de passageiros”. 
RELATOR: Deputado  LUIZ BASSUMA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.136/07 – do Sr. Edson Santos – 
que “estabelece condições para a comercialização de 
cartões indutivos pelas operadoras de serviço telefönico 
fixo comutado, nas suas respectivas áreas de conces-
são pública, com vistas à universalização do acesso à 
telefonia pública, em todo território nacional”. 
RELATOR: Deputado  LUIZ BITTENCOURT. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.298/07 – do Sr. Raul Henry – que 
“obriga os supermercados a divulgarem em destaque a 
data de vencimento da validade dos produtos incluídos 
em todas as promoções especiais lançadas por estes 
estabelecimentos”. (Apensado: PL 2875/2008) 
RELATOR: Deputado  LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2875/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.347/07 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera a Lei nº 7.089, de 23 de março de 
1983, que veda a cobrança de juros de mora nos ca-
sos que especifica”. Explicação da Ementa: Proíbe a 
cobrança de multa sobre título com vencimento em 
dia de sábado, domingo e feriados, no caso do do-
cumento não ter chegado ao destinatário, por razões 
de greve, bem como, pelo serviço bancário não estar 
funcionando normalmente. RELATOR: Deputado  LEO 
ALCÂNTARA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.705/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “inclui art. 129-A à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, para regulamentar a cobrança de chamadas 
recebidas ou originadas fora de Área de Registro no 
Serviço Móvel Pessoal (SMP)”. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 
LOCAL: Plenário a 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Solicita a realização de audiência pública para tratar 
de assuntos relacionados a “Preços das Tarifas de 
Energia Elétrica” .

Requerimento nº 94/2008 – Deputado  Vinícius Carvalho

Requerimento nº 102/2008 – Deputado s Eduardo da 
Fonte, Julio Delgado, Marcelo Guimarães Filho e Ana 
Arraes

Requerimento nº 107/2008 – Deputado  Vital do Rego 
Filho

Requerimento nº 108/2008 – Deputado  Chico Lopes

Convidados: EDVALDO ALVES SANTANA (Confir-
mado), Diretor-Geral Substituto da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL; PATRICIA GALDINO DE 
FARIA BARROS (Confirmado), Coordenadora Geral 
de Politica e Relações de Consumo do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da 
Justiça – DPDC/MJ; JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO 
(Confimrado), Diretor de Regulação da AMPLA Energia 
Elétrica; EMILIO CASTELAR PIRES PEREIRA (Confi-
mrado), Superintendente de Planejamento Coorporativo 
e Tarifas da Companhia Energética de Minas Gerais 
– CEMIG; JOSÉ HUMBERTO CASTRO, Presidente 
da Companhia Energética de Pernambuco – CELPE; 
JOSÉ NUNES DE ALMEIDA NETO (Confirmado), Di-
retor Institucional da Companhia Energética do Ceará 
– COELCE; MARCELO SILVEIRA ROCHA (Confirma-
do), Diretor-Presidente da Energisa Paraíba.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/05/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.008/08 – da Sra. Angela Amin 
– que “altera o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a responsabilidade dos cartórios de 
comunicar aos órgãos executivos de trânsito dos Esta-
dos a transmissão de propriedade de veículos”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.291/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, para incluir nova hipótese de cláusula 
contratual abusiva”. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO DE FABINHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.310/08 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agos-
to de 1977, e estabelece como infração sanitária, su-
jeita à penalidades administrativas, o preenchimento 
de receitas, notificações de receita e de prontuários 
médicos de maneira ilegível ou que possa induzir o 
leitor a erro”. 
RELATOR: Deputado  DR. NECHAR. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.814/07 – do Sr. Cláudio Magrão 
– que “cria o Sistema Nacional de Controle de Acidentes 
de Consumo – SINAC”. (Apensado: PL 2186/2007) 
RELATOR: Deputado  ANTONIO CRUZ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.148/07 – do Sr. Miro Teixei-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para inserir expressamente o “Direito de Arre-
pendimento” nos casos que dispõe”. (Apensado: PL 
2082/2007) 
RELATOR: Deputado  VINICIUS CARVALHO. 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LOCAL: Plenário 05 Professor Roberto Campos 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 267/08 – do 
Sr. Silas Câmara – que “concede isenção de tributos 
federais às microempresas e empresas de pequeno 
porte por quatros anos, a partir da abertura da pes-
soa jurídica”. 
RELATOR: Deputado  OSÓRIO ADRIANO. 
PARECER: pela rejeição. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.153/03 – do Sr. Coronel Alves 
– que “estabelece limites à exibição e comercializa-

ção de produtos e materiais eróticos e pornográficos, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 6440/2005 
e PL 862/2007) 
RELATOR: Deputado  VICENTINHO ALVES. 

PARECER: pela aprovação deste, dos PL’s 6.440/2005 
e 862/2007, apensados, na forma do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.847/03 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “dispõe sobre a forma jurídica dos empre-
endimentos e estabelecimentos que explorem serviços 
de hospedagem”. (Apensado: PL 2867/2004) 
RELATOR: Deputado  REGINALDO LOPES. 

PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2867/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 – do Sr. Fernando Ga-
beira – 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””. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO DE FABINHO. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 378/07 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
declaração e comprovação de origem de recursos 
empregados na constituição de pessoas jurídicas de 
direito privado e demais situações que especifica, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  OSÓRIO ADRIANO. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.297/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Petrolina, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO MAIA. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.410/07 – do Sr. Vieira da Cunha 
– que “dispõe sobre a criação de Área de Livre Co-
mércio e Desenvolvimento Regional em municípios da 
Faixa de Fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, 
pertencentes às Microrregiões Campanha Ocidental, 
Campanha Central, Campanha Meridional, Jaguarão 
e Litoral Lagunar”. 
RELATOR: Deputado  RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Miguel Corrêa Jr., em 26/03/2008. 

O Deputado  Miguel Corrêa Jr. apresentou voto em se-
parado em 09/04/2008. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.127/03 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre os serviços farmacêuticos de distribuição, 
dispensação e manipulação de medicamentos, produ-
tos para a saúde e outros que especifica, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3189/2004) 
RELATOR: Deputado  DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2007 
da CDEIC, e do PL 3189/2004, apensado, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado  Miguel Corrêa Jr., em 19/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.846/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “revoga a Lei nº 10.962, de 11 de outu-
bro de 2004”. 
RELATOR: Deputado  VANDERLEI MACRIS. 

PARECER: Dep. Vanderlei Macris (pendente de análise) 

PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 – do Sr. Nazareno 
Fonteles – que “altera a redação do art. 40, caput e 
parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, com a finalidade de reduzir o prazo de vigência 
da patente”. 
RELATOR: Deputado  LÚCIO VALE. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.049/07 – do Sr. Edio Lopes 
– que “dispõe sobre a transferência da Área de Livre 
Comércio no Município de Pacaraima para o Municí-
pio de Boa Vista, no Estado de Roraima, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 2055/2007) 
RELATOR: Deputado  VICENTINHO ALVES. 

PARECER: pela aprovação deste e do PL 2.055/2007, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional. 

PROJETO DE LEI Nº 2.550/07 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação – (ZPE) no Município de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado  RENATO MOLLING. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.860/08 – do Sr. José Carlos 
Machado – que “estabelece política tarifária para o 
setor elétrico nacional visando incentivar a indústria 
têxtil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/05/2008) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/07 – do Sr. Otavio Leite 
e outros – que “classifica como atividade econômica 
exportadora, o setor de turismo receptivo”. 
RELATOR: Deputado  ARMANDO MONTEIRO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 422/07 – do Sr. Flaviano Melo – 
que “”Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, 
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho 
e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado  JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 808/07 – do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “institui a Política Nacional de Inclusão e 
Promoção dos Microempreendedores Urbanos”. 

RELATOR: Deputado  JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – do Sr. Sabino Cas-
telo Branco – que “determina a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI para ônibus pro-
duzidos ou adaptados a portadores de necessidades 
especiais”. 
RELATORA: Deputada  ALINE CORRÊA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.847/05 – do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresarial””. (Apensado: PL 5721/2005 (Apensado: 
PL 5962/2005)) 
RELATOR: Deputado  REGINALDO LOPES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.937/08 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 214/2006) – que “altera a reda-
ção do § 1º art. 111 da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976, para estabelecer a aquisição do direito a 
voto pelos titulares de ações preferenciais sem direi-



20496 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

to a voto ou com limitação desse direito, no caso de 
não-pagamento de dividendos pelo prazo de 3 (três) 
exercícios consecutivos”. 

RELATOR: Deputado  SÉRGIO MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “proíbe a comercialização, distribuição e uso de 
buzina de pressão à base de gás propanobutano, enva-
sado em tubo de aerossol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.051/08 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “dispõe sobre a delegação de atribuições 
de inspeção sanitária e industrial de produtos de ori-
gem animal e altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezem-
bro de 1950”. 
RELATOR: Deputado  SÉRGIO MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.094/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 
1994, que dispõe sobre o contrato de franquia empre-
sarial (franchising) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  MIGUEL CORRÊA JR.. 

PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “fixa limites de emissão de 
poluentes por motores de máquinas móveis não rodo-
viárias e veículos similares”. 
RELATOR: Deputado  MIGUEL MARTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.192/08 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera o art. 3 da Lei nº 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, que trata do Programa Nacional de 
Desestatização, retirando as concessionárias federali-
sadas de distribuição de energia elétrica do PND”. 
RELATOR: Deputado  MIGUEL CORRÊA JR.. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: após a reunião Ordinária 
REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
Instalação das Subcomissões Especiais de acompa-
nhamento do Plano de Aceleração do Crescimento 
– PAC e de Ordenamento Territorial e Regiões Me-
tropolitanas. 
LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 51/08 Do Sr. Jackson Barreto – 
que “requer audiência pública conjunta com a Comissão 
da Amazônia para discutir questões relativas a proble-
mática decorrente na expansão urbana na região”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.401/07 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “institui o Fundo de Desenvolvimento dos Muni-
cípios de Pequeno Porte”. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO CHUCRE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.797/08 – do Sr. Márcio Fran-
ça – que “altera dispositivos da Lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, que “Dispõe sobre o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO CHUCRE. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINO-
RIAS 
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: “Guerrilha do Araguaia” – atualizando informa-
ções sobre os desaparecidos políticos 
EXPOSITORES: Tenente de reserva José Vargas Ji-
menez – Ex-Chefe de um dos grupos de combate; 
(confirmado); Sr. Nélio Roberto Seidl Machado – Re-
presentante do Conselho Federal da OAB e relator do 
processo na OAB sobre a abertura dos arquivos do 
Araguaia; (confirmado); Sr. Paulo Abrão Pires Júnior 
– Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça; (confirmado); Sr. Raimundo Antônio Pereira 
– Ex-soldado do 52º Batalhão de Infantaria de Selva 
(BIS); (confirmado); Sr. Lorivan Rodrigues de Carvalho 
– Ex-soldado do 52º Batalhão de Infantaria de Selva 
(BIS); (confirmado); Sr. Manoel Leal Lima – Camponês 
que atuou como guia de grupo de combate do Exército 
na região da guerrilha; (confirmado); Sra. Lúcia Regina 
Martins de Souza – Ex-guerrilheira do destacamento 
“A” da Guerrilha do Araguaia. (confirmada); Sra. Myrian 
Luiz Alves – Jornalista e pesquisadora da “Guerrilha 
do Araguaia”; (confirmada)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 158/08 Do Sr. João Matos – para 
que seja apreciada a implantação do Blog da Comis-
são de Educação e Cultura. 
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REQUERIMENTO Nº 159/08 Do Sr. Ivan Valente – para 
que seja realizada audiência pública com a finalidade 
de debater a participação do capital estrangeiro nas 
instituições educacionais brasileiras. 

B – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.046/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera a Lei nº 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998, que “Altera, atualiza e consolida 
a legislação sobre direitos autorais e dá outras provi-
dências””. (Apensado: PL nº 1.197/07) 
RELATOR: Deputado  FRANK AGUIAR. 
PARECER: A PROFERIR. 
(Avulso Nº 91) 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.832/07 – do Senado Federal – 
Geraldo Mesquita Junior – (PLS 27/2007) – que “deno-
mina “Euclides da Cunha” o trecho acreano da rodovia 
BR-364 e altera a Lei nº 8.733, de 25 de novembro de 
1993, que “dá a denominação de Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira à rodovia BR-364””. 
RELATORA: Deputada  ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
1.832/07, na forma do Substitutivo aprovado pela Co-
missão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 1.456/03 – do Sr. Carlos Abicalil 
– que “dispõe sobre a criação da Fundação Universi-
dade Federal Autônoma dos Povos Indígenas”. 
RELATOR: Deputado  IVAN VALENTE. 
PARECER: pela rejeição, com encaminhamento de 
Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.184/05 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação 
Universidade Federal do Norte Goiano, no Estado 
de Goiás e dá outras providências” (Apensado: PL 
5380/2005) 
RELATOR: Deputado  OSVALDO REIS. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.184/08 
e pela rejeição do PL nº 5.380/05, apensado, com en-
caminhamento de Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.967/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Campo Verde da Universidade 
Federal de Mato Grosso”. 
RELATORA: Deputada  PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.967/05, com 
encaminhamento de Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.749/06 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para reservar parte dos recursos do Fundo 
Nacional de Cultura a projetos destinados a pessoas 
portadoras de necessidades especiais”. 
RELATOR: Deputado  ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado  Lobbe Neto, em 09/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.913/06 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “autoriza o Poder Executivo a trans-
formar o Campus Universitário do Médio Araguaia da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em 
Universidade Federal da Região do Araguaia em Mato 
Grosso e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada  ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.913/06, com 
encaminhamento de Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.993/06 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “acrescenta inciso ao art. 12 e ao art. 14 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabele-
ce as diretrizes e bases da educação nacional”, para 
assegurar a liberdade de organização das entidades 
representativas de estudantes”. 
RELATORA: Deputada  ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

Vista ao Deputado  Severiano Alves, em 09/04/08. 

PROJETO DE LEI Nº 7.582/06 – do Sr. José Otávio 
Germano – que “institui a concessão de bolsas de es-
tudo em cursos de graduação e pós-graduação aos 
membros dos órgãos de segurança pública constantes 
do art. 144 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado  JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 
Vista à Deputada  Fátima Bezerra, em 05/09/07. 

PROJETO DE LEI Nº 7.666/06 – dos Srs. Ricardo San-
tos e Manato – que “dispõe sobre o regime de colabo-
ração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, na organização dos seus sistemas de 
ensino e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 104/07 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “altera dispositivos da Lei nº 10.260, de 
2001, que “Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior e dá outras provi-
dências.”” (Apensado: PL 783/2007) 
RELATOR: Deputado  DR. UBIALI. 
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PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 104/07 
e do PL nº 783/07, apensado, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 369/07 – do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “dispõe sobre a criação da Fundação Universi-
dade Federal do Agreste, no Estado de Pernambuco, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 782/07 – do Sr. Edigar Mão Bran-
ca – que “ Dispõe sobre o uso facultativo de chapéu 
em estabelecimentos público e privado”. 
RELATOR: Deputado  JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 838/07 – do Sr. Marcos Montes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença 
do orientador educacional nas instituições públicas de 
educação básica”. (Apensado: PL 2238/2007) 
RELATOR: Deputado  CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 838/07 
e do PL nº 2.238/07, apensado. 

A Deputada  Nilmar Ruiz apresentou voto em separa-
do em 02/04/08. 

PROJETO DE LEI Nº 1.031/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a criação do ProMed, Pro-
grama de concessão de bolsas de estudo no Ensino 
Médio em instituições de ensino privado, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada  NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada  Maria do Rosário, em 12/09/07. 

PROJETO DE LEI Nº 1.088/07 – do Sr. Gastão Viei-
ra – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para instituir o exame nacional de certificação 
como pré-requisito para o exercício do magistério na 
educação básica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  PAULO RENATO SOUZA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputado s Alice Portugal e Antônio 
Carlos Biffi, em 19/12/07. 

PROJETO DE LEI Nº 1.361/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “”Dispõe sobre a proibição de fiador para 
matrícula e renovação de matrícula em faculdades pri-
vadas nos Estados, Municípios e no Distrito Federal e 
dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado  PROFESSOR RUY PAULETTI. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada  Alice Portugal, em 12/12/07. 

PROJETO DE LEI Nº 1.520/07 – do Sr. Giacobo – que 
“dispõe sobre o fomento à implementação do progra-
ma suplementar de assistência à saúde do educando 
do ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado  PEDRO WILSON. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.744/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a unificação das datas de todos 
os vestibulares”. 
RELATOR: Deputado  PROFESSOR RUY PAULETTI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.816/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “dá nova redação ao art. 6º da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, que “Altera a legislação tri-
butária federal e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado  ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.851/07 – do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “dispõe sobre programa da União para 
apoio à consolidação e desenvolvimento das institui-
ções de educação superior mantidas pelos Estados 
e Municípios”. 
RELATORA: Deputada  PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.009/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado  PROFESSOR SETIMO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.217/07 – do Sr. Rodovalho – 
que “dispõe sobre a música e os eventos gospel”. 
RELATOR: Deputado  GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.357/07 – do Sr. Ayrton Xerez 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de permanên-
cia, nas dependências da escola, do aluno das redes 
públicas de ensino durante todo o turno em que esteja 
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matriculado, mesmo sem aula no período, no caso de 
falta de professores”. 
RELATORA: Deputada  NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.445/07 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a oficialização em Território Nacional 
do Hino à Negritude”. 
RELATORA: Deputada  FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/05/2008) 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.641/07 – do Sr. Antonio José 
Medeiros – que “revoga a Lei nº 9.766, de 18 de de-
zembro de 1998, e dispõe sobre as Quotas do Salário-
Educação”. 
RELATOR: Deputado  PEDRO WILSON. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.246/07 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “veda o uso de telefones celulares nas escolas 
públicas de todo o país”. (Apensado: PL 2547/2007) 
RELATORA: Deputada  ANGELA PORTELA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
LOCAL: Sala da Presidência da Comissão, Anexo 
II – Sala 136-C 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
REUNIÃO RESERVADA COM VICE-PRESIDENTES 
E DEMAIS MEMBROS PARA TRATAR DE ASSUN-
TOS INTERNOS. 
LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos:

1. REQUERIMENTO Nº 124/08 – do Sr. José Pimen-
tel – para que seja convidado a participar de reunião 
de audiência pública, em conjunto com a Comissão 
Especial para tratar da Reforma Tributária, o Ministro 
da Fazenda, Sr. Guido Mantega, a fim de prestar es-
clarecimentos a respeito da PEC nº 31-A/07, que “al-
tera o sistema tributário nacional, unifica a legislação 
do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
dentre outras providências”.

2. REQUERIMENTO Nº 125/08 – do Sr. José Pimentel 
– para que seja convidado a participar de reunião de 
audiência pública, em conjunto com a Comissão Es-
pecial para tratar da Reforma Tributária, o Secretário 
da Receita Federal do Brasil, Sr. Jorge Antônio Deher 
Rachid, a fim de prestar esclarecimentos a respeito 
da PEC nº 31-A/07, que “altera o sistema tributário 
nacional, unifica a legislação do imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, dentre outras pro-
vidências”.

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 399/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (MSC nº 425/07) – que “aprova o texto do 
Estatuto emendado da Conferência da Haia de Direi-
to Internacional Privado, adotado na Haia, em 30 de 
junho de 2005”.
EXPLICAÇÃO DE EMENTA: visa possibilitar o ingres-
so, como Membros da Conferência, de Organizações 
Regionais de Integração Econômica.
RELATOR: Deputado  JÚLIO CESAR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária.

PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI Nº 6.266/05 – da Comissão de 
Legislação Participativa (SUG nº 122/05) – que “altera 
os artigos 10 e 13 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, ‘que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências’ “.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: assegurando ao idoso de 
baixa renda a gratuidade na utilização de banheiros 
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públicos; autorizando o Ministério Público ou o próprio 
idoso a ajuizar ação de execução de alimentos, pos-
sibilitando o abatimento junto ao imposto de renda da 
transação homologada pelo Ministério Público.
RELATORA: Deputada  LUCIANA GENRO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Seguri-
dade Social e Família e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto, nos termos do Substitutivo da CSSF.
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 07/05/08.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 344/06 – 
do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera as 
regras aplicáveis às operações realizadas no mercado 
de títulos e valores mobiliários”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera as Leis nºs 6.385, 
de 1976 e 4.595, de 1964.
RELATOR: Deputado  ARNALDO MADEIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07/05/08.

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 361/06 – 
do Sr. Arnaldo Madeira – que “altera o art. 3º da Lei 
Complementar nº 62, de 1989”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: estabelece que a cada 
5 (cinco) anos será realizado um censo populacional 
para atualizar os critérios de distribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM.
RELATOR: Deputado  JÚLIO CESAR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática e, no mérito, pela aprovação do Projeto e 
da emenda da CCTCI.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM 
03/10/07.
VISTA AO DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO EM 
21/11/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DE APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO PEDRO 
EUGÊNIO EM 28/11/07.
O DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO APRESENTOU 
VOTO EM SEPARADO EM 06/05/08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07/05/08.

7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/07 – da 
Sra. Luciana Genro – que “altera a Lei Complementar 
nº 116, de 2003, de modo a aumentar para 10% o teto 
nacional da alíquota de ISSQN do setor financeiro e uni-
versalizar a tributação sobre os serviços bancários”.
RELATOR: Deputado  MUSSA DEMES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DA AUTORA EM 
07/05/08.

8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 144/04 – da 
Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre o tempo máxi-
mo de espera para atendimento nos estabelecimentos 
bancários”. (Apensado: PLP nº 336/06)
RELATOR: Deputado  JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto, do PLP nº 336/06, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Defesa do 
Consumidor; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e 
do PLP nº 336/06, apensado, com Substitutivo.

9. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/07 – do 
Sr. Sandes Júnior – que “acrescenta parágrafo ao ar-
tigo 195, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
Código Tributário Nacional, fixando prazo mínimo para 
conservação de documento nos arquivos dos órgãos 
da Fazenda Pública”.
RELATOR: Deputado  LUIZ CARREIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS LUIZ CARLOS 
HAULY E PEDRO EUGÊNIO EM 08/08/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO PEDRO 
EUGÊNIO EM 12/12/07.

10. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 84/07 – 
do Sr. Antonio José Medeiros – que “altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 112, de 19 de setembro de 
2001, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da 
Grande Teresina e dá outras providencias”.
RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
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senvolvimento Regional, e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto e da emenda da CAINDR.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões – Art. 24, II (RICD):

PRIORIDADE

11. PROJETO DE LEI Nº 939-A/99 – do Sr. Geddel 
Vieira Lima – que “dispõe sobre a aplicação do § 7º do 
art. 201 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 – Aposen-
tadoria no Regime Geral de Previdência Social”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: esclarecendo que a apo-
sentadoria pode ser por tempo de contribuição ou por 
idade, não se tratando de acúmulo de requisitos para 
uma mesma aposentadoria. Regulamentando a nova 
Constituição Federal – Reforma Previdenciária.
RELATOR: Deputado  RICARDO BERZOINI
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária.

12. PROJETO DE LEI Nº 5.583-A/05 – do Sr. Carlos 
Souza – que “altera a redação do art. 25 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, para tornar obrigatória 
a licitação para escolha de empresa ou instituição a ser 
contratada para a realização de concursos públicos”.
RELATOR: Deputado  ARNALDO MADEIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

13. PROJETO DE LEI Nº 7.290-B/06 – do Senado Fe-
deral (PLS nº 268/03) – que “altera a redação dos arts. 
6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá 
outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: define “indústria petroquí-
mica de primeira e segunda geração” como fornecedora 
de produtos petroquímicos básicos (eteno, propeno e 
resina termoplástica) e a inclui como beneficiária de 
programas financiados pela distribuição de royalties.
RELATOR: Deputado  VIGNATTI
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
ORDINÁRIA

14. PROJETO DE LEI Nº 4.548/04 – do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “acrescenta parágra-
fo ao art. 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 
1980, proibindo a penhora de depósitos bancários à 
vista, quando da cobrança da dívida ativa da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 
respectivas autarquias”.
RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.
O DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY APRESENTOU 
VOTO EM SEPARADO EM 17/05/05.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO BRUNO 
ARAÚJO EM 20/06/07.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 27/06/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO ARNALDO 
MADEIRA EM 09/04/08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CARLOS 
HAULY EM 16/04/08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 23/04/08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07/05/08.

15. PROJETO DE LEI Nº 5.389/05 – do Sr. Fernando 
de Fabinho – que “cria o Seguro de Responsabilidade 
Civil Individual Automóvel (RIA)”.
RELATOR: Deputado  MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO FÉLIX 
MENDONÇA EM 23/05/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS GUILHERME 
CAMPOS E JÚLIO CESAR EM 30/05/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 20/06/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 09, 16 E 23/04/08.
O DEPUTADO GUILHERME CAMPOS APRESENTOU 
VOTO EM SEPARADO EM 29/04/08.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM 
07/05/08.

16. PROJETO DE LEI Nº 1.204-A/03 – do Sr. Luiz Car-
los Hauly – que “aplica à empresa Itaipu Binacional 
do Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências”.
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EXPLICAÇÃO DA EMENTA: aplica a Lei de Licitação 
à Itaipu.
RELATOR: Deputado  CARLITO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 09/05/07.
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM 
16/05/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDUARDO 
CUNHA EM 05/12/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 12/12/07.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR EM 
02/04/08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07/05/08.

17. PROJETO DE LEI Nº 4.099-A/04 – do Sr. Edson 
Duarte – que “cria o Seguro Obrigatório sobre a Pro-
priedade de Armas de Fogo, SOAF”.
RELATOR: Deputado  LUIZ CARREIRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO MUSSA 
DEMES EM 07/05/08.

18. PROJETO DE LEI Nº 245/07 – do Sr. Manato – que 
“dispõe sobre a atualização do valor de aquisição de 
bens ou direitos para efeito do Imposto de Renda sobre 
ganhos de capital”. (Apensado: PL nº 404/07)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera a Lei nº 7.713, de 
1988.
RELATOR: Deputado  PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do PL nº 404/07, apensado.
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM 
24/10/07.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 31/10, 07 E 21/11/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CARLOS 
HAULY EM 28/11/07.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07/05/08.

19. PROJETO DE LEI Nº 810-A/07 – do Sr. Vital do 
Rêgo Filho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre veículo utilizado 
no transporte escolar”. (Apensados: PL’s nºs 928/07 
e 989/07)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proíbe a utilização de ve-
ículos de carga ou mistos para transporte escolar.
RELATOR: Deputado  FÁBIO RAMALHO
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto e do PL nº 
928/07, apensado, e pela inadequação financeira e 
orçamentária do PL nº 989/07, apensado; e, no méri-
to, pela rejeição do Projeto e pela aprovação do PL nº 
928/07, apensado.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO RODRIGO RO-
CHA LOURES EM 07/05/08.
20. PROJETO DE LEI Nº 1.145-A/07 – do Sr. Jorginho 
Maluly – que “altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela 
Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e pela Lei 
nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: inclui como beneficiário 
de isenção do imposto de renda pessoa física os por-
tadores de necessidades especiais.
RELATOR: Deputado  RODRIGO ROCHA LOURES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Seguri-
dade Social e Família.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07/05/08.

21. PROJETO DE LEI Nº 5.472-A/01 – do Sr. Luiz 
Carlos Hauly – que “concede dilação de prazo para 
pagamento do imposto de importação, nas operações 
de importação de mercadoria, com o objetivo de in-
centivar a instalação de fábricas no país, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado  VIGNATTI
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária.

22. PROJETO DE LEI Nº 6.410-B/02 – do Sr. Alberto 
Fraga – que “dispõe sobre a Gratificação de Repre-
sentação a ser concedida aos Policiais e Bombeiros 
Militares do Distrito Federal”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: estabelece que os policiais 
e bombeiros militares só poderão ser deslocados para 
a Presidência da República e demais órgãos federais, 
para exercerem atividades correlatas as suas funções, 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 14 20503 

tendo direito a uma gratificação de representação cor-
respondente a 1 1/2 (um e meio) soldo.
RELATOR: Deputado  JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária.

23. PROJETO DE LEI Nº 880-A/03 – do Sr. Eduardo 
Cunha – que “dispõe sobre as compras de remédios 
e equipamentos de saúde pela União”.
RELATOR: Deputado  JOÃO MAGALHÃES
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e pela adequação 
financeira e orçamentária da emenda apresentada na 
Comissão; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e 
da emenda apresentada na Comissão.

24. PROJETO DE LEI Nº 1.565-A/03 – do Sr. Júlio Re-
decker – que “revoga o parágrafo único do art. 18 da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, acrescido pelo 
art. 21 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: revoga dispositivo que 
possibilita recurso de decisão final do CNAS na con-
cessão ou renovação do CEBAS – Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social.
RELATOR: Deputado  VIGNATTI
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.
O DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY APRESENTOU 
VOTO EM SEPARADO EM 23/06/05.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 22/08/07.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM 
29/08/07.

25. PROJETO DE LEI Nº 3.018/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “dispõe sobre inclusão dos gastos com 
equipamentos e medicamentos entre os abatimentos 
do imposto de renda da pessoa física e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL’s nºs 3.431/04, 4.014/04, 
4.583/04, 5.325/05, 5.619/05, 6.605/06, 6.867/06, 
7.122/06, 7.167/06, 514/07, 550/07, 953/07, 1.052/07 
e 2.157/07)
RELATOR: Deputado  JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e dos PL’s nºs 3.431/04, 4.014/04, 
4.583/04, 5.325/05, 5.619/05, 6.605/06, 6.867/06, 
7.122/06, 7.167/06, 514/07, 550/07, 953/07, 1.052/07 
e 2.157/07, apensados.
26. PROJETO DE LEI Nº 4.883/05 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “altera a Lei nº 10.684, de 30 de maio 
de 2003, dispõe sobre parcelamento de débitos junto 
à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: criando o bônus de adim-
plência para o contribuinte beneficiário do Parcelamento 
Especial (PAES) que recolher as parcelas sem atraso; 
alterando a Lei do “novo REFIS” ou “REFIS 2”.
RELATOR: Deputado  RICARDO BERZOINI
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e da emenda apresentada na CFT.

27. 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 alíquo-
tas 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  JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

28. PROJETO DE LEI Nº 632-A/07 – do Sr. Lincoln 
Portela – que “dispõe sobre a cobrança de tarifa de 
abertura de crédito no financiamento de veículos au-
tomotores, acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 
8.078, de 1990, e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: limita a cobrança da taxa 
de abertura de crédito (TAC) ao máximo de 0,3% (zero 
três por cento) do valor do veículo a ser financiado.
RELATOR: Deputado  AELTON FREITAS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo 
da Comissão de Defesa do Consumidor e da emenda 
apresentada na Comissão; e, no mérito, pela aprova-
ção do Projeto e da emenda apresentada na Comis-
são, com Substitutivo.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/05/2008) 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
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PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.989, de 1995, 
modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de 
2001, nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela 
Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na 
aquisição de automóveis para utilização no transpor-
te autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física, nas condições que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado  ARMANDO MONTEIRO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-05-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 737/07 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre ações humanitárias internacionais 
empreendidas pelo Poder Executivo com a finalidade 
de prevenir, proteger, preparar, evitar, reduzir, mitigar 
sofrimento e auxiliar outros países ou regiões que se 
encontrem, momentaneamente ou não, em situações de 
emergência, de calamidade pública, de risco iminente 
ou grave ameaça à vida, à saúde, à garantia dos direi-
tos humanos ou humanitários de sua população”. 
RELATOR: Deputado  VIGNATTI. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.175/04 – da Sra. Iriny Lopes – 
que “torna obrigatório a inserção de cláusula protetora 
de direitos humanos em contratos de financiamentos 
concedidos por instituições oficiais” 
RELATOR: Deputado  JOÃO DADO. 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTROLE 
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 73/08 Do Sr. Augusto Carvalho 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça 
a respeito das providências administrativas tomadas 
para que a Polícia Federal apure o vazamento de da-
dos relativos às despesas efetuadas pela Presidência 

da República, no governo Fernando Henrique Car-
doso, de sua esposa, Sra. Ruth Cardoso, bem como 
dos Ministros de Estado, à época, Raul Jungmann e 
Paulo Renato de Souza, no que se refere aos gastos 
efetuados com cartões corporativos e suprimento de 
fundo (conta tipo B)”. 

REQUERIMENTO Nº 85/08 Do Sr. João Oliveira – que 
“solicita informações ao Departamento de Polícia Fe-
deral sobre a operação denominada Passárgada, de-
sencadeada no dia 8 de abril de 2008 nos Estados de 
Minas Gerais e Bahia e no Distrito Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 89/08 Do Sr. Juvenil – que “so-
licita ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil informações circunstanciadas sobre 
a liquidação do Banco Santos S/A, na forma que es-
pecifica”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pela Comissão: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
30/07 – do Sr. Duarte Nogueira – que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle rea-
lize ato de fiscalização e controle na Presidência da 
República, no que concerne às despesas efetuadas 
com o Cartão Corporativo – Cartão de Pagamento do 
Governo Federal”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO OLIVEIRA. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 
Vista ao Deputado  Ayrton Xerez, em 16/04/2008. 
O Deputado  Paulo Pimenta apresentou voto em sepa-
rado em 29/04/2008. 
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema: “Esclarecimentos sobre o rompimento da bar-
ragem de Apertadinho, que ocorreu no último dia 9 de 
janeiro, em Vilhena – RO.”
(REQ n.º 68/2008, de autoria do Deputado  João 
Magalhães, aprovado na Reunião Ordinária do dia 
12/03/2008).

Expositores: Augustinho Pastore, Secretário de Esta-
do do desenvolvimento Ambiental de Rondônia; Carlos 
Aristeu Menjen, Chefe do Escritório Regional do Ibama 
em Vilhena/RO; Salim Taufic Schahin, Sócio-Presidente 
do Grupo Schahin S/A; Milton Taufic Schahin, Sócio-
Presidente do Grupo Schahin S/A; Rubens dos San-
tos Rocha, Engenheiro Responsável Pelo Projeto da 
Barragem de Apertadinho.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
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HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 33/08 Do Sr. Leonardo Monteiro 
– que “requer a realização de Seminário da Comissão 
de Legislação Participativa na Assembléia Legislativa 
do Estado do Paraná para debater sobre o Reconhe-
cimento da Profissão de Terapeutas Naturalistas”. 

REQUERIMENTO Nº 34/08 Do Sr. Pedro Wilson – que 
“propõe que seja criada no âmbito desta Comissão 
uma Subcomissão especial para tratar do processo de 
participação popular nas comemorações dos 20 anos 
da Constituição Federal”. 

B – Sugestões: 

SUGESTÃO Nº 101/05 – da Associação Comunitária 
do Chonin de Cima – que “dispensa a apresentação 
do Certificado de Alistamento Militar aos interessados 
em requerer o Título Eleitoral”. 
RELATORA: Deputada  SUELY. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada  Luiza Erundina, em 25/04/2007. 

SUGESTÃO Nº 64/07 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugestão de Projeto de 
Lei que cria a Junta Municipal de Inclusão Social e 
Conciliação”. 
RELATORA: Deputada  SUELY. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 93/07 – da Federação Brasileira dos 
Profissionais Esteticistas – que “sugere a realização 
de Simpósio para que seja debatida a regulamentação 
dos técnicos esteticistas e tecnólogos em estética”. 
RELATORA: Deputada  SUELY. 
PARECER: pela aprovação, com o envio de requeri-
mento de audiência pública à Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público. 

SUGESTÃO Nº 198/06 – da Associação Comunitária 
do Chonin de Cima – que “cria o Conselho Nacional 
dos Terapeutas e Naturalistas de plantas medicinais – 
CONTENAPLAM”. (Apensados: SUG 32/2007 e SUG 
215/2006) 
RELATOR: Deputado  LEONARDO MONTEIRO. 
PARECER: pela aprovação desta, da SUG 215/2006 
CLP, e da SUG 32/2007 CLP, apensadas, propondo o 
envio de Indicação ao Poder Executivo. 

SUGESTÃO Nº 238/06 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “propõe projeto de lei que 
prevê ao Ministério Público fiscalizar e estimular o fun-
cionamento dos programas de planejamento familiar 
dando proteção social”. 
RELATOR: Deputado  LEONARDO MONTEIRO. 

PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 256/06 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
que regulamenta o art. 29, inciso l, da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado  LEONARDO MONTEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 40/07 – da Associação Comunitária 
do Chonin de Cima – que “sugere a realização de Au-
diência Pública Externa pela Comissão de Legislação 
Participativa na Câmara Municipal de Governador Va-
ladares, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado  LEONARDO MONTEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 221/06 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
impor crime aos atos de burocracia desnecessários”. 
RELATOR: Deputado  LINCOLN PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 248/06 – do Instituto São Paulo de 
Cidadania e Política – que “sugere alteração no art. 
19 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre partidos políticos”. 
RELATOR: Deputado  LINCOLN PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 259/06 – da Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil – que “sugere Projeto de Lei que cria 
o Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal – 
FUNSEG – JF e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  GERALDO THADEU. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 28/07 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que cria 
o Dia Nacional da Vítima de Crime”. 
RELATOR: Deputado  SILVIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 59/07 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que al-
tera a Lei nº 5.883, de 1973”. 
RELATOR: Deputado  FERNANDO FERRO. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 60/07 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que alte-
ra a Lei nº 6.015, de 1973, no tocante á união estável, 
bem como a certidão de óbito”. 
RELATOR: Deputado  JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 90/07 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei para a 
criação de datas comemorativas referentes à cidada-
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nia participativa, à família, direitos e deveres coletivos 
e combate à impunidade”. 
RELATOR: Deputado  JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 94/08 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei acres-
centando parágrafo único ao art. 342 do Código de 
Processo Civil, que permite à parte que requeira ao 
juiz que a ouça pessoalmente em juízo”. 
RELATOR: Deputado  JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 
LOCAL: Plenário 2 – Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.316/07 – do Sr. Carlito Merss – 
que “dispõe sobre a política de incentivo ao incremen-
to da agregação de valor aos produtos, subprodutos e 
serviços da floresta, bem como diversificação industrial, 
desenvolvimento tecnológico e utilização de empreen-
dedores locais e de mão-de-obra regional”. 
RELATOR: Deputado  WANDENKOLK GONÇALVES. 

PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.027/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre os créditos 
de carbono e os certificados de redução de emissões 
e a titularidade exclusiva deles em empreendimentos 
para geração de energia elétrica a partir de fontes al-
ternativas”. 
RELATOR: Deputado  GERVÁSIO SILVA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 
16/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.153/07 – do Sr. Vander Lou-
bet – que “institui a Certidão Negativa de Débito Am-
biental – CNDA”. 
RELATOR: Deputado  RICARDO TRIPOLI. 

PARECER: pela aprovação deste, das Emendas apre-
sentadas na Comissão nºs 1/07 e 2/07, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.161/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a “economia das 
florestas”, instituindo o Programa de Apoio à Preser-
vação de Florestas – PRÓ-FLORESTA”. 
RELATOR: Deputado  LUIZ CARREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputado s Leonardo Monteiro e 
Moreira Mendes, em 07/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado  LUIZ CARREIRA. 

PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.897/08 – do Sr. Miguel Martini 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urba-
na e dá outras providências” (Estatuto da Cidade), no 
que diz respeito à arborização urbana”. 
RELATOR: Deputado  MARCOS MONTES. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

A – Audiência Pública: 

Tema: Discussão sobre a descoberta de nova reserva 
de petróleo na Bacia de Santos, em atendimento aos 
Requerimentos nºs 216/2008-CME, dos Deputado s 
Brizola Neto e Arnaldo Vianna; 220/2008-CME, do 
Deputado  José Carlos Aleluia; 223/2008-CME, do 
Deputado  Arnaldo Jardim; e 119/2008-CDEIC, do 
Deputado  Osório Adriano.
Convidado: Sr. Haroldo Borges Rodrigues Lima, Dire-
tor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DE-
FESA NACIONAL 
LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 167/08 Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “requer a realização de Semi-
nário com participação das autoridades que nomeia, 
para debater e avaliar o posicionamento oficial brasileiro 
diante das recriminações feitas em foros internacionais 
aos biocombustíveis brasileiros (etanol e biodiesel)”. 

REQUERIMENTO Nº 171/08 Dos Srs. Vieira da Cunha 
e Pompeo de Mattos – que “requerem a realização de 
audiência pública para discutir os reflexos causados 
pela retenção de mercadorias nas fronteiras, em face 
da greve dos auditores fiscais da Receita Federal”. 
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REQUERIMENTO Nº 177/08 Da Sra. Perpétua Almeida 
– que “solicita que sejam convidados o Sr. Dante Capu-
to, Subsecretário de Assuntos políticos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA); e o Embaixador Jorge 
d´Escragnolle Taunay Filho, Subsecretário – Geral para 
América do Sul do Ministério de Relações Exteriores 
Brasileiro para comparecerem em audiência pública 
tendo como tema o referendo sobre a autonomia do 
Departamento de Santa Cruz na Bolívia, suas reper-
cussões para integração Latino Americana e para as 
relações políticas, econômicas e sociais entre Brasil 
e Bolívia”. 

REQUERIMENTO Nº 179/08 Do Sr. Dr. Rosinha – que 
“requer a realização de Audiência Pública conjunta com 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática para discutir patentes farmacêuticas”. 

REQUERIMENTO Nº 180/08 Dos Srs. Nilson Mourão e 
Dr. Rosinha – que “requerem a apreciação de Moção, 
em anexo, que manifesta integral apoio à Resolução 
do Conselho Permanente da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), aprovada na sessão dos dias 2 e 3 
de maio do corrente, que dá Respaldo à Institucionali-
dade Democrática, ao Diálogo e à Paz na Bolívia”. 

REQUERIMENTO Nº 181/08 Do Sr. Raul Jungmann – 
que “requer a criação de Comissão Externa de parla-
mentares da CREDN, para visitar o Paraguai, Bolívia 
e Equador, objetivando aumentar os contatos com os 
parlamentos”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 405/07 
– da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. – 
que “aprova o texto do Primeiro Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica nº 58, assinado 
entre os Governos da República Argentina, da Repú-
blica Federativa do Brasil, da República do Paraguai, 
da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do 
Mercosul e o Governo da República do Peru, celebrado 
em Montevidéu, em 30 de novembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado  GEORGE HILTON. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 496/08 
– da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. – 
(MSC 629/2006) – que “aprova o texto do Memorando 
de Entendimento para o Estabelecimento de um Grupo 
Bilateral de Inteligência Brasil-Paraguai na Esfera da 
Pirataria, da Falsificação e do Contrabando de Produ-
tos Pirateados e Falsificados, celebrado em Assunção, 
em 20 de junho de 2006”. 
RELATOR: Deputado  MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 852/07 – do Poder Executivo – (AV 
1116/2007) – que “submente à apreciação do Con-
gresso Nacional, o texto do Convênio de Previdência 
Social entre a República Federativa do Brasil e a Re-
pública do Chile, celebrado em Santiago, em 26 de 
abril de 2007”. 
RELATOR: Deputado  JÚLIO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 911/07 – do Poder Executivo – (AV 
1236/2007) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo de Cooperação Mútua 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo Bolivariana da Venezuela para Combater o 
Tráfego de Aeronaves Envolvidas com Atividades Ilíci-
tas Transnacionais, celebrado em Caracas, em 30 de 
dezembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado  RAUL JUNGMANN. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 953/07 – do Poder Executivo – (AV 
1289/2007) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional o texto do Protocolo de Cooperação 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no 
Domínio da Defesa, assinada em Praia, em 15 de se-
tembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, requerendo que a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania seja ou-
vida também quanto ao mérito da matéria. 

MENSAGEM Nº 994/07 – do Poder Executivo – (AV 
1369/2007) – que “submente à apreciação do Con-
gresso Nacional, o texto do Tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Panamá sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas ou Sujeitas a 
Regimes Especiais, assinado na Cidade do Panamá, 
em 10 de agosto de 2007”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação, requerendo que a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania se ma-
nifeste também quanto ao mérito. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.630/05 
– do Sr. Antonio Carlos Pannunzio – que “susta o Me-
morando de Entendimento entre a República Federativa 
do Brasil e a República Popular da China sobre Coo-
peração em Matéria de Comércio e Investimento” 
RELATOR: Deputado  MARCONDES GADELHA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Raul Jungmann, em 07/11/2007. 
O Deputado  Raul Jungmann apresentou voto em se-
parado em 20/11/2007. 



20508 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

Adiada a votação por acordo dos membros da Comis-
são, em 21/11/2007.
Adiada a votação por acordo dos membros da Comis-
são, em 07/05/2008. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 71/07 – 
do Sr. Leonardo Vilela – que “susta a tramitação con-
gressual dos acordos bilaterais firmados entre Brasil 
e Bolívia”. 
RELATOR: Deputado  DR. ROSINHA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Raul Jungmann, em 07/11/2007. 
O Deputado  Raul Jungmann apresentou voto em se-
parado em 20/11/2007. 

Adiada a votação por acordo dos Srs. Deputado s, com 
a sugestão de providências, em 12/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.642/96 – do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “autoriza o livre acesso de Senadores da 
República e Deputado s Federais às repartições públi-
cas, para fins relacionados à atividade parlamentar, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas modifica-
tivas. 
Vista conjunta aos Deputado s Aldo Rebelo, Ar-
naldo Madeira, Colbert Martins e William Woo, em 
20/06/2007. 
Os Deputado s William Woo, Arnaldo Madeira e Aldo 
Rebelo apresentaram votos em separado. 

Adiada a discussão a requerimento do Relator, em 
04/07/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 755/07 – do Sr. Paulo Roberto 
– que “altera o artigo 89, Inciso I, alínea a, do Código 
Penal Militar e altera o artigo 618, Inciso I, alínea a, 
do Código Penal Militar” 
RELATOR: Deputado  MARCONDES GADELHA. 
PARECER: pela rejeição. 
Adiada a discussão a requerimento de Deputado , em 
05/12/2007. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.288/07 – do Sr. Beto Faro – que 
“dispõe sobre a proibição da implantação e funciona-
mento no Brasil de porto pesqueiro internacional e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado  CARLOS ZARATTINI. 
PARECER: pela aprovação. 
LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

A – Audiência Pública: 

Audiência pública atendendo aos Requerimentos:

Nº 152/2008, de autoria do Deputado  Marcelo Itagiba, 
que convoca o Ministro Extraordinário de Assuntos 
Estratégicos, Senhor Roberto Mangabeira Unger e o 
Ministro da Defesa, Senhor Nelson Jobim, para tratar 
de assuntos de interesse público relevante;

Nº 163/2008, de autoria do Deputado  Antônio Carlos 
Pannunzio, que convida o Senhor José de Anchieta 
Júnior, Governador do Estado de Roraima a compa-
recer à Audiência pública em que o Ministro da Jus-
tiça prestará esclarecimentos à Comissão a respeito 
da retirada de não índios da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, em Roraima;

Nº 164/2008, de autoria do Deputado  Antônio Carlos 
Pannunzio, que convoca o Ministro da Justiça, Senhor 
Tarso Genro, a prestar esclarecimentos a respeito da 
retirada de não índios da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol e

Nº 174/2008, de autoria do Deputado  Francisco Ro-
drigues, que requer que a Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional – 
CAINDR, seja convidada a participar de audiência 
conjunta com esta Comissão, para discutir a situação 
da Reserva Indígena Raposa/Serra do Sol, no Estado 
de Roraima.
Presenças confirmadas: Senhor José de Anchieta Jú-
nior, Governador do Estado de Roraima; Senhor Tarso 
Genro, Ministro de Estado da Justiça.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado  GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.307/08 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “inclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, disciplinando o direito dos incorpora-
dos a ensino profissionalizante”. 
RELATOR: Deputado  GEORGE HILTON. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBA-
TE AO CRIME ORGANIZADO 
LOCAL: Plenário 6, Anexo II. 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.158/02 – do Sr. Robson Tuma – 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação 
de Nada Consta das Justiças Comum e Federal para a 
realização de cirurgias plásticas que descaracterizem 
ou impeçam o reconhecimento da pessoa”. (Apensa-
do: PL 3.226/04) 
RELATOR: Deputado  MAURO LOPES. 

PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 3.226/04, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 149/07 – do Sr. Neucimar Fraga – 
que “Altera a redação da Lei nº 10.826, de 2003, incluin-
do parágrafo único ao art. 13 e tipificando penalmente 
a omissão de informação à autoridade policial”. 
RELATOR: Deputado  PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 401/07 – do Senado Federal – 
Luiz Estevão – (PLS 297/99) – que “Institui o sistema 
de bolsa de estudo para os integrantes das carreiras 
de policiais federais, policiais civis, policiais militares, 
dos corpos de bombeiros militares e das Forças Ar-
madas”. 
RELATOR: Deputado  WILLIAM WOO. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda da Co-
missão de Educação e Cultura, com duas emendas. 
Vista ao Deputado  Antonio Carlos Biscaia, em 
16/4/08. 
O Deputado  Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 23/4/08. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.228/07 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “Acrescenta parágrafo ao art. 82 da Lei nº 
7.210, de 11 de junho de 1984, que ‘Institui a Lei de 
Execução Penal’”. 
RELATOR: Deputado  LINCOLN PORTELA. 

PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.081/07 – do Sr. Manato – que 
“Institui a videoconferência como regra no interrogató-
rio judicial, alterando o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal)”. 
RELATOR: Deputado  ALEXANDRE SILVEIRA. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.332/07 – do Sr. Praciano – que 
“Altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho 1999”. 
RELATOR: Deputado  ADEMIR CAMILO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 7/5/08. 

PROJETO DE LEI Nº 2.371/07 – do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “Dispõe sobre a instalação de dispositivo 
de identificação e rastreamento em armas de uso ex-
clusivo das Forças Armadas”. 
RELATOR: Deputado  GONZAGA PATRIOTA. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.716/07 – do Sr. Onyx Lorenzo-
ni – que “Altera a Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.288/08 – do Sr. Major Fábio – 
que “Altera a Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, 
que estabelece normas gerais para a prestação de 
serviço voluntário nas Polícias Militares e nos Corpos 
de Bombeiros Militares e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado  LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.292/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “Cria o Cadastro Nacional de Veículos 
Roubados”. 
RELATOR: Deputado  GUILHERME CAMPOS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 404/99 – do Sr. José Pimen-
tel – que “Torna obrigatória a instalação de porta de 
segurança nas agências bancárias e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 628/99, PL 3.413/00 e PL 
4.041/04) 
RELATOR: Deputado  GUILHERME CAMPOS. 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 
LOCAL: Plenário 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
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REQUERIMENTO Nº 172/08 Do Sr. Henrique Afonso 
– que “requer a realização de uma Audiência Pública 
para discutir O Início da Vida Humana como Marco de 
Direitos Fundamentais”. 

REQUERIMENTO Nº 173/08 Do Sr. Henrique Afonso – 
que “requer realização de Audiência Pública para discu-
tir os processos e programas relacionados aos direitos 
dos portadores de transtorno mental no Brasil” 

REQUERIMENTO Nº 175/08 Da Sra. Jô Moraes – que 
“requer a inclusão do Subprocurador Geral da Repú-
blica, Doutor Eugênio José Guilherme de Aragão para 
participar da realização da Audiência Pública, referente 
ao Req. 163/2008, do Deputado  Rafael Guerra” 

REQUERIMENTO Nº 180/08 Do Sr. Ribamar Alves 
– que “requer que sejam convidados o Secretário de 
Previdência Social do Ministério da Previdência, o re-
presentante da Associação Brasileira dos Institutos de 
Previdência dos Estados e Municípios – ABIPEM e o 
representante do Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, 
para participarem de audiência pública sobre o regime 
previdência complementar do servidor público”. 

REQUERIMENTO Nº 189/08 Da Sra. Solange Almeida 
– que requer realização de “Audiência Pública sobre 
Moradores de Rua”. 

REQUERIMENTO Nº 190/08 Da Sra. Solange Almei-
da – “requerimento de Audiência Pública para tratar de 
questões relacionadas aos Hospitais Universitários”. 

REQUERIMENTO Nº 191/08 Do Sr. José Linhares – 
que “requer que a Comissão de Seguridade Social e 
Família promova a realização de audiência pública 
para discutir o Projeto de Lei 3021/2.008 que “Dispõe 
sobre a certificação das entidades beneficentes de as-
sistência social, regula os procedimentos de isenção 
de contribuições para a seguridade social e dá outras 
providências””. 

REQUERIMENTO Nº 192/08 Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – (PL 7029/2006) – que “propõe a realização de 
Audiência Pública sobre o Projeto de Lei 7029/2006 – 
que “acresce dispositivos ao art. 22 da Lei nº 6.360, de 
23 de setembro de 1976, para dispor sobre registro e 
fracionamento de medicamentos para dispensação, e 
dá outras providências.”” 

REQUERIMENTO Nº 194/08 Do Sr. Geraldo Resen-
de – (PL 1167/2007) – que “requer a desapensação 
do PL 2.662/07 e a redistribuição dos PLs 1.167/07 e 
1.972/07”. 

REQUERIMENTO Nº 195/08 Do Sr. Dr. Pinotti – (PL 
4076/2001) – que “requer a realização de audiên-
cia pública para debater o tema constante no PL 
4076/2001”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.350/97 – do Sr. José Linhares 
– que “dispõe sobre a instituição do Programa Nacio-
nal de Apoio à Saúde – PRONASA, com a finalidade 
de captar e canalizar recursos para o setor saúde”. 
(Apensado: PL 1318/1999) 
RELATORA: Deputada  CIDA DIOGO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1318/1999, 
apensado. 
Vista ao Deputado  Rafael Guerra, em 19/06/2007. 

O Deputado  Jorge Alberto apresentou voto em sepa-
rado em 24/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 6.350/02 – do Sr. Tilden San-
tiago – que “define a Guarda Compartilhada. NOVA 
EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Dispõe sobre a guar-
da compartilhada”. 
RELATORA: Deputada  CIDA DIOGO. 

PARECER: pela aprovação do substitutivo do Senado 
Federal ao PL 6.350-C/2002. 

PROJETO DE LEI Nº 2.513/07 – do Senado Fede-
ral – Patrícia Saboya – (PLS 281/2005) – que “cria o 
Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação 
da licença-maternidade mediante concessão de in-
centivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991”. 
RELATORA: Deputada  RITA CAMATA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2008 da CSSF. 

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) 
RELATOR: Deputado  GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1596/2003, 
apensado, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
6081/2005, apensado. 

Vista à Deputada  Jô Moraes, em 12/07/2007. 

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 compensa-
ção financeira entre o Regime Geral de Previdência 
Social e os regimes de previdência dos servidores da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios 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 provi-
dências”. (Apensado: PL 3907/2000) 
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RELATOR: Deputado  ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3907/2000, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 264/07 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “altera o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Dr. Talmir, em 18/09/2007. 

O Deputado  Dr. Talmir apresentou voto em separado 
em 02/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 420/07 – do Sr. Vaccarezza – 
que “extingue a necessidade de afixação de edital 
de proclamas e sua publicação. .Altera dispositivo do 
Novo Código Civil e da Lei nº 6.015, de 1973, relati-
vos à habilitação para o casamento”. (Apensados: PL 
639/2007, PL 640/2007 e PL 1735/2007) 
RELATOR: Deputado  JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 639/2007, do PL 640/2007, e do PL 1735/2007, 
apensados, com substitutivo. 

Vista ao Deputado  Germano Bonow, em 31/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida Diogo – 
que “dispõe sobre as atividades de redução de danos 
entre usuários de drogas, visando a prevenir a trans-
missão de doenças, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Saraiva Felipe, em 12/03/2008. 

Adiada a discussão por falta de “quorum”, em 
23/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.695/07 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames oftal-
mológico e auditivo nas escolas de ensino fundamental 
da rede pública”. (Apensado: PL 2264/2007) 
RELATOR: Deputado  RAFAEL GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e 
pela rejeição da Emenda 1/2007 da CSSF, e do PL 
2264/2007, apensado. 

Vista à Deputada  Cida Diogo, em 12/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.885/07 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado  RAFAEL GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Dr. Rosinha, em 23/04/2008. 

O Deputado  Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 07/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.093/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “cria o abono dia de vacinação, concedido 
aos empregados ou servidores públicos que tenham 
filhos ou dependentes menores de 5 anos de idade, 
extensivo aos participantes de Campanha Nacional de 
Vacinação, nos termos desta lei”. 
RELATORA: Deputada  CIDA DIOGO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Saraiva Felipe, em 23/04/2008. 
LOCAL: Plenário 8, Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 31-A, DE 2007, DO SR. VIRGÍLIO GUI-
MARÃES, 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”. 

A – Audiência Pública: 

Audiência Pública, com os convidados: LUIS MARINHO, 
Ministro da Previdência Social; BERNARD APPY, Se-
cretário de Política Econômica do Ministério da Fazen-
da; e SANDRO ALEX DE OLIVEIRA CÉSAR, Diretor 
Executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Seguridade Social.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
15/05/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.380/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, 
estabelecendo que o Ministério da Saúde irá avaliar 
refrigerantes e bebidas alcóolicas como isentas de 
riscos à saúde, antes da sua liberação”. 

RELATOR: Deputado  ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.637/07 – da Sra. Angela Portela 
– que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
que cria o Programa Bolsa Família, para dispor sobre 
os valores referenciais de caracterização de pobreza 
ou extrema pobreza”. 

RELATOR: Deputado  GUILHERME MENEZES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 110/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda 
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líquida de um concurso anual de prognóstico sobre o 
resultado de sorteios de números para as Associações 
da Cruz Vermelha Brasileira”. 

RELATORA: Deputada  ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.982/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências”. 

RELATORA: Deputada  TONHA MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.167/08 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o fornecimento de medica-
mentos para portadores de doenças crônicas de bai-
xa prevalência ou rara a pacientes da rede pública de 
saúde e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  NAZARENO FONTELES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 29/99 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“dispõe sobre regulamentação de anúncios publicitários 
em horários de programação infanto-juvenil”. 

RELATORA: Deputada  ALINE CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.823/01 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “Dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 
da Constituição Federal””. 

RELATOR: Deputado  SATURNINO MASSON. 

PROJETO DE LEI Nº 2.613/07 – do Sr. Pepe Vargas 
– que “estabelece normas básicas para o funciona-
mento de estabelecimentos que prestam atendimento 
integral institucional a idosos como Asilos, Casas de 
Repouso, Clínicas Geriátricas e congêneres e dá ou-
tras providências”. 

RELATOR: Deputado  FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.077/08 – do Poder Executi-
vo – que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 
Social”. 

RELATOR: Deputado  RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.145/08 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “dispõe sobre a contratação de assistentes 
sociais”. 
RELATOR: Deputado  JOSÉ LINHARES. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.999/05 – do Sr. Milton Car-
dias – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os po-
liciais civis e policiais militares serem submetidos a 
exames clínicos toxicológicos periódicos “. (Apensa-
dos: PL 6076/2005, PL 6085/2005, PL 6118/2005, PL 
6122/2005, PL 6257/2005 e PL 6306/2005) 
RELATOR: Deputado  DR. TALMIR. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 
LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
DIA 14/05/2008 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 2.159/07 – do Sr. Sandro Ma-
bel – que “requer seja revigorado o verbete nº 01 da 
súmula de jurisprudência da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, que dispõe sobre 
regulamentação de profissões”. 

REQUERIMENTO Nº 167/08 Do Sr. João Campos – 
que “requer à Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, a realização de Audiência Pública, 
para discussão de propostas para o Projeto de Lei nº 
1.949, de 2007, que “Institui a Lei Geral da Polícia Civil 
e dá outras providências”” 

REQUERIMENTO Nº 170/08 Do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “solicita seja convocado o Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, Dr. Guido Mantega, a fim de 
prestar esclarecimentos a respeito dos impasses fi-
nanceiros no tocante a greve dos auditores da Receita 
Federal do Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 172/08 Da Sra. Andreia Zito – 
que “requer a convocação do Senhor Ministro do Tra-
balho e Emprego para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre déficit operacional do FAT – Fundo 
de Amparo ao Trabalhador, decorrente de aumento 
de pagamentos de seguro desemprego, e possível 
comprometimento de investimentos”. 

REQUERIMENTO Nº 175/08 Do Sr. Vicentinho – que 
“requer audiência pública para ouvir o Sr. Antonio Me-
deiros, Secretário Nacional de Relações do Trabalho, 
sobre a portaria nº 186/08”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.930/06 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 126/2005) – que “institui o Programa 
Nacional de Estímulo ao Emprego de Trabalhadores Ex-
perientes – PNETE”. (Apensados: PL 765/2003 (Apen-
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sados: PL 1842/2003, PL 3581/2004, PL 4909/2005, 
PL 5406/2005, PL 6022/2005, PL 6173/2005 (Apen-
sado: PL 1747/2007), PL 6294/2005, PL 193/2007, 
PL 492/2007, PL 626/2007 e PL 2117/2007) e PL 
7344/2006) 
RELATOR: Deputado  ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2117/2007, 
do PL 1842/2003, do PL 3581/2004, do PL 4909/2005, 
do PL 5406/2005, do PL 6022/2005, do PL 6173/2005, 
do PL 6294/2005, do PL 193/2007, do PL 492/2007, do 
PL 626/2007, do PL 1747/2007, do PL 765/2003, e do 
PL 7344/2006, apensados, com substitutivo.
(AVULSO Nº 86) 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.906-A/02 – do Senado Federal 
– MOREIRA MENDES – (PLS 290/2001) – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da profissão de 
Turismólogo”. (Apensados: PL 7010/2002, PL 812/2003 
e PL 4740/2004) 
RELATOR: Deputado  DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda adotada 
pela Comissão de Turismo e Desporto, com emenda, 
e pela rejeição do PL 7010/2002, do PL 812/2003, e 
do PL 4740/2004, apensados. 
Vista ao Deputado  Nelson Marquezelli, em 
07/05/2008.

(AVULSO Nº 116) 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/05 – dos Srs. Vanessa Gra-
zziotin e Inácio Arruda – que “altera dispositivos das 
Leis nº 9.069, de 1995, nº 8.987, de 1995, e nº 9.472, 
de 1997, muda regras de correção de preços de con-
tratos públicos e privados e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 5813/2005) 
RELATOR: Deputado  TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2006 da 
CTASP, e do PL 5813/2005, apensado.

(AVULSO Nº 14) 

PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-
cação”. 
RELATORA: Deputada  GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2008 da CTASP.

(AVULSO Nº 122) 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.965-A/00 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a criação de guardas-mirins e dá 
outras providências”. 

RELATORA: Deputada  MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado  Nelson Marquezelli, em 
02/04/2008. 
O Deputado  Nelson Marquezelli apresentou voto em 
separado em 08/04/2008.

(AVULSO Nº 19) 

PROJETO DE LEI Nº 4.448-A/01 – do Sr. João Paulo 
– que “cria o Índice Nacional de Responsabilidade So-
cial e o Cadastro de Inadimplentes Sociais – CADIS”. 
(Apensado: PL 4512/2001) 
RELATOR: Deputado  MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação parcial deste, com substitu-
tivo, pela rejeição do PL 4512/2001, apensado, e pela 
aprovação das Emendas adotadas pela Comissão de 
Seguridade Social e Família. 
Vista ao Deputado  Daniel Almeida, em 02/04/2008.

(AVULSO Nº 20) 

PROJETO DE LEI Nº 243/03 – do Sr. Paes Landim – 
que “dispõe sobre a concessão de bolsas de alimen-
tação e subsistência”. 
RELATORA: Deputada  ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Tarcísio Zimmermann, em 
02/04/2008.

(AVULSO Nº 21) 

PROJETO DE LEI Nº 632-A/03 – da Sra. Maria do 
Rosário – que “dispõe sobre a redução da jornada 
de trabalho para os trabalhadores pais ou detentores 
de guarda judicial de filho portador de deficiência fí-
sica ou mental grave”. (Apensados: PL 949/2003, PL 
1377/2003, PL 1611/2003 e PL 2322/2003) 
RELATORA: Deputada  ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 949/2003, do 
PL 1377/2003, do PL 1611/2003 e do PL 2322/2003, 
apensados, nos termos do Substitutivo adotado pela 
Comissão de Seguridade Social e Família.

(AVULSO Nº 22) 

PROJETO DE LEI Nº 1.412-A/03 – do Sr. Carlos Na-
der – que “dispõe sobre a concessão de incentivo fis-
cal para as pessoas jurídicas que firmarem contratos 
de trabalho com pessoas portadoras de deficiência e 
com pessoas idosas com mais de 60 (sessenta) anos”. 
(Apensados: PL 1743/2003 e PL 4949/2005) 
RELATOR: Deputado  ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1743/2003, e 
do PL 4949/2005, apensados.

(AVULSO Nº 83) 

PROJETO DE LEI Nº 1.432/03 – do Sr. Dr. Rosinha – 
que “altera a legislação sobre o rito sumaríssimo na 
Justiça do Trabalho”. 
RELATORA: Deputada  ANDREIA ZITO. 
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PARECER REFORMULADO: pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado  Sandro Mabel, em 10/10/2007.

(AVULSO Nº 25) 

PROJETO DE LEI Nº 2.080/03 – do Sr. Paes Landim – 
que “dispõe sobre criação de universidades, autorização 
de funcionamento de instituições de ensino superior, 
formação de professores e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 2085/2003) 
RELATORA: Deputada  GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 2085/2003, apensado. 
Vista conjunta às Deputada s Andreia Zito e Elcione 
Barbalho, em 16/04/2008. 
A Deputada  Elcione Barbalho apresentou voto em se-
parado em 07/05/2008.

(AVULSO Nº 27) 

PROJETO DE LEI Nº 3.436/04 – do Sr. Carlos Souza 
– que “cria o Fundo de Incentivo à Geração de Em-
prego por meio do Ecoturismo, nas condições que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado  EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação.

(AVULSO Nº 29) 

PROJETO DE LEI Nº 6.258/05 – dos Srs. Inácio Arruda 
e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a reintegração no 
emprego dos funcionários da Caixa Econômica Fede-
ral, demitidos no período de 1995 a 2003”. (Apensado: 
PL 1603/2007) 
RELATORA: Deputada  VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 1603/2007, apensado. 
Vista ao Deputado  Mauro Nazif, em 18/04/2007.

(AVULSO Nº 33) 

PROJETO DE LEI Nº 609/07 – do Sr. Luiz Sérgio – que 
“regulamenta as profissões de Pesquisador de Mercado, 
Opinião e Mídia e de Técnico de Pesquisa de Mercado, 
Opinião e Mídia” (Apensado: PL 1201/2007) 
RELATOR: Deputado  VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 1201/2007, apensado.

(AVULSO Nº 118) 

PROJETO DE LEI Nº 1.198-A/07 – do Sr. Assis do 
Couto – que “estende aos sericicultores o benefício do 
seguro-desemprego, concedido ao pescador profissio-
nal durante o período de defeso, conforme previsto pela 
Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003”. 
RELATORA: Deputada  GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação.

(AVULSO Nº 64) 

PROJETO DE LEI Nº 1.226/07 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “regulamenta o exercício do Profissional 
de Marketing, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1944/2007) 
RELATOR: Deputado  FILIPE PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 1944/2007, apensado.

(AVULSO Nº 125) 

PROJETO DE LEI Nº 1.311/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “estabelece penalidades pelo descumpri-
mento da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998 e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, 
e pela rejeição da Emenda 1/2007 da CTASP, e da 
Emenda 2/2007 da CTASP.

(AVULSO Nº 90) 

PROJETO DE LEI Nº 1.457/07 – do Sr. Ayrton Xerez 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
acrescentando dois parágrafos ao disposto em seu art. 
23 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação.

(AVULSO Nº 50) 

PROJETO DE LEI Nº 1.515/07 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “acrescenta o artigo 12-A, ao Decreto-Lei 
nº 9.295, de 27 de maio de 1946, para tornar obri-
gatório o exame de proficiência como condição para 
inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade”. 
RELATOR: Deputado  ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação.

(AVULSO Nº 51) 

PROJETO DE LEI Nº 1.811/07 – do Sr. Miro Teixeira – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado  MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado  Tarcísio Zimmermann, em 
05/12/2007.

(AVULSO Nº 57) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 
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PROJETO DE LEI Nº 7.388/06 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de Artesão e cria o Dia Nacional do Artesão”. 

RELATOR: Deputado  EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.252/08 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “acrescenta um cargo ao quadro 
de auditores do Tribunal de Contas da União”. 
RELATOR: Deputado  TADEU FILIPPELLI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.914/02 – do Senado Federal – 
MARINA SILVA – (PLS 68/2000) – que “dispõe sobre 
a concessão de seguro-desemprego ao trabalhador 
extrativista vegetal e ao beneficiador de produtos das 
florestas durante o período em que estiver impedido 
de exercer sua atividade e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 677/2003) 
RELATOR: Deputado  SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
LOCAL: Plenário 5 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 109/08 Da Comissão de Turismo 
e Desporto – que “requer a realização de Sessão So-
lene em homenagem à Semana Nacional do Turismo 
e ao dia Internacional do Turismo”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 408/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional – (MSC 507/2007) – que “aprova o texto 
do Acordo de Cooperação na Área do Turismo entre o 
Governo da República Federativa do Brasl e o Governo 
da República do Panamá, celebrado em Brasília, em 
25 de maio de 2007”. 
RELATORA: Deputada  LÍDICE DA MATA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.977/07 – do Sr. Antonio Car-
los Magalhães Neto – que “dispõe sobre a concessão 
para a abertura de Agências de Viagens”. 
RELATOR: Deputado  FÁBIO FARIA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado  Otavio Leite, em 16/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.978/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “especifica um prazo mínimo de 
financiamento pelo Fundo Geral de Turismo – FUNGE-
TUR para a construção de hotéis de turismo”. 
RELATOR: Deputado  FÁBIO FARIA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputado s Marcelo Teixeira e Mi-
guel Corrêa Jr., em 16/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.225/07 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “dispõe sob a criação do Fundo de Apoio 
ao Esporte Não Olímpico – FNO e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado  ARNON BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.994/07 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “insere parágrafo no art. 4º da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, para instituir, no 
Sistema Nacional do Desporto, o Subsistema do Des-
porto Indígena”. 

RELATOR: Deputado  JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.218/08 – do Sr. Fernando Lo-
pes – que “isenta do pagamento de foro as entidades 
de desportos terrestres que utilizarem regularmente 
terrenos de marinha e seus acrescidos ou outros da 
União e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado  ALBANO FRANCO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 
LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.933/06 – do Senado Federal 
– (PLS 14/2005) – 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 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado  MAURO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 
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PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.514/07 – do Senado Federal – 
Renato Casagrande – (PLS 282/2007) – que “denomina 
“Rodovia Prefeito João Eutrópio” o trecho da Rodovia 
BR-484 situado entre a sede do Município de Afonso 
Cláudio e seu Distrito de Serra Pelada, no Estado do 
Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado  WELLINGTON FAGUNDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.390/05 – do Sr. Jaime Martins – 
que “denomina “Viaduto Risoleta Guimarães Tolentino 
Neves”, o novo viaduto para transposição do Córrego 
Monjolos, no Km-595,2 da BR-040/MG, no Estado de 
Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado  MAURO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.465/06 – da Sra. Neyde Apa-
recida – que “institui o passe livre no transporte cole-
tivo, em todo o território nacional, para os Carteiros e 
Mensageiros da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos – ECT”. (Apensado: PL 7552/2006) 
RELATOR: Deputado  CHICO DA PRINCESA. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 7552/2006, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 561/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “altera inciso I e exclui parágrafo único do art. 40, e 
acrescenta inciso no Art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado  PEDRO CHAVES. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado  Carlos Brandão, em 15/08/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 668/07 – do Sr. Manoel Junior – 
que “dispõe sobre a colocação de assentos especiais 
para pessoas obesas em estabelecimentos de entre-
tenimento e nos meios de transporte público coletivo 
em geral”. (Apensados: PL 1912/2007, PL 1981/2007, 
PL 2272/2007 e PL 2395/2007) 
RELATORA: Deputada  ALINE CORRÊA. 
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Aline Corrêa 
(PP-SP), pela aprovação deste, do PL 1912/2007, do 
PL 1981/2007, do PL 2272/2007, e do PL 2395/2007, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.034/07 – do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) dis-
pondo que a infração aos arts. 178 e 179 se sujeitam 
à medida administrativa de remoção do veículo”. 
RELATOR: Deputado  CARLOS ZARATTINI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.249/07 – do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera o art. 6º da Lei nº 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, para estabelecer nova composição dos 
Conselhos do Serviço Social do Transporte – SEST e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
– SENAT”. 
RELATOR: Deputado  MOISES AVELINO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição da Emenda 1/2007 da CVT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.660/07 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera o artigo 16 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado  CARLOS SANTANA. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda apre-
sentada na comissão, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.126/07 – da Sra. Tonha Ma-
galhães – que “denomina “Porto de Candeias” o atual 
Porto de Aratu, localizado no Município de Candeias, 
no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado  ZEZÉU RIBEIRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.425/07 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “denomina “Rodovia Deputado  Aloízio 
Santos” o trecho da BR-262, do quilômetro Zero, em 
Cariacica, até o quilômetro 20, em Viana, no Estado 
do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO LEÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.448/07 – do Sr. Walter Ihoshi 
– que “denomina “Ponte Comendador Hiroshi Sumida” 
a ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, na BR-116, na 
cidade de Registro, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado  JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.506/07 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “denomina “Rodovia Luiz Otacílio Correia” o tre-
cho da rodovia BR-230, entre as cidades de Lavras da 
Mangabeira e Várzea Alegre, no Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado  BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.530/07 – do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “denomina “Rodovia Deputado  Ildefonço 
Cordeiro” o trecho da Rodovia BR-364, entre as loca-
lidades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança, 
no Acre”. 
RELATOR: Deputado  CIRO PEDROSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.562/07 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, e obriga a instalação de cinto de segurança 
em ônibus”. (Apensado: PL 3217/2008) 
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RELATOR: Deputado  GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3217/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.822/08 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “altera os arts. 283 e 302 da Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Bra-
sileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a publicidade 
da Apólice ou Certificado de Seguro”. 
RELATORA: Deputada  ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.071/08 – do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “denomina a BR-363, localizada em Fernando 
de Noronha no Estado de Pernambuco, de “Estrada 
Miguel Arraes de Alencar””. 
RELATOR: Deputado  BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-05-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.607/04 – do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “altera a redação do art. 120 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre o registro dos veículos 
utilizados em trabalhos agrícolas, de construção e de 
pavimentação viária”. (Apensado: PL 2698/2007) 
RELATOR: Deputado  MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.216/07 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
define como infração o transporte de bebida alcoólica 
no interior do veículo”. (Apensado: PL 3098/2008) 

RELATOR: Deputado  BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.600/07 – do Sr. José Airton 
Cirilo – que “inclui na Relação Descritiva das Rodo-
vias do Sistema Rodoviário Federal, 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”. 
RELATOR: Deputado  MOISES AVELINO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.464/04 – do Sr. Deley – que 
“estabelece medidas para o controle de avifauna nas 
imediações de aeródromos”. 
RELATOR: Deputado  HUGO LEAL. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.074/08 – do Sr. Antônio Andra-
de – que “denomina “Rodovia Juscelino Kubitschek” o 
trecho da BR-040 entre Brasília, Capital Federal, e Belo 
Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais”. 

RELATOR: Deputado  JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.415/07 – do Sr. Aelton Freitas 
– que “denomina Rodovia Deputado  Jaime Martins do 
Espírito Santo o trecho da BR-494 entre a cidade de 
Divinópolis (MG) e o entroncamento com a BR-262”. 
RELATOR: Deputado  ALEXANDRE SILVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.190/08 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “dá nova redação ao art. 328 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”, para determinar o perdimento e 
a doação dos veículos não reclamados no prazo de 
quatro meses”. (Apensado: PL 3346/2008) 
RELATOR: Deputado  SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.195/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – 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 dos Portos Maríti-
mos, Fluviais e Lacustres, os Portos de Barra do Garças, 
Araguaiana, Cocalinho, Luciara, São Félix do Araguaia 
e Santa Terezinha, no Estado de Mato Grosso”. 

RELATOR: Deputado  ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.196/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – 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 dos Portos Maríti-
mos, Fluviais e Lacustres, os Portos de Santo Antônio 
de Leverger, Barão do Melgaço e Porto Cercado, no 
Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado  TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.214/08 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, para estabe-
lecer a perda do veículo em caso de condenação por 
homicídio culposo no trânsito”. 
RELATORA: Deputada  RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.215/08 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “altera a redação do inciso II do art. 105 da 
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Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para incluir o tacógrafo 
como equipamento obrigatório dos veículos automo-
tores”. (Apensado: PL 3308/2008) 

RELATOR: Deputado  JULIO SEMEGHINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.216/08 – do Sr. Daniel Almei-
da – que “denomina “Ponte Antônio Conselheiro” a 
ponte sobre o Rio São Francisco, localizada na rodo-
via BR-116, na divisa entre os Estados da Bahia e de 
Pernambuco”. 

RELATOR: Deputado  CLAUDIO CAJADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.237/08 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 693/2007) – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova 
o Plano Nacional de Viação e dá outras providências, 
para modificar o traçado da BR-251”. 

RELATOR: Deputado  CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.239/08 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PDS 694/2007) – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova 
o Plano Nacional de Viação e dá outras providências, 
para modificar o traçado da BR-242”. (Apensado: PL 
1894/2007 (Apensado: PL 2306/2007)) 

RELATOR: Deputado  PEDRO CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.242/08 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “altera a Lei nº 6.575, de 30 de setembro 
de 1978, que “Dispõe sobre o depósito e venda de 
veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo 
território nacional.”” 
RELATOR: Deputado  FERNANDO CHUCRE. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.769/08 – do Sr. Fábio Souto – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre o transporte de crianças”. 
RELATOR: Deputado  DEVANIR RIBEIRO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPA-
NHAR, ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A 
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: 
LEI Nº 8878/1994, QUE “DISPÕE SOBRE A CON-
CESSÃO DE ANISTIA”; LEI Nº 10.790/2003, QUE 
“CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU REPRE-
SENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES PU-
NIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO REI-
VINDICATÓRIO”; 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 “REGULA-
MENTA O ARTIGO 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Sr. CHARLES NOBRE PEROBA, Gerente de Relações 
Institucionais, da Gerência Executiva de Recursos Hu-
manos da PETROBRÁS, representando o Presidente, 
Dr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo; e
Sr. JOSÉ DORALVINO NUNES DE SENA, Gerente de 
Relações Trabalhistas, representando o Presidente do 
Banco do Brasil, Dr. Antônio Francisco de Lima Neto. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO 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 DISPO-
SITIVOS QUE GARANTEM A PRERROGATIVA DE 
FORO OU “FORO PRIVILEGIADO”). 
LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Apreciação do roteiro dos trabalhos; e
II – Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/08 Do Sr. Regis de Oliveira 
– que “solicita que seja convidado o Exmo. Senhor 
Procurador Geral da República Antônio Fernando de 
Souza, para realização de audiência Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 2/08 Do Sr. Regis de Oliveira – 
(PEC 130/2007) – que “solicita que seja convidado o 
Exmo. Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Joa-
quim Barbosa, para realização de audiência Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 3/08 Do Sr. Regis de Oliveira 
– que “solicita que seja convidado o Exmo. Senhor 
Presidente da AMB – Associação dos Magistrados 
Brasileiros – Mozart Valadares, para realização de 
audiência Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 4/08 Do Sr. Regis de Oliveira 
– que “solicita que seja convidado o Exmo. Senhor 
Presidente da OAB – Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Raimundo Cezar Britto Aragão, para realização 
de audiência Pública”. 
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AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-05-08 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130/07 
– do Sr. Marcelo Itagiba – que “revoga o inciso X do art. 
29; o inciso III do art. 96; as alíneas be 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”. 
(Apensado: PEC 168/2007) 
RELATOR: Deputado  REGIS DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 31-A, DE 2007, DO SR. VIRGÍLIO GUI-
MARÃES, 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”. 
LOCAL: Plenário 8, Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

A – Audiência Pública: 

Audiência Pública, com os convidados:
LUIS MARINHO, Ministro da Previdência Social;
BERNARD APPY, Secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda; e
SANDRO ALEX DE OLIVEIRA CÉSAR, Diretor Exe-
cutivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Seguridade Social.

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 
DECURSO: 8ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-08 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/07 
– do Sr. Virgílio Guimarães e outros – que “altera o 
Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 

dentre outras providências”. (Apensados: PEC 45/2007 
e PEC 233/2008) 

RELATOR: Deputado  SANDRO MABEL. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO 
PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE O VA-
LOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 2007 E 
ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA POLÍTICA 
DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023”. 
LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 15h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Debate sobre a Emenda do Senado Federal ao PL 
01/07. 

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 RECUR-
SOS MINERAIS EM TERRAS INDÍGENAS, DE QUE 
TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO PRIMEIRO, E 
231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”. 
LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema: Exploração e Aproveitamento de Recursos Mi-
nerais em Terras Indígenas 
Convidados: Srs. Pedro Fernandes Machado e Álvaro 
Fernandes Sampaio, líderes da etnia Tucano; Sr. Antô-
nio da Justa Feijão – Geólogo, ex-Deputado  federal;Dr. 
Mauro Spósito – Delegado da Polícia Federal do Esta-
do de Rondônia;Sr. Alfredo Bernardo Pereira da Silva 
– Diretor do Programa “Desenvolvimento Sustentável 
da Nova Esperança”; Sr. Jonas de Souza Marcolino, 
índio macuxi, membro da Sociedade dos Índios Uni-
dos do Norte de Roraima; Sr. Lauro Barbosa – Líder 
da Comunidade do Flechal Representante da Hutukara 
Associação Yanomami HAY 

II – APRECIAÇÃO DO SEGUINTE REQUERIMENTO:

REQUERIMENTO Nº 36/08 Do Sr. Edio Lopes – que 
“solicita que seja convidados autoridades canadenses 
e lideranças indígenas daquele país”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, 
DO SR. CARLOS EDUARDO CADOCA, QUE “ALTE-
RA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994, QUE 
TRANSFORMA O CONSELHO ADMINISTRATIVO 
DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM AUTARQUIA, 
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DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO 
ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e votação do parecer do Relator. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.937/04 – 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””. (Apen-
sado: PL 5877/2005) 
RELATOR: Deputado  CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, pela aprovação deste, e do PL 
5877/2005, apensado, na forma do substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputado s Carlos Eduardo Cado-
ca, Eduardo da Fonte, Felipe Bornier, Fernando de 
Fabinho, Luiz Carlos Hauly, Silvinho Peccioli e Walter 
Ihoshi, em 31/10/2007. 
Os Deputado s Eduardo da Fonte, Antonio Carlos Men-
des Thame, Luiz Carlos Hauly e Paes Landim apre-
sentaram votos em separado. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “INSTITUI O ESTATU-
TO DA IGUALDADE RACIAL”. 
LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Audiência Pública – 
convidados: Dr. Mário Lisboa Theodoro, Diretor de 
Cooperação e Desenvolvimento do IPEA; Frei David 
Santos, Ex-Secretário Executivo da Educafro. 

II – Deliberação de Requerimentos.

III – Eleição dos Vice-Presidentes. 

II – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 27/08 Do Sr. Dr. Rosinha – (PL 
6264/2005) – que “requer a realização de visitas com 
integrantes desta Comissão Especial às cidades de 
Curitiba, Maringá e Londrina para discutir com enti-
dades e representantes do movimento negro o teor 
do PL 6264”. 

REQUERIMENTO Nº 28/08 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discutir e avaliar aspectos do Projeto de Lei 6264, de 
2005, do Senado Federal, que “institui o Estatuto da 
Igualdade Racial””. 

REQUERIMENTO Nº 29/08 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discutir e avaliar aspectos do Projeto de Lei 6264, de 
2005, do Senado Federal, que “institui o Estatuto da 
Igualdade Racial””. 

REQUERIMENTO Nº 30/08 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discutir com docentes de diversas universidades fede-
rais e outros convidados sobre aspectos do Projeto de 
Lei 6264, de 2005, do Senado Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 31/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 32/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 33/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 34/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 35/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 36/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05” 

REQUERIMENTO Nº 37/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial com a Sra. Deise Queiroz, Diretora Nacional 
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de Juventude – CEM (Coletivo de Entidades Negras), 
para discutir o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 38/08 Da Sra. Jusmari Oliveira – 
que “solicita nos termos regimentais, realização de reu-
nião de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão 
Especial para discutir com entidades e representantes 
do movimento negro o teor do PL 6264/05”. 

REQUERIMENTO Nº 39/08 Da Sra. Janete Rocha Pie-
tá – que “solicita que seja convidado Dr. Otavio Brito, 
Procurador Geral do Ministério Público do Trabalho”. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A 
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔ-
NICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DE-
NÚNCIA PUBLICADA NA REVISTA “VEJA”, EDIÇÃO 
2022, Nº 33, DE 22 DE AGOSTO DE 2007. 
LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

A – Tomada de depoimento:

Tomada de depoimento dos Senhores Promotores de 
Justiça do Grupo de Atuação Especial Regional de 
Combate ao Crime Organizado – GAERCO:
Dr. JOSÉ MÁRIO BUCK MARZAGÃO BARBUTO ;
Dr. MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ; e,
Dr. SÍLVIO DE CILLO LEITE LOUBEH. 

B – Deliberação de requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 88/08 Do Sr. Nelson Pellegrino 
– que “requer seja convocada para depor nesta Co-
missão a Senhora Regina Célia Lemes de Carvalho, 
ex– mulher do Policial Civil Augusto Peña em data a 
ser agendada”. 

REQUERIMENTO Nº 89/08 Do Sr. Marcelo Itagiba – 
que “requer ao Senhor Presidente que seja convidado 
o Desembargador LUIZ ZVEITER, Corregedor-Geral 
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para prestar 
informações”. 

GRUPO DE TRABALHO QUE “GRUPO DE TRA-
BALHO 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.” 
LOCAL: Plenário a definir 
HORÁRIO: 15h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Debate das matérias prontas para a Ordem do Dia 
do Plenário. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 14h30
PAUTA

A – Relatórios

AVISO Nº 18/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em 
cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Cons-
tituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribu-
nal de Contas da União, referente ao 1º trimestre do 
exercício de 2005”.
RELATOR: Deputado  NATAN DONADON.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 3/2008-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 
71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATI-
VIDADES do Tribunal de Contas da União, referente 
ao exercício de 2007”. 
RELATOR: Senador GILBERTO GOELLNER.
VOTO: propõe que o Congresso Nacional tome ci-
ência do feito, e convide o Presidente do Tribunal de 
Contas da União para debater com essa Comissão 
as possibidlidades de aperfeiçoamento da legislação 
sobre controle.

AVISO Nº 5/2008-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 397, de 2008 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram, relativo ao levantamento de au-
ditoria no Edital de Concorrência 03/2006, promovido 
pela Agência Espacial Brasileira para a contratação das 
obras de complementação da infra-estrutura geral do 
Centro de Lançamento de Alcântara (CEA), no estado 
do Maranhão – (TC 009.484/2006-2)”.
RELATOR: Deputado  MILTON MONTE.
VOTO: pela solicitação ao Tribunal de Contas da União 
de esclarecimentos, especificamente, sobre a possi-
bilidade de exclusão do Edital de Concorrência AEB 
03/2006 do Anexo VI da Lei nº 11.647, de 2008 (LOA 
2008), executado com recursos consignados no sub-
título 19.572.0464.3704.0020, uma vez que foi manti-
da a suspensão cautelar, conforme 9.10 do Acórdão 
nº 397/2008, o que pressupõe que permanecem os 
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora 
e, consequentemente, dos riscos de danos ao erário 
público. 
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B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 4/2008-CMO, do Sr. Eliseu Pa-
dilha, que “requer a realização de audiência Pública 
para os fins que especifica”. (para conhecimento dos 
danos causados pelas constantes secas que tem atin-
gido o Estado do Rio Grande do Sul). Solicita sejam 
convidadas as seguintes autoridades):
Dr. Rogério Ortiz Porto, Secretário Extraordinário da 
Irrigação e Usos Múltiplos da Água, do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul;
Coronel Edson Fereira Alves, Chefe da Casa Militar 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Coor-
denador da Defesa Civil no Estado:
Prefeito Flávio Lammel, Presidente da Federação das 
Associações de Municípios no Estado do Rio Grande 
do Sul, FAMURS;
Três Prefeitos de municípios situados nas áreas atin-
gidas, no Estado do Rio Grande do Sul, a serem no-
minados posteriormente; 
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (2 DIAS)
Decurso: 1º dia
Último Dia: 15/05/2008
RELATÓRIO PRELIMINAR AO PROJETO DE LEI Nº 
01/2008-CN, que “dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orçamentária de 2009 e dá outras 
providências”.
RELATORA: Senadora SERYS SLHESSARENKO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES  
EM 13/05/2008: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 3.337/2008 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 391/2007 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 417/2007 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 421/2007 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 430/2007 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 452/2007 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 489/2008 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 490/2008 

PROJETO DE LEI Nº 5.843/2005 

PROJETO DE LEI Nº 7.053/2006 

PROJETO DE LEI Nº 1.871/2007 

PROJETO DE LEI Nº 2.187/2007 

PROJETO DE LEI Nº 3.340/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.347/2008 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 129/2008 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 

PROJETO DE LEI Nº 3.339/2008 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 292/2008 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 3.316/2008 

Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI Nº 3.324/2008 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 3.326/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.345/2008 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 2.522/2007 

PROJETO DE LEI Nº 3.338/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.350/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.351/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.352/2008 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 3.250/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.322/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.335/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.346/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.348/2008 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/2008 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 37 
minutos.)
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 75-B, DE 2003 
(Do Sr. Eunício Oliveira)

Autoriza a movimentação do saldo das 
contas vinculadas ao FGTS para pagamento 
de prestações habitacionais em atraso; tendo 
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público pela rejeição 
deste e do de nº 1.190/2003, apensado (re-
latora: DEP. DRA. CLAIR); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financei-
ra e orçamentária, e, no mérito, pela rejeição 
deste e do de nº 1.190/03, apensado (relator: 
DEP. JOSÉ PIMENTEL).

Despacho: Às Comissões de TRABA-
LHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚ-
BLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E CONS-
TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II

PUBLICAÇÃO DOS PARECERES  
DAS COMISSÕES DE TRABALHO, DE  

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO  
E DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 75, de 2003, altera a redação 
do inciso VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta 
vinculada do FGTS para pagamento de prestações em 
atraso relativas ao financiamento habitacional. 

Foi apensado o PL nº 1.190, de 2003, de auto-
ria do Deputado  Carlos Nader, que, apesar de alterar 
inciso diverso – V, tem a mesma finalidade que o pro-
jeto original.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

Em 12 de novembro de 2003, foi realizada reunião 
ordinária da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, ocasião em que foi rejeitado o pa-
recer do relator anterior designado, Deputado  Jovair 
Arantes, que concluía pela aprovação dos projetos nos 
termos do substitutivo.

Fomos designados para a elaboração de pare-
cer vencedor.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

As proposições têm como escopo a liberação de 
saque da conta vinculada do FGTS para pagar presta-
ções em atraso do sistema financeiro habitacional.

Na realidade já existe a hipótese de saque peri-
ódica do FGTS para abater as prestações de imóvel 
financiado, conforme se depreende da leitura do inciso 
VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Isso significa que o trabalhador já pode liquidar 
ou amortizar o saldo devedor, a cada dois anos, ob-
servadas as condições do Conselho Curador.

Permitir o saque sem qualquer tipo de prazo pode 
ter um efeito não pretendido, enfraquecendo o FGTS, 
tornando inviável um planejamento de investimentos de 
longo prazo e ainda incentivando a inadimplência.

Deve ser sempre lembrado que o dinheiro depo-
sitado junto ao Fundo é utilizado no próprio sistema 
financeiro de habitação, o que representa investimento 
de longo prazo, que reverte ao trabalhador.

O FGTS beneficia os trabalhadores seja geran-
do indiretamente empregos ao financiar a construção 
de moradias, seja possibilitando a aquisição da casa 
própria. Assim são necessárias restrições para o sa-
que a fim de que os benefícios sejam garantidos por 
um longo período.

Diante do exposto, somos pela rejeição do PL nº 
75, de 2003, e do PL nº 1.190, de 2003. 

Sala da Comissão, em 12 de novembro de 2003. 
– Deputada  Drª Clair, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 75/2003 e o Projeto de Lei 
nº1190/2003, apensado, nos termos do Parecer Ven-
cedor da Relatora, Deputada  Dra. Clair, contra o voto 
do Deputado  Jovair Arantes.

O parecer do Deputado  Jovair Arantes passou a 
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Sandro Mabel, Tarcisio Zimmermann e Adauto Perei-
ra – Vice-Presidentes, Cláudio Magrão, Daniel Almei-
da, Dimas Ramalho, Dra. Clair, Isaías Silvestre, João 
Fontes, Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Lúcia Braga, 
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, 
Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo Rique, Rodrigo 
Maia, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Washington Luiz, 
Ariosto Holanda e Homero Barreto.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2003. – 
Deputado  Sandro Mabel, Presidente em exercício.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOVAIR 
ARANTES
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I – Relatório

O Projeto de Lei nº 75, de 2003, visa dar nova 
redação ao inciso VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, a fim de permitir a movimenta-
ção da conta vinculada do FGTS para pagamento de 
prestações em atraso decorrentes de financiamento 
habitacional.

Em sua justificação, o autor alega que, com a pro-
posta, pretende sanar uma imperdoável falha existente 
na Lei nº 8.036/90, pois, apesar de o diploma legal pos-
sibilitar ao trabalhador de baixa renda adquirir a casa 
própria, não o socorre nos momentos mais dramáticos 
de sua vida, quando, por motivos involuntários como o 
desemprego, deixa ele de pagar em dia as prestações 
do financiamento a que se obrigou.

À proposição foi apensado o Projeto de Lei nº 
1.190, de 2003, de autoria do Deputado  Carlos Nader, 
que altera o inciso V do art. 20 da Lei nº 8.036/90, com 
a mesma finalidade do projeto principal.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto

Concordamos com as iniciativas dos Ilustres 
Deputado s Eunício Oliveira e Carlos Nader. Nelas per-
mite-se a movimentação da conta vinculada do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento 
de prestações em atraso decorrentes de financiamen-
to habitacional.

Essa medida, segundo notícias veiculadas na 
imprensa, beneficiará cerca de 373 mil trabalhadores 
inadimplentes da Caixa Econômica Federal, há mais 
de 60 dias.

Todavia entendemos que a idéia inserida nas 
proposições não é tão-somente o pagamento das 
prestações vencidas, pois o inciso V do art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 1990, autoriza tal movimentação para 
pagamento de parte das referidas prestações, sem 
discriminar se são vencidas ou não. 

O que se visa com os presentes projetos, a nosso 
ver, é o pagamento dos encargos oriundos da mora 
na quitação das prestações decorrentes de financia-
mento habitacional concedido no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação.

Assim, o disposto nos projetos de lei não resolve 
o problema dos mutuários inadimplentes. A proposição 
principal trata das prestações em atraso, alterando o 
inciso VI, e o apensado, o inciso V, sendo que esse 
restringe ainda mais esse dispositivo ao permitir a 

movimentação da conta vinculada apenas para o pa-
gamento das prestações atrasadas.

Para o fiel cumprimento da vontade dos legisla-
dores, de acordo com as justificativas dos projetos de 
lei, sugerimos dar nova redação ao inciso V, permitindo 
o uso dos depósitos da conta vinculada do FGTS para 
o pagamento dos encargos (juros, multa e, quando 
houver, atualização monetária) oriundos da mora no 
pagamento das prestações.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 75, de 2003, e do Projeto de Lei nº 1.190, de 
2003, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, em 10 de setembro de 2003. 
– Deputado  Jovair Arantes.

SUBSTITUTIVO  
AO PROJETO DE LEI Nº 75, DE 2003 

Autoriza a movimentação do saldo das 
contas vinculadas ao FGTS para pagamen-
to dos encargos das prestações habitacio-
nais em atraso.

O Congresso Nacional decreta: 
Esta lei visa alterar o inciso V do art. 20 da Lei 

nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que “Dispõe sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá ou-
tras providências “, a fim de permitir a movimentação 
da conta vinculada do trabalhador para o pagamento 
dos encargos oriundos da quitação das prestações 
em atraso.

O inciso V do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. .................................................
V – pagamento de parte das prestações, 

bem como dos encargos oriundos da sua quitação 
em atraso, decorrentes de financiamento habita-
cional concedido no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação – SFH, desde que:” (NR)

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. – 
Deputado  Jovair Arantes.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

Em 18 de fevereiro de 2003 o Ilustre Deputado  
EUNÍCIO OLIVEIRA formalizou proposição com o sen-
tido de autorizar a movimentação de saldos das contas 
vinculadas ao FGTS para o pagamento de prestações 
em atraso vinculadas a financiamentos imobiliários. 
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Tal projeto de lei passou a tramitar, na Câmara dos 
Deputado s, como PL nº 75, de 2003. Posteriormente, 
por força do despacho de 12/06/2003, lhe foi apensado 
o PL nº 1.190, de 2003, de autoria do Deputado  CAR-
LOS NADER, por similaridade de objeto.

Segundo despacho de 11/03/2003, a proposição 
foi remetida “às Comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54 RICD) 
– Art. 24, II”.

Apreciada na Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público, teve o Parecer do Relator, 
Deputado  JOVAIR ARANTES, que concluiu pela apre-
sentação de substitutivo combinando os textos das duas 
proposições e ampliando as opções de emprego do 
FGTS também para os encargos dos atrasos, venci-
do pelo Parecer da Deputada  DRA. CLAIR, aprovado 
pelo Plenário da Comissão na Reunião de 12 de no-
vembro de 2003, no sentido de rejeição do Projeto de 
Lei nº 75, de 2003, bem como de seu apensado, o PL 
nº 1.190, de 2003.

Remetida a esta Comissão, em 11/12/2003, por 
despacho do Presidente da Comissão, de 31/03/2004, 
tivemos a honra de ser designado para relatá-la. Po-
rém, finda a Legislatura sem que a proposição tivesse 
ultimada a sua apreciação na Comissão, foi remetida 
ao arquivo, nos termos regimentais. Pedido o seu de-
sarquivamento, pelo Requerimento nº 183/2007, do 
Deputado  EUNÍCIO DE OLIVEIRA, deferido pela Pre-
sidência da Casa, em 30/03/2007, a proposição voltou 
a tramitar, sendo reaberto o prazo para emendas, no 
período de 12 a 19 de abril, o qual findou sem que fos-
sem apresentadas emendas à proposição.

II – Voto

Nos termos do despacho original, cabe à Co-
missão de Finanças e Tributação, além do exame de 
mérito, apreciar a proposta quanto à sua adequação 
orçamentária e financeira, nos termos dos arts. 32, 
X, “h”, e 53, II, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado s – RICD, o que envolve avaliar a sua com-
patibilidade com a lei orçamentária anual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

O exame do Projeto de Lei nº 75, de 2003, do 
Projeto de Lei nº 1.190, de 2003, a este apensado, bem 
como do substitutivo proposto pelo Deputado  JOVAIR 
ARANTES, como Relator, coloca em evidência que tais 
não possuem repercussões, diretas ou indiretas sobre 
os Orçamentos da União, por não envolverem elevação 
nas despesas previstas na Lei Orçamentária Anual vi-
gente [Lei nº 11.647, de 24/03/2008] ou redução nas 
receitas públicas nela previstas. Na realidade tais pro-

posições têm seus efeitos circunscritos ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que embora 
sob a tutela do setor público, constitui um patrimônio 
privado cercado de garantias institucionais, por ver-
sarem apenas sobre o uso, pelos titulares de créditos 
nesse FGTS, de parte de suas disponibilidades para a 
quitação de prestações imobiliárias em atraso.

No que se refere à LDO relativa ao exercício de 
2008 (Lei nº 11.514, de 13/08/2007), tampouco foram 
constatadas inadequações, visto que as proposições 
em análise não envolvem a criação de novas despe-
sas, a redução em receitas públicas ou a explicitação 
de metas ou prioridades, restringindo-se a estabele-
cer situações adicionais de uso dos recursos do FGTS 
para cobertura de encargos com o Sistema Financeiro 
da Habitação.

Quanto à análise da adequação das proposições 
às normas da Lei do Plano Plurianual (PPA) vigente, 
aprovado pela Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, 
também não foram identificados quaisquer conflitos. 
Por outro lado, a análise evidenciou que essas propo-
sições (PLs nºs 75 e 1.190, de 2003, e Substitutivo) 
não definem programas ou prioridades, respeitando, 
portanto, o âmbito normativo atribuído pela Constitui-
ção ao Plano Plurianual. 

Pelo exposto, somos pela NÃO IMPLICAÇÃO do 
PL nº 75, de 2003, do PL nº 1.190, de 2003, a esse 
apensado, bem como do Substitutivo proposto pelo 
Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em relação à Lei Orçamentária Anual, 
por não envolver aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, bem como em relação ao Plano 
Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, por 
não envolver definições de natureza programática, não 
cabendo pronunciamento quanto à sua adequação fi-
nanceira e orçamentária, e, quanto ao mérito, votamos 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 75, de 2003, e do 
Projeto de Lei nº 1.190, de 2003, apensado, bem como 
do Substitutivo proposto na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Deputado  
José Pimentel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, pela não implica-
çãoda matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
to quanto à adequação financeira e orçamentária do 
Projeto de Lei nº 75-A/03 e do PL nº 1.190/03, apen-
sado, e, no mérito, pela rejeição do PL nº 75-A/03 e 
do PL nº 1.190/03, apensado, nos termos do parecer 
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do relator, Deputado  José Pimentel, contra o voto da 
Deputada  Luciana Genro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.086-B, DE 2003 
(Do Sr. Enio Bacci)

Institui o Programa Nacional de Incen-
tivo ao Combate à Fome e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Seguridade Social e Família, pela rejeição 
(relator: DEP. MANATO); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. JOSÉ PIMENTEL).

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família, Finanças e Tributação 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.086/03, de autoria do 
Deputado  ÊNIO BACCI, institui o Programa Nacional 
de Incentivo ao Combate à Fome, destinado a captar 
recursos para o programa “Fome Zero” do Governo 
Federal.

O Programa a ser instituído está alicerçado em 
doações. Com a finalidade de incentivá-las, pessoas 
físicas ou jurídicas poderão deduzir do imposto de 
renda devido os valores doados. O valor máximo das 
deduções será fixado anualmente pelo Presidente da 
República, com base em percentual de renda tributável 
das pessoas físicas ou do imposto devido por pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real.

A dedução prevista no projeto não exclui ou reduz 
outros benefícios, abatimentos e deduções em vigor, 

em especial as doações a entidades de utilidade pú-
blica efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.

Submetida à apreciação da Comissão de Seguri-
dade Social e Família, a matéria foi rejeitada por una-
nimidade. Encaminhada a esta Comissão de Fianças 
e Tributação, não foram apresentadas emendas no 
prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de mé-
rito, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua 
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, 
a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e 
as normas pertinentes à receita e despesa públicas, 
nos termos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado s (RI, arts. 32, X, “h” e 53, II) e de Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que 
“estabelece procedimentos para o exame de compa-
tibilidade ou adequação orçamentária e financeira”, 
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008 (Lei 
nº 11.514, de 13 de agosto de 2007), em seu art. 98, 
condiciona a aprovação de lei que conceda ou amplie 
incentivo ou benefício de natureza tributária, acarre-
tando renúncia de receita, ao cumprimento do dispos-
to no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
exige estar a proposição acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
assim como sua compatibilidade com o cumprimento 
das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes or-
çamentárias e o atendimento de pelo menos uma de 
duas condições alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre 
que a renúncia foi considerada na estimativa de recei-
ta da lei orçamentária e que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias. Outra condição, alternativa, 
é que a proposição esteja acompanhada de medidas 
de compensação, no período mencionado, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição, o benefício só 
podendo entrar em vigor quando implementadas as 
medidas referidas.

Em que pese as nobres intenções do autor, o 
Projeto não se apresenta em conformidade com os 
preceitos orçamentários e financeiros acima apontados. 
Com efeito, a previsão de novas hipóteses de doações 
dedutíveis da base de cálculo, tanto do IRPF quanto 
do IRPJ com base no lucro real, implica em evidente 
renúncia de receitas tributárias federais, em especial por 
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não excluir nem reduzir outros benefícios, abatimentos 
e deduções em vigor, inclusive doações a entidades 
de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou 
jurídicas. Portanto, a Proposta deveria estar instruída 
com estimativa de tal renúncia de receitas da União 
e oferecer medida compensatória que a torne fiscal-
mente neutra, condições essas que não foram preen-
chidas, em desatendimento das mencionadas normas 
orçamentárias e financeiras. Destarte, consideramos 
a Proposta inadequada e incompatível orçamentária 
e financeiramente, ficando, assim, prejudicado o exa-
me de seu mérito, em conformidade com o art. 10 da 
Norma Interna – CFT, supra mencionada.

Pelo exposto, VOTO PELA INADEQUAÇÃO E 
INCOMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINAN-
CEIRA DO PROJETO DE LEI Nº 1.086, DE 2003.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Deputado  
José Pimentel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 1.086-A/03, nos termos do 
parecer do relator, Deputado  José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.557-B, DE 2004 
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Dispõe sobre a destinação de recur-
sos com publicidade, divulgação e propa-
ganda institucional dos órgãos e entidades 
da Administração Federal, na produção de 
obras literárias de autores brasileiros; ten-
do pareceres: da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: DEP. PAU-
LO RUBEM SANTIAGO); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. PEDRO EUGÊNIO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA  
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.557-A, de 2004, pretende 
que se destine 3% das dotações do Orçamento da 
União com publicidade, divulgação e propaganda ins-
titucional dos órgãos e entidades da Administração 
Federal para a aquisição de obras literárias de autores 
brasileiros independentes.

O projeto foi apreciado na Comissão de Educação 
e Cultura onde recebeu parecer favorável.

No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo 
regimental de cinco sessões, não foram apresenta-
das emendas.

II – Voto do Relator

Nos termos da alínea h do inciso IX do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputado s, compete 
a esta Comissão o exame dos “aspectos financeiros 
e orçamentários públicos de quaisquer proposições 
que importem aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual.”

A Constituição Federal, em seu artigo 165 dis-
põe que:

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Exe-
cutivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias
III – os orçamentos anuais.”
Por seu turno, o art. 167, inciso VI, da 

Carta Maior, veda expressamente “a transpo-
sição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outro sem 
prévia autorização legislativa”.

Uma vez aprovada a lei orçamentária, a alte-
ração de seu conteúdo só poderá ser feita por meio 
de crédito adicional, que podem ser suplementares, 
especiais ou extraordinários. Fica vedado, ainda, de 
acordo dispositivo constitucional, ínsito no inciso V do 
art.167, “a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes.
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Além disso, o art 2º da Lei nº 4.320/64 estabele-
ce que “a Lei do Orçamento conterá a discriminação 
da receita e despesa de forma a evidenciar a política 
econômica financeira e o programa de trabalho do go-
verno, obedecidos os princípios de unidade, universa-
lidade e anualidade.”

A proposição pretende que, do total das dotações 
consignadas ao orçamento para publicidade, divulgação 
e propaganda institucional, 3% deste montante seja 
destinado à aquisição de obras literárias de autores 
brasileiros independentes, ou seja, do total já consig-
nado na lei orçamentária anual para publicidade e pro-
paganda, parte seria transposta para programações 
de aquisição de obras literárias, o que é incompatível 
com as disposições constitucionais e legais que dis-
ciplinam o processo orçamentário.

Portanto, não há como uma lei ordinária tratar de 
remanejamento de dotações e dar diferente destina-
ção às dotações aprovadas na lei orçamentária anual. 
Essas iniciativas cabem ao Poder Executivo por inter-
médio de instrumentos legais próprios, isto é, proposta 
orçamentária anual para a programação a ser aprovada 
para o exercício e projetos lei de créditos adicionais 
para reprogramações e remanejamentos das dotações 
já aprovadas na lei orçamentária anual..

Pelo exposto, em relação ao Projeto de Lei nº 
4.557-A, de 2004, voto pela incompatibilidade com 
as normas orçamentárias e financeiras em vigor e pela 
inadequação orçamentária e financeira.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2007. – 
Deputado  Pedro Eugênio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.557-A/04, nos 
termos do parecer do relator, Deputado  Pedro Eugê-
nio. O Deputado  Guilherme Campos apresentou voto 
em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
João Magalhães, Presidente. em exercício

VOTO EM SEPARADO  
DO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS

O Projeto de Lei nº 4557, de 2004, de autoria do 
ilustre Deputado  ONYX LORENZONI (DEM/RS), pro-
põe que os órgãos da Administração Federal, contem-
plados na Lei Orçamentária Anual, façam a destinação 
de 3% das dotações para publicidade, divulgação e 
propaganda institucional para efeito de aquisição de 
obras literárias de autores brasileiros independentes.

A proposição em apreço define autor independen-
te e obra literária para efeito do que propõe; também 
estabelece regras, tanto para os potenciais beneficiá-
rios como para o próprio Poder Público no seu papel 
de gestor, no tocante ao percentual a ser alocado no 
termos da proposta.

A Comissão de Educação e Cultura, através do 
voto do nobre Deputado  PAULO RUBEN SANTIAGO 
(PDT/PE), manifestou-se favoravelmente ao projeto, 
ressaltando o grande mérito educacional e cultural 
da proposição em pauta, destacando o seu alcance 
social e econômico para a sociedade brasileira como 
um todo, mas sobretudo para as nossas crianças e 
adolescentes em idade escolar, como também para 
as escolas do País.

Nesta Comissão de Finanças e Tributação, o nobre 
Deputado  PEDRO EUGÊNIO (PT/PE) foi designado 
Relator. Em seu Parecer, o ilustre Parlamentar opinou 
pela incompatibilidade com as normas orçamentárias e 
financeiras em vigor e pela inadequação orçamentária 
e financeira do PL n.º 4.557-A/04, conforme descrito 
no seu voto.

Contrariamente à posição do ilustre Relator, es-
tamos convencidos de que o Projeto de Lei nº 4.557 
de 2004, tendo em vista seu mérito educacional e 
cultural, e seu alcance social e econômico para a so-
ciedade brasileira, além do parecer favorável, quanto 
ao mérito, na Comissão de Educação, deve ser feito 
um esforço, por parte desta Comissão, no sentido de 
viabilizá-lo.

O propósito do PL nº 4.557, é, na verdade, mais 
uma proteção aos autores brasileiros, além da certeza 
de os alunos das escolas brasileiras terem a garantia 
de receber um material com conteúdo de qualidade. 
Entendemos que a utilização dos recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização do Profissionais de Educação 
– FUNDEB, é o caminho mais legítimo e apropriado 
para a efetivação e execução da produção de obras 
literárias de autores brasileiros, estando, portanto, de 
acordo com os objetivos que levaram à sua criação; 
harmonizando-se, ainda, com a execução de políticas 
educacionais, prioritariamente para a população de 
baixa renda.
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Na sua redação inicial, o PL 4.557/04 ao des-
tinar 3% dos recursos previstos para os gastos com 
publicidade, divulgação e propaganda institucional 
dos órgãos e entidades da administração federal, na 
produção de obras literárias de autores brasileiros, 
implicaria em um volume de recursos da ordem de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), visto que a 
soma dos recursos previstos para este tipo gasto nos 
órgãos e entidades da administração federal no or-
çamento de 2008 é da ordem de R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais).

Assim apresentamos um substitutivo ao Projeto de 
Lei 4.557 de 2004, com o objetivo de compatibilizá-lo e 
adequá-lo com as normas orçamentárias e financeiras 
em vigor. Estamos incluindo na Lei 11.494 de 20 de ju-
nho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção do Profissionais de Educação – FUNDEB, no seu 
Capítulo V, que trata da utilização dos recursos, o Art. 
22-A, destinando 0.5% (meio porcento) dos recursos 
anuais totais do Fundo à produção de obras literárias 
de autores brasileiros indempendentes.

No Orçamento de 2008 estão reservados R$ 
3.137.230.980,00 (três bilhões, centro e trinta e sete 
milhões, duzentos e trinta mil e novecentos e oitenta 
reais), para a complementação, por parte da União, 
ao FUNDEB. O percentual de o,5% do rucurso aci-
ma descrito é de R$ 15.680.000,00 (quinze milhões, 
seiscentos e oitenta mil reais), praticamente o mesmo 
valor aprovado na Comissão de Educação e proposto 
pelo nobre autor, Deputado  ONYX LORENZONI, Esse 
valor quando comparado ao Orçamento do Ministério 
da Educação, de R$ 30,9 bilhões, é ínfimo.

Em vista da apresentação desses números, do 
fato da emenda saneadora não ferir o Art. 23 da Lei 
11.494 de 2007, principalmente no seu inciso I referente 
à Lei 9.394 de 1996, entende-se sanado o problema 
levantado no Parecer do Ilustre Relator

Por todo o exposto, somos pela compatibili-
dade e pela adequação orçamentária e financeira 
do Projetos de Lei de nº 4.557 de 2004, na forma 
do substitutivo apresentado.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2008. – Deputado  
Guilherme Campos.

SUBSTITUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº DE 2004

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Inclua-se no Capítulo V, da Lei nº 11.494, 

de 20 de junho de 2007, que cria o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização do Profissionais de Educação – FUNDEB, 
novo artigo com a seguinte redação:

Art. 22-Aº – A União destinará 0.5% (meio por-
cento) dos recursos anuais para complementação ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização do Profissionais de Edu-
cação – FUNDEB para a aquisição de obras literárias 
de autores brasileiros independentes.

§ 1º – Entende-se por independente o autor que 
não possuir vínculo ou contrato com Editora.

§ 2º – Entende-se por obra literária a publicação 
escrita nos campos de memória, histórico-documental, 
institucional e outros gêneros diversificados, como poe-
mas, contos, ensaios, romances, novelas e crônicas. 

§ 3º – O beneficiário desta lei somente poderá 
ter sua obra adquirida uma vez por ano, em tiragem 
estipulada pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 4º – A aquisição das obras literárias que trata 
o caput do artigo 22-A dessa lei, será prioritariamente 
destinada a escolas da rede pública, bibliotecas públicas 
e em outras instituições de acesso público que obje-
tivem a promoção cultural de nossos artistas e nossa 
história cultural, e se dará da seguinte forma:

I – O Ministério da Educação abrirá licitação vi-
sando selecionar os autores e obras de que trata o 
art. 22-A, dessa lei.

II – O conteúdo das obras literárias de que tra-
tam o § 2º do art. 22-A dessa lei, não poderá tratar de 
assuntos político-ideológicos, político-partidários, ou 
de qualquer outra forma de manifestação que enal-
teça ou critique determinada forma de pensamento 
ideológico/partidário.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008 – 
Deputado  Guilherme Campos

PROJETO DE LEI Nº 6.618-A, DE 2006 
(Do Sr. José Carlos Machado)

Autoriza o revendedor varejista de 
combustíveis automotivos a recarregar 
vasilhames de gás liquefeito de petróleo 
no estabelecimento denominado posto re-
vendedor; tendo parecer da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (relator: 
DEP. ROGERIO LISBOA).

Despacho: Às Comissões de Minas e 
Energia; Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Regime de Tramitação: Ordinária
Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-

ção conclusiva pelas comissões – Art. 24 II.
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PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

I – Relatório

A proposição decorre do Projeto de Lei nº 6618, 
de 2006, encaminhada pelo Senhor Deputado  José 
Carlos Machado, à Câmara dos Deputado s. Em sua jus-
tificação, o referido Deputado  ressaltou a concentração 
do mercado de gás liquefeito de petróleo nas mãos de 
poucas empresas, ocasionando limitação da concor-
rência e efeitos deletérios nos preços praticados. 

O eminente Deputado  informou que muitos dos 
estabelecimentos denominados “postos revendedo-
res” já possuem infra-estrutura física e funcional para 
a recepção de Gás Natural Veicular – GNV, e que a 
adaptação para a recarga de gás liquefeito de petró-
leo – GLP, não demandaria um nível elevado de in-
vestimentos. 

Destacou ainda que o equipamento necessário 
para a recarga apresenta tecnologia de fácil acesso 
e baixo custo. Ressaltou, porém, que os recipientes a 
sofrerem recarga nos revendedores varejistas deve-
rão se adequar aos requisitos de segurança exigidos 
nessa nova prática de condicionamento e transporte 
do GLP. 

Por fim, lembrou que a medida visa facilitar o 
dia-a-dia da população, ao permitir a recarga total ou 
parcial, fazendo com que o consumidor adquira a exata 
quantidade de que necessita. 

O projeto, sujeito à apreciação do Plenário, foi 
distribuído às Comissões de Minas e Energia e de 
Defesa do Consumidor.

II – Voto do Relator

Recebido o Projeto de Lei, a Comissão de Minas 
e Energia, nos termos regimentais, designou o Senhor 
Deputado  Rogério Lisboa para relatá-lo.

O relator ressalta que, entre 1995 e 2005, o peso 
do gás de cozinha na renda do trabalhador quase do-
brou, tomando-se por base o salário mínimo. Isso faz 
com que muitas famílias, sem recursos para adquirir 
um botijão por mês, passem a usar lenha ou improvi-
sem fogareiros precários, com evidentes riscos para a 
segurança desses lares e para o meio ambiente.

Além disso, apesar de ser um produto ampla-
mente consumido no país, o negócio de distribuição 
de gás de cozinha constitui uma das mais cartelizadas 
atividades econômicas brasileiras, tendo em vista que 
aproximadamente 96% do seu mercado está nas mãos 
de apenas seis grandes distribuidoras. 

A opção de recarga dos botijões em postos re-
vendedores representa um grande avanço na resolu-
ção de um problema de caráter social que há muito 

tempo vem afligindo as famílias menos privilegiadas 
do nosso país. Essa alternativa, pela possibilidade da 
recarga parcial, garantirá uma maior adequação do 
produto às necessidades e recursos de cada família. 
Além disso, ela aumentará a concorrência do setor e 
possibilitará uma redução dos custos de transporte 
do GLP (pelo uso de gasodutos). Tudo isso, acabará 
por permitir uma redução do preço final do produto 
ao consumidor. Nada mais justo para um produto que 
serve a 95% da população, abastecendo regularmente 
mais de 41 milhões de domicílios, em 100% dos mu-
nicípios brasileiros.

A preocupação com a segurança da recarga é 
uma questão importante, e deve ser foco de regula-
mentação específica pelos órgãos competentes. O fato 
dos estabelecimentos já possuírem estrutura fiscalizada 
pela ANP para distribuição do Gás Natural Veicular leva 
a crer que não serão encontrados grandes problemas 
para adaptação destas estruturas com vistas à recarga 
de recipientes com gás liquefeito de petróleo.

Por esses motivos, o relator considerou que “a 
proposição de autorizar o revendedor varejista de com-
bustíveis automotivos a recarregar vasilhames de gás 
liquefeito de petróleo no estabelecimento denominado 
posto revendedor”, encontra-se em linha com causas 
que constituem lutas cotidianas dos representantes 
do povo: reduzir os custos dos insumos utilizados na 
alimentação da população (especialmente, a mais ca-
rente) e combater práticas de cartelização que se opõe 
a livre concorrência no mercado.

Diante do exposto e considerando que o proposto 
tem o potencial de melhorar de forma significativa as 
condições de alimentação e renda da população mais 
carente, balanceando de forma mais efetiva a deman-
da e a oferta do GLP, um produto básico e indispensá-
vel para a sociedade brasileira, o voto deste relator é 
pela aprovação, quanto ao mérito, do Projeto de Lei 
n º 6618 de 2006.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2008. – Deputado  
Rogerio Lisboa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei 
nº 6.618/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado  Rogerio Lisboa, com abstenção do Deputado  
Eduardo Valverde.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Luiz Fernando Faria – Presidente, Rose de Freitas, 
Vander Loubet e Rogerio Lisboa – Vice-Presidentes, 
Arnaldo Jardim, Bel Mesquita, Betinho Rosado, Carlos 
Alberto Canuto, Edmilson Valentim, Eduardo da Fonte, 
Eduardo Sciarra, Eduardo Valverde, Ernandes Amorim, 



20532 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

Fernando Ferro, José Fernando Aparecido de Oliveira, 
José Otávio Germano, José Santana de Vasconcellos, 
Julião Amin, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Silvio Lopes, 
Simão Sessim, William Woo, Aelton Freitas, Átila Lira, 
Chico D’Angelo, Daniel Almeida, Edinho Bez, Edson 
Aparecido, Eliene Lima e João Almeida.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Luiz Fernando Faria, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 90-B, DE 2007 
(Do Sr. Neilton Mulim)

Inclui um Capítulo V-A, no Decreto-
Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, versando 
sobre garantias dos integrantes da polícia 
militar e dos corpos de bombeiros militar; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação, com emendas (relator: DEP. WIL-
SON BRAGA) e da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira e 
orçamentária do Projeto e das Emendas 
da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público (relator: DEP. NELSON 
BORNIER).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto em exame, de autoria do Deputado  
Neilton Mulim, tenciona incluir um capítulo no Decre-
to-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, ao dispor sobre 
garantias dos integrantes da policia militar e dos bom-
beiros militares;

Dispõe o referido projeto sobre o pagamento de 
indenização, correspondente a três meses de remune-
ração, a ser paga aos dependentes do policial ou bom-
beiro que venha a falecer em cumprimento do dever.

Tal indenização, conforme prevê o Projeto de 
Lei em exame, ocorrerá por conta dos Estados da 
Federação.

Submetida inicialmente á Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço, a matéria que recebeu 
duas emendas de adequação, na forma apresentada 
pelo Relator, Dep. Wilson Braga, foi aprovada unani-
memente.

Na Comissão de Finanças e Tributação, nenhuma 
emenda foi apresentada.

Ë o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos do art. 54, do Regimento Interno da 
Câmara Deputado s, cabe a esta Comissão exclusiva-
mente o exame dos “aspectos financeiros e orçamen-
tários públicos de quaisquer proposições que impor-
tem aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação 
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentá-
rias e o orçamento anual.

A matéria tratada no projeto em exame quanto 
aos Estados da Federação não tem repercussão dire-
ta nos Orçamentos da União, eis que discorre sobre 
despesas de sua própria responsabilidade.

Ainda que o Distrito Federal deva ser mantido pela 
a União, conforme dispõe o art. 21, XIII da Constituição 
Federal, quanto aos órgãos de segurança pública, e 
que o presente Projeto de Lei não apresente o impacto 
financeiro ou orçamentário a ser suportado pelo Tesouro 
Nacional, em quantia não estimada pela proposição, 
seria impossível estabelecer, a priori, valores concer-
nentes á indenização de que trata o art. 20-A.

Dessa forma, somos pela adequação e compa-
tibilidade do presente projeto de lei, assim como das 
emendas de adequação, apresentadas na Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Deputado  
Nelson Bornier, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 
nº 90-A/07 e das emendas da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público, nos termos do pare-
cer do relator, Deputado  Nelson Bornier.

Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, 
Félix Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; 
Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, 
Bruno Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo 
Amorim, Fernando Coruja, Guilherme Campos, João 
Dado, João Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana 
Genro, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, 
Mussa Demes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, 
Pepe Vargas, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Lou-
res, Silvio Costa, Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo 
Cunha, Jorge Khoury e Marcelo Almeida. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 176-B, DE 2007 
(Do Sr. Fábio Souto)

Veda a cobrança de taxa de inscri-
ção em vestibular para alunos egressos da 
rede pública de ensino; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação, com substitutivo (relatora: DEP. 
NILMAR RUIZ); e da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira e 
orçamentária deste, nos termos do substi-
tutivo da Comissão de Educação e Cultura 
(relatora: DEP. LUCIANA GENRO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 176, de 2007, visa asegurar 
a gratuidade das taxas de inscrição em vestibular nas 
universidades públicas para alunos egressos da rede 
pública de ensino.

A proposta foi analisada pela Comissão de Edu-
cação e Cultura, onde foi aprovada unanimemente, nos 
termos do parecer da relatora, que assegura isenção 
total do pagamento das taxas nos processos seletivos 
das instituições públicas de educação superior ao can-
didato que comprovar cumulativamente renda familiar 
per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio 
e que cursou o ensino médio completo em escola da 
rede pública ou como bolsista integral em escola da 
rede privada.

No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo 
regimental de cinco sessões, não foram apresenta-
das emendas.

II – Voto da Relatora

Compete à Comissão de Finanças e Tributação 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com o orçamento 
anual e demais dispositivos legais em vigor.

O Projeto em exame pretende isentar os alunos 
egressos de escolas públicas do pagamento de taxas 
de inscrição em processos seletivos para admissão nas 
instituições estatais de ensino superior sem, contudo, 
estimar o impacto orçamentário-financeiro provocado 
pela renúncia de receita no exercício em que a norma 
deve entrar em exercício e nos dois subsequentes, as-
sim como deixou de apontar medidas de compensação 
ou de demonstrar que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, conforme 
estipula o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF), 
abaixo reproduzido:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

É cediço que o custo para financiar o processo 
seletivo é elevado e “cortar” a respectiva fonte de finan-
ciamento, sem oferecer alternativa ou contrapartida, 
colocaria diversas instituições em dificuldades finan-
ceiras. Vale ressaltar, ainda, que tal medida interfere na 
autonomia administrativa e financeira das universidades 
estatuída pelo Art. 207 da Constituição Federal.

Por outro lado, o substitutivo oferecido pela CEC 
restringe a gratuidade aos discentes cuja renda familiar 
per capita seja igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
e que cursaram o ensino médio em escolas públicas 
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ou como bolsista integral em escola da rede privada. 
Tal gratuidade para alunos carentes já é amplamente 
difundida nas universidades públicas, razão pela qual 
o presente projeto apenas estaria inserindo no orde-
namento legal brasileiro prática já realizada por muitas 
universidades públicas.

Pelo exposto, somos pela adequação orçamen-
tária e financeira do Projeto de Lei nº 176, de 2007, 
desde que nos termos do substitutivo apresentado 
pela CEC.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Deputada  
Luciana Genro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 
nº 176-A/07, nos termos do Substitutivo apresentado 
pela Comissão de Educação e Cultura edo parecer da 
relatora, Deputada  Luciana Genro.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 421-B, DE 2007 
(Do Sr. Izalci)

Dispõe sobre a criação do Programa 
de Amparo ao Idoso em Família Adotiva e 
dá outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela aprovação (relator: DEP. GERMANO 
BONOW); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária (relator: 
DEP. MUSSA DEMES).

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Deputado  
Izalci, cria o Programa de Amparo ao Idoso em Famí-
lia Adotiva, com vistas a conceder abrigo ao idoso em 
situação de dificuldade.

A proposição foi distribuída para apreciação con-
clusiva, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno, 
às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças 
e Tributação; Constituição e Justiça e de Cidadania.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, o 
projeto foi aprovado por unanimidade.

Na Comissão de Finanças e Tributação, trans-
corrido o prazo de regimental, não foram apresenta-
das emendas.

É o relatório.

II – Voto

O Projeto de Lei nº 421, de 2007, foi distribuído 
a esta Comissão para pronunciar-se quanto à com-
patibilidade e adequação orçamentária e financeira 
da matéria.

A Norma Interna da Comissão de Finanças e Tri-
butação – NI CFT, ao dispor sobre o assunto, define 
que o exame de compatibilidade ou adequação se fará 
por meio da análise da conformidade das proposições 
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentá-
rias, o orçamento anual e as normas pertinentes a eles 
e à receita e despesa públicas. 

Para efeitos dessa Norma entende-se como:

compatível a proposição que não conflite 
com as normas do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária 
anual e demais proposições legais em vigor, 
especialmente a Lei Complementar nº 101 de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e;

adequada a proposição que se adapte, 
se ajuste ou esteja abrangida pelo plano plu-
rianual, pela lei de diretrizes orçamentárias e 
pela lei orçamentária anual.

A proposição em análise estabelece que a família 
adotiva deverá receber o idoso em casa e fornecer-lhe 
abrigo, alimentação, atendimento à saúde e educação 
(art. 2º do projeto). Em contrapartida, o Poder Executivo 
concederá bolsa a família adotiva, bem como avaliará 
o desenvolvimento do programa, mediante entrevistas 
e visitas às famílias e aos idosos (art. 4º do projeto). As 
despesas correrão a conta de dotações próprias consig-
nadas no orçamento do exercício seguinte ao da vigência 
da lei derivado deste projeto (art. 10 do projeto).
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Apesar de estatuir que os recursos deverão estar 
previsto no orçamento, não há indicação da fonte para 
suportar o encargo. O art. 195, § 5º, do texto consti-
tucional dispõe que “Nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social poderá ser criado, majorado ou es-
tendido sem a correspondente fonte de custeio total.”

Também, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 2000) determina nos seus 
artigos 16 e 17, que os atos que criarem ou aumen-
tarem despesa devem estar acompanhados da esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exer-
cício em que entrarão em vigor e nos dois seguintes 
(acompanhada das premissas e memória de cálculo), 
devem demonstrar a origem dos recursos para o seu 
custeio e comprovar que não afetarão as metas de 
resultados fiscais.

Todavia, tais estimativas e demonstrativos não 
acompanham a proposição. Isso impede sua aprova-
ção. Portanto, consideraramos o PL nº 421, de 2007, 
inadequado e incompatível quanto ao aspecto orça-
mentário e financeiro. 

Pelo exposto, VOTO PELA INCOMPATIBILIDADE 
E PELA INADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINAN-
CEIRA DO PROJETO DE LEI NO 421, DE 2007.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2008. – Deputado  
Mussa Demes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 421-A/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado  Mussa Demes.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.073-B, DE 2007 
(Do Sr. Bruno Araújo)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
administradoras de cartões de crédito emi-
tirem comprovante negativo da operação; 

tendo pareceres: da Comissão de Defesa 
do Consumidor, pela aprovação (relator: 
DEP. ANTONIO CRUZ) e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
JOÃO DADO).

Despacho: Às Comissões de Defesa Do 
Consumidor; Finanças E Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

A proposição em comento pretende criar a obri-
gação de as administradoras de cartões de crédito 
emitirem um comprovante negativo da operação aos 
usuários, no caso de esta não ser autorizada pela ad-
ministradora.

O Autor do projeto de lei alega que a negativa da 
realização da compra sem qualquer explicação para o 
portador do cartão provoca constrangimento e afron-
ta o Código de Defesa do Consumidor. Por isto, julga 
necessário obrigar a emissão do comprovante da ne-
gação da operação.

O projeto de lei foi despachado às Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Finanças e Tributação 
para análise de mérito. Na primeira, foi aprovado sem 
alteração, em setembro passado.

Nesta Comissão não foram apresentadas emen-
das à proposição.

II – Voto do Relator

Nos termos do art. 32, X, “h”, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputado s, cabe a esta Comissão 
o exame dos “aspectos financeiros e orçamentários 
públicos de quaisquer proposições que importem au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
ca, quanto à sua compatibilidade ou adequação com 
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual.”

A matéria tratada no PL nº1.073, de 2007, não 
tem repercussão direta nos Orçamentos da União, eis 
que se revestem de caráter essencialmente normativo, 
sem impacto quantitativo financeiro ou orçamentários 
públicos.
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De acordo com o Regimento Interno, somen-
te aquelas proposições que “importem aumento ou 
diminuição de receita ou de despesa pública” estão 
sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação 
financeira e orçamentária. Neste sentido dispõe tam-
bém o art. 9º de Norma Interna, aprovada pela CFT 
em 29/05/96, in verbis:

“Art. 9º Quando a matéria não tiver implicações 
orçamentária e financeira deve-se concluir no voto final 
que à Comissão não cabe afirmar se a proposição é 
adequada ou não.”

Quanto a aspectos de mérito, destacamos que as 
empresas emissoras de cartões de crédito eram, até 
passado recente, sociedades mercantis pertencentes 
a conglomerados financeiros. Hoje, a quase totalidade 
dos emissoras são os próprios bancos múltiplos, que 
procedem à análise de crédito de pretendente a car-
tão, e concedem crédito ao usuário ou titular do cartão 
que optar por financiar suas compras. A proposição 
em estudo pretende dispor sobre um dos aspectos 
operacionais mais sensíveis da administração de car-
tão de crédito – a recusa de autorização da operação, 
qualquer que seja o motivo – para minorar o evidente 
constrangimento e aborrecimento pelos quais passa o 
titular do cartão que tenha uma compra recusada pela 
emissora ou administradora.

A recusa pode ser devida a várias causas, como 
clonagem do cartão já detectada pelos sistemas alerta 
da instituição emissora, inadimplência do titular, defeito 
ou imperfeição na tarja magnética, compras efetuadas 
fora do perfil do usuário, entre outros. Normalmente, 
nada além da impossibilidade de conclusão da com-
pra é informado ao usuário do cartão pelo vendedor. 
Como apontou o Deputado  Antonio Cruz, relator da 
proposição na Comissão de Defesa do Consumidor, a 
comunicação entre o ponto de venda e o banco de da-
dos da administradora do cartão se dá em tempo real. 
Desse modo, é perfeitamante factível que a negativa 
da operação seja explicada ao portador do cartão, por 
meio de impressão de mensagem no ponto de venda, 
como ocorre em países europeus, segundo o Autor. 
No nosso entendimento, as explicações das negati-
vas devem ser feitas por meio de códigos numéricos 
representativos de cada causa da recusa, os quais 
devem ser informados aos titulares dos cartões, a fim 
de que eles possam verificar junto à administradora 
com prévio conhecimento da negativa. Assim, mini-
mizam-se os constrangimentos que ocorrem nestas 
situações. Entendemos, também, ser necessário um 
prazo de cento e vinte dias para a vigência da norma, 
para adaptação dos sistemas das empresas para a 
emissão do comprovante.

Em face do exposto, somos pela não implicação 
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da 
receita ou da despesa pública, não cabendo pronun-
ciamento quanto aos aspectos financeiro e orçamen-
tário públicos do projeto de lei em comento. Quanto ao 
mérito, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
1.073, de 2007, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 1º de abril de 2008. – Deputado  
João Dado, Relator.

SUBSTITUTIVO  
AO PROJETO DE LEI No 1.073, DE 2007

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
emissoras ou administradoras de cartões 
de crédito emitirem comprovante de nega-
tiva da operação de compra.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas emissoras ou administra-

doras de cartões de crédito ficam obrigadas a emitir, 
para o portador do cartão, comprovante da negativa 
da operação de compra.

Art. 2º O comprovante a que se refere o caput 
será impresso no ponto de venda, no momento da 
negativa da compra.

Parágrafo único. O motivo da negativa será re-
presentado no comprovante por meio de código nu-
mérico.

Art. 3º As empresas referidas no art. 1º deverão 
encaminhar aos portadores de cartão relação dos 
códigos numéricos e as respectivas causas das ne-
gativas.

Art. 4º Esta lei entra em vigor decorridos 120 
(cento e vinte) dias da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1º de abril de 2008. – Deputado  
João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.073-A/07, com Substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado  João Dado.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
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mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.355-B, DE 2007 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Cria cargos de provimento efetivo e 
funções comissionadas no Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 17ª Região, sediado em 
Vitória – ES, e dá outras providências; tendo 
pareceres da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção (relator: DEP. NELSON MARQUEZELLI) 
e da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela adequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. JOSÉ PIMENTEL).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
E Tributação (Art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Tribunal 
Superior do Trabalho, pretende criar 7 cargos de provi-
mento efetivo e 4 funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 17ª Região, sediado em Vitória – ES.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião de 17 de outubro de 2007, 
aprovou o projeto.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas nesta Comissão.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico exclusivamente o exa-
me do projeto de lei quanto à sua compatibilização ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual, conforme esta-
belece o art. 53, inciso II, combinado com o art. 32, 
inc. X, letra h, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado s.

A lei do Plano Plurianual para o período 2008/2011 
(Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008) prevê, no Pro-
grama nº 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista, 

ações nas quais o projeto poderia ser enquadrado: 
0C04 – Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções 
e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de 
Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público da União – e 20AK 
– Contribuição da União, de suas Autarquias e Fun-
dações para o custeio do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/
ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação 
de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações.

No que se refere à adequação do projeto à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, o art. 169 da Cons-
tituição Federal assim prescreve:

“ Art. 169...
§ 1º. A concessão de qualquer vanta-

gem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções (grifo nosso) 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso), 
ressalvadas as empresas públicas e as so-
ciedades de economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2008 (art. 89 da Lei nº 11.514, 
de 13 de agosto de 2007) estabelece que a criação de 
cargos, empregos e funções deve constar de anexo 
específico da lei orçamentária.

O Anexo V da lei orçamentária para o exercício 
de 2008 (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008) au-
toriza, no item 2.7.13, a aprovação do presente projeto 
de lei e provimento dos respectivos cargos, desde que 
as despesas com tais admissões em 2008 não ultra-
passem o montante de R$ 131.509,00 (cento e trinta 
e um mil, quinhentos e nove reais).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008 traz 
ainda as seguintes exigências:

Art. 87. Os projetos de lei e medidas 
provisórias relacionados a aumento de gas-
tos com pessoal e encargos sociais, inclusive 
transformação de cargos, a que se refere o 
art. 84, § 2o, desta Lei, deverão ser acompa-
nhados de: 

I – declaração do proponente e do or-
denador de despesas, com as premissas e 
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metodologia de cálculo utilizadas, conforme 
estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, que demonstre a 
existência de autorização e a observância dos 
limites de que trata o Anexo previsto no caput 
do art. 89 desta Lei; 

II – simulação que demonstre o impacto 
da despesa com a medida proposta, destacan-
do ativos e inativos, detalhada, no mínimo, por 
elemento de despesa; 

III – manifestação, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, no caso do 
Poder Executivo, e dos órgãos próprios dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público da União, sobre o mérito e o impacto 
orçamentário e financeiro; e 

IV – parecer, de caráter opinativo sobre 
o mérito e o atendimento aos requisitos deste 
artigo, do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, de 
que tratam os arts. 103-B e 130-A da Cons-
tituição, em se tratando, respectivamente, de 
projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União. (...)

Art. 126. Os projetos de lei e medidas 
provisórias que importem ou autorizem di-
minuição da receita ou aumento de despesa 
da União no exercício de 2008 deverão estar 
acompanhados de estimativas desses efeitos, 
para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2008 a 2010, detalhando a me-
mória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação.”

Anexamos aos autos planilhas do Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho detalhando as estimativas 
do impacto orçamentário-financeiro anualizado deste 
projeto de Lei, cujos montantes totalizam R$ 118 mil, R$ 
734 mil e R$ 734 mil, respectivamente, nos exercícios 
de 2008, 2009 e 2010. O documento declara também 
que o impacto orçamentário resultante da criação dos 
cargos não implicará ultrapassagem dos limites esta-
belecidos na LRF para despesa com pessoal.

Consta ainda do processado Certidão de Julga-
mento do Conselho Nacional de Justiça que referendou 
o parecer técnico emitido pela Presidência do Conselho, 
aprovando o anteprojeto de lei encaminhado pelo TST 
para o fim de criar os quantitativos de cargos previstos 
neste projeto de lei.

Em face do exposto, opinamos pela ADEQUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do Projeto de Lei 
nº 1.355, de 2007.

Sala da Comissão, 17de abril de 2008. – Deputado  
José Pimentel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 1.355-A/07, nos termos do parecer do relator, 
Deputado  José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.479-B, DE 2007 
(Do Senado Federal)

PLS Nº 40/2007
OFÍCIO Nº 924/2007 – SF

Denomina “Anel Rodoviário Celso 
Mello Azevedo” o trecho das rodovias BR-
040 e BR-381 correspondente ao anel ro-
doviário de Belo Horizonte, no Estado de 
Minas Gerais; tendo pareceres da Comissão 
de Viação e Transportes, pela aprovação 
(relator: DEP. LAEL VARELLA) e da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: DEP. LOBBE NETO).

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

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do nobre 
Senador Eduardo Azeredo, denomina “Anel Rodoviá-
rio Celso Mello Azevedo”, o trecho das rodovias BR-
040 e BR – 381 correspondente ao anel rodoviário 
de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, como 
mecanismo para homenagear aquele que foi o primei-
ro prefeito de Belo Horizonte nascido na capital. Diz 
a justificativa do projeto que Celso Mello Azevedo foi 
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exemplo de homem público, sempre atento às causas 
sociais e aos interesses da comunidade do Estado de 
Minas Gerais.

No Senado Federal, a matéria recebeu parecer 
favorável do Senador Wellington Salgado, em decisão 
de caráter terminativo da Comissão de Educação e 
Cultura daquela Casa.

Na Câmara dos Deputado s, o projeto foi enca-
minhado para apreciação das Comissões de Viação 
e Transportes; Educação e Cultura e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD), sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões (Art. 24 II) e regime 
de tramitação de prioridade. Na Comissão de Viação 
e Transportes recebeu parecer favorável do deputado 
Lael Varella. 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os pra-
zos regimentais, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Na justificativa do projeto, o Senador Eduardo 
Azeredo afirma que Celso Mello Azevedo, nascido em 
1915, era engenheiro formado pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais e empresário bem sucedido no 
setor da construção civil. Como prefeito de Belo Hori-
zonte promoveu sistemático enfrentamento do problema 
de moradia para as populações carentes, suscitando, 
por sua permeabilidade às demandas populares, a 
mobilização e a organização dos moradores e criando 
as bases para formação de expressivo movimento de 
reivindicação de habitações populares, simbolizando 
relevante protagonista na história daquela cidade.

Na vida pública, Celso Mello Azevedo exerceu 
diversas funções no âmbito do Executivo Estadual, 
tais como Secretário de Estado de Desenvolvimento 
e Secretário de Obras Públicas. Foi fundador da As-
sociação Mineira de Municípios (AMM) e da Compa-
nhia de Eletrificação Rural de Minas Gerais (ERMIG) 
e provedor da Santa Casa de Belo Horizonte. 

Portanto, em observância à Lei nº 6.682, de 27 de 
agosto de 1979, faz-se justa a homenagem diante da 
relevante prestação de serviços para a sociedade por 
Celso Mello Azevedo, falecido em 2004, aos 89 anos. 
Meu voto é favorável à denominação do trecho das 
rodovias BR-040 e BR – 381 correspondente ao anel 
rodoviário de Belo Horizonte, no Estado de Minas Ge-
rais, como “Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo”, 

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008. – 
Deputado  Lobbe Neto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 1.479-A/07, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado  Lobbe Neto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
João Matos, Presidente; Rogério Marinho, Osvaldo 
Reis e Alex Canziani, Vice-Presidentes; Angelo Vanhoni, 
Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Fátima 
Bezerra, Frank Aguiar, Gastão Vieira, Ivan Valente, Jo-
aquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lira Maia, Lobbe Neto, 
Maria do Rosário, Neilton Mulim, Professor Setimo, Pro-
fessora Raquel Teixeira, Raul Henry, Severiano Alves, 
Waldir Maranhão, Walter Brito Neto, Ariosto Holanda, 
Dr. Talmir, Elismar Prado, Pedro Wilson, Professor Ruy 
Pauletti e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
João Matos, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.127-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Mensagem nº 121/2008  
(Urgência – § 1º, art. 64 – CF)

Aviso nº 146/2008 – C. Civil

Cria cargos efetivos, cargos em co-
missão e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação destinados a insti-
tuições federais de educação profissional 
e tecnológica; tendo pareceres: da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
deste e do de nº 3128/2008, apensado, com 
substitutivo, e pela rejeição da emenda de 
Plenário (relator: DEP. CARLOS ABICALIL); 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação deste e 
do de nº 3128/2008, apensado, com substitu-
tivo, e pela rejeição da emenda de Plenário 
(relator: DEP. MILTON MONTI); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária deste, do de nº 
3128/2008, apensado, do Substitutivo da 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto 
e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com 
emendas, e pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária da emenda de Plenário (rela-
tor: DEP. JOSÉ PIM♦ENTEL); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do de nº 3128/2008, 
apensado; e pela inconstitucionalidade da 
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Emenda de Plenário (Relator: DEP. COL-
BERT MARTINS).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

PUBLICAÇÃO DOS PARECERES  
DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 

DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

EMENDA DE PLENÁRIO MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao Anexo III do art. 3º do projeto as se-
guintes redações:
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Justificação

O Projeto de Lei nº 3.127, de 2008, do Poder 
Executivo, versa sobre a criação de cargos efetivos, 
cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito 
do Ministério da Educação destinados a instituições 
federais de educação profissional e tecnológica.

Sobre o teor da redação dos artigos que consti-
tuem este PL, não tenho o que apresentar a título de 
alteração, modificação e/ou retificação, pois todos estão 
atendendo plenamente ao caput da matéria.

Este Projeto de Lei contempla a criação de cargos 
efetivos, tanto para a carreira técnico-administrativa, 
quanto para a carreira do magistério de 1º e 2º graus, 
além de cargos de direção – CD e funções gratifica-
das – FG.

Há a previsão de 155 (cento e cinquenta e cin-
co) novas unidades de ensino, distribuídas pelas 27 
unidades da federação, que, neste momento, para o 
Poder Excecutivo está sendo denominado como “Pla-
no de Expansão da Rede Federal de Educação Tec-
nológica – Fase II.”

A Emenda Modificativa que ora estou apresen-
tando, visa o enriquecimento deste Projeto de Lei, 
especificamente, no tocante aos dispostos no Anexo 
III do art. 3º que trata do Detalhamento do Quadro de 
Pessoal Técnico-Administrativo por Unidades de Ensi-
no Específicas, com a apresentação de 4 Grupos de 
Unidades, assim constituídos:– Grupo 1 com 76 uni-
dades de ensino; Grupo 2 com 14 unidades de ensino; 
Grupo 3 com 58 unidades de ensino; e, Grupo 4 com 
7 unidades de ensino.

A Emenda Modificativa traz uma preocupação 
em relação a distribuição dos cargos de nível supe-
rior para as unidades de ensino listadas nesses gru-
pos, pois entendo que as alterações que ora estou 
propondo visam um melhor atendimento para essas 
unidades, pois conforme preconizado no art. 5º deste 
projeto, está assegurada que a implantação das no-
vas unidades de ensino, bem como o provimento dos 
respectivos cargos e funções de confiança, ocorrerá 
gradativamente, dependendo da existência de insta-
lações adequadas e dos recursos financeiros neces-
sários ao seu funcionamento.

Deste modo, proponho alteração no quantitativo 
do cargo Médico/área, com a diminuição de vagas em 
outros cargos, como por exemplo Engenheiro/área e, 
em alguns grupos exclusão do cargo Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. A justificativa para esta proposi-
ção está consubstanciada no diploma legal vigente que 
trata da jornada de trabalho dos médicos, no serviço 
público federal, Lei nº 9.436, de 1997, que preconiza ser 

essa jornada de 20 horas semanais. Uma vez que, as 
unidades de ensino deverão funcionar com uma carga 
horária de, no mínimo, 14 horas diárias, fica mais do 
que patenteado a inviabilidade do oferecimento de um 
atendimento de emergência, nessas futuras unidades 
de ensino, com apenas 1 (um) médico. 

Em relação a diminuição do número do quantita-
tivo de cargos de engenheiro/área, como também até 
a exclusão do cargo de engenheiro de segurança do 
trabalho, está embasada no meu entendimento que, 
por se tratar de unidades novas e, conforme dito no art. 
5º só serão autorizadas a funcionar quando as insta-
lações forem declaradas adequadas, obviamente, não 
haverá a necessidade de 2 engenheiros e 1 engenhei-
ro de segurança do trabalho. Portanto, somente assim 
desenvolvendo este entendimento é que posso pensar 
em aumentar o número de cargos de médico/área.

Já, no tocante às alterações propostas para o 
número de cargos de nível intermediário, muito prin-
cipalmente, em relação aos cargos de Assistente de 
Alunos e Técnico de Enfermagem, está assim sendo 
apresentada em virtude das peculiaridades dessas 
duas atividades no âmbito de uma unidade de ensino, 
no seu dia a dia, com o transitar de um grande número 
de crianças que se encontram numa fase de transição 
da fase infantil para a adolescência, como também da 
adolescência para a fase adulta.

Importante se faz demonstrar, neste momento, o 
que vem a ser Assistente de Alunos. Conforme preco-
nizado pela Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO/MTE, o assistente de alunos cuida da segurança 
do aluno nas dependências e proximidades da escola; 
inspeciona o comportamento dos alunos no ambiente 
escolar; orienta alunos sobre regras e procedimentos, 
regimento escolar, cumprimento de horários; ouve re-
clamações e analisa fatos; presta apoio às atividades 
acadêmicas; controla as atividades livres dos alunos, 
orienta entrada e saída de alunos, fiscalizando es-
paços de recreação, definindo limites nas atividades 
livres. Organiza ambiente escolar e providencia ma-
nutenção predial.

Também devo ressaltar o porquê da minha pre-
ocupação com o aumentar o número de cargos de 
Técnico de Enfermagem, pois se a unidade de ensino 
funcionará, no mínimo, com uma carga horária de 14 
horas diárias, como poder o serviço médico institucional 
funcionar com apenas 1 (um) Técnico de Enfermagem, 
cuja jornada de trabalho diária definida por lei é de, no 
máximo, 8 (oito) horas.

Ressalto que, propondo a exclusão do cargo de 
Auxiliar de Biblioteca e redução do número de cargos 
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de Assistente em Administração, foram os caminhos 
encontrados para o poder aumentar o número de car-
gos de Assistente de Alunos e Técnico de Enferma-
gem, deixando aqui registrado que as atividades que 
estarão previstas para o auxiliar de biblioteca, facil-
mente poderão ser desenvolvidas por um assistente 
em administração.

A proposição desta Emenda Modificativa, não po-
deria deixar de, a título de aprimoramento à proposição 
inicial, tornar mais viável o funcionamento dessas novas 
unidades de ensino que este Projeto de Lei apresenta, 
em número de 155 (cento e cinqüenta e cinco) como a 
efetivação da meta denominada “Plano de Expansão 
da Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II, 
com prazo final de realização, final de 2010. Portanto, 
mais que merecedora a aprovação desta Emenda.

Sala das Sessões, 08 Abril de 2008. – Deputada  
Andreia Zito – PSDB/RJ – Deputado  Antonio Carlos 
Magalhães Neto – Deputado  José Aníbal.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O projeto de lei n.º 3127/08, de autoria do Poder 
Executivo, cria cargos efetivos, cargos em comissão e 
funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-
cação destinados a instituições federais de educação 
profissional e tecnológica. Encontra-se apensado o 
projeto de lei n.º 3128/08, também de autoria do Poder 
Executivo que cria cargos efetivos e cargos comissiona-
dos no âmbito do Ministério da Educação, destinados 
a instituições federais de ensino superior.

Ambos os projeto de lei encontram-se em Urgên-
cia Constitucional (art. 64, § 1º da C.F.)

No prazo regulamentar foi apresentada uma 
emenda ao PL 3127/08

II – Voto do Relator

O projeto de lei 3127/08 propõe a criação de 
doze mil e trezentos cargos de Professor de 1º e 2º 
graus, nove mil, quatrocentos e trinta cargos de Téc-
nico Administrativo em Educação e de quatro mil du-
zentos e noventa e sete cargos de direção e funções 
gratificadas, destinadas à constituição dos quadros de 
pessoal das unidades de ensino da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, em especial das 
novas unidades que integram essa Rede.

A expansão da Rede de Instituições Federais de 
Educação Tecnológica tem o propósito de implantar 
uma escola técnica em cada cidade-polo do território 
brasileiro.

Serão cento e cinqüenta e cinco novas unida-
des de ensino distribuídas nas vinte e sete Unidades 
da Federação compreendendo todas as mesoregiões 
atualmente delineadas pelo IBGE.

As municipalidades foram escolhidas de forma 
a oferecer ao País uma Rede Federal de Educação 
Tecnológica com a mais ampla distribuição por todo o 
território nacional de tal modo que sejam contempla-
das as regiões mais interioranas.

A implantação dessas novas instituições estará 
associada ao fortalecimento dos Arranjos Produtivos 
Locais, ao atendimento das áreas de assentamento 
rural, ao incremento das ações de empreendedoris-
mo e associativismo e ao desenvolvimento de áreas 
de fronteira.

Serão geradas 200.000 novas vagas em cursos 
técnicos integrados ao ensino médio ou posteriores 
a este, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas 
para as áreas científicas e tecnológicas, educação 
profissional para o público atendido pela Educação de 
Jovens e Adultos, além dos cursos de formação inicial 
e continuada de trabalhadores.

Esse esforço mais que duplicará a capacidade 
de atendimento atual da Rede Federal de Educação 
Tecnológica contribuindo para firmar-se como elemen-
to estratégico para as políticas de desenvolvimento 
socioeconômico.

O governo federal está conduzindo um proces-
so de reordenamento da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica a partir da integração e re-
organização de Centros Federais de Educação Tec-
nológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agro-
técnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais que atuam em uma mesma 
base territorial, compreendida nas dimensões geográ-
ficas de um Estado, do distrito Federal ou de uma ou 
mais mesoregiões de um mesmo Estado.

A conjugação desses esforços e capacidades 
institucionais irá propiciar as condições para a conse-
cução dos objetivos traçados para o novo ente, em cuja 
missão estão destacadas as ações de mapeamento da 
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico 
em âmbito local, regional e estadual; oferta de cursos 
em articulação com os arranjos produtivos locais; atu-
ação destacada na oferta do ensino de ciências, apoio 
aos sistemas públicos de educação básica mediante 
formação e capacitação técnica dos professores de 
matemática, física, química e biologia, estímulo ao 
empreendedorismo e cooperativismo e ênfase em 
atividades de extensão que promovam a difusão dos 
conhecimentos e avanços cintífico-tecnológicos.
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As instituições deverão atuar em todos os níveis 
e modalidades da educação profissional.

Assim, justifica-se plenamente a necessidade da 
criação dos cargos propostos para a consolidação do 
ensino profissional e tecnológico no de forma integra-
da a um processo de desenvolvimento regional que 
trará inúmeros benefícios ao crescimento equilibrado 
do País impulsionado pela oferta de educação de qua-
lidade à nossa população.

Cabe lembrar o detalhamento do anexo ao projeto 
de lei em que se especificam as instituições de ensi-
no propostas, seus respectivos municípios os cargos 
efetivos e seu respectivo quantitativo.

Lembramos, também, que a opção preferencial, 
sempre que possível, é de constituir novas unidades de 
ensino vinculadas a estruturas já existentes, lançando 
mão do compartilhamento de estruturas administrativas 
já consolidadas, o que reduz de modo significativo o 
gasto com cargos em comissão.

O projeto de lei n.º 3128/08 propõe a criação dos 
seguintes cargos:

I – 13.276 (treze mil duzentos e setenta e seis) 
cargos de professor da carreira do magistério supe-
rior e 

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e quatro car-
gos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação.

Cria, também, no âmbito do Ministério da Educa-
ção, para alocação nas instituições federais de ensino 
superior os seguintes Cargos de Direção e Funções 
Gratificadas:

I – trezentos CD-3
II – seiscentos CD-4 
III – mil e duzentas FG-I 
IV – quatrocentas FG-2
V – trezentas FG-3
VI – cento e cinqüenta FG-4
VII – cento e cinqüenta FG–5
VIII – cem FG–6
IX – cem FG-7
Estes cargos objetivam possibilitar as condições 

de ampliação do acesso e permanência nos cursos de 
graduação aproveitando a estrutura física e de recursos 
humanos existentes nas universidades federais.

O decreto Presidencial n.º 6096, de 24 de abril 
de 2.007 criou o Programa de Reestruturação e Ex-
pansão das Universidades Federais que tem como 
meta a elevação gradual da taxa de conclusão média 
dos cursos de graduação presenciais para 90% e da 
relação de alunos de graduação por professor para 18, 
ao final de cinco anos.

Atualmente a relação aluno/professor é de 13 e 
a taxa de conclusão em torno de 60%.

A execução dos objetivos do Decreto e cumpri-
mento das metas acordadas serão possíveis com um 
aumento limitado a vinte por cento das despesas de 
custeio e pessoal da universidade no período de cin-
co anos.

Assim, a criação dos cargos propostos é funda-
mental para o desenvolvimento dos projetos de rees-
truturação que permitirão a criação de 300 mil novas 
vagas de graduação nas universidades federais no 
prazo de cinco anos. Sem estes cargos não haverá 
como constituir quadros funcionais e estruturar novas 
unidades didáticas. A alternativa de remanejamento de 
cargos vagos disponíveis para novas unidades acadê-
micas já foi usada no limite do possível.

Conforme afirma o MEC na apresentação das 
Diretrizes Gerais do REUNI: 

“Este programa pretende congregar esforços para 
a consolidação de uma política nacional de expansão 
da educação superior pública, pela qual o Ministério 
da Educação cumpre o papel atribuído pelo Plano Na-
cional de Educação (Lei nº 10.172/2001) quando es-
tabelece o provimento da oferta de educação superior 
para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 
18 a 24 anos, até o final da década. 

Assim, o REUNI tem como meta global a eleva-
ção gradual da taxa de conclusão média dos cursos 
de graduação presenciais para noventa por cento e da 
relação de alunos de graduação em cursos presenciais 
por professor para dezoito, ao final de cinco anos1, a 
contar do início de cada plano. 

É importante ressaltar que o REUNI não preco-
niza a adoção de um modelo único para a graduação 
das universidades federais, já que ele assume como 
pressuposto tanto a necessidade de se respeitar a 
autonomia universitária, quanto a diversidade das ins-
tituições. O REUNI efetivar-se-á, portanto, sem preju-
ízo dos programas em desenvolvimento no âmbito do 
Ministério da Educação e dos sistemas de ensino e, 
nessa condição, se propõe substancialmente a agre-
gar esforços e reforçar iniciativas para a ampliação 
das vagas e a elevação da qualidade da educação 
nacional. Ao mesmo tempo, os projetos apresentados 
pelas universidades poderão iniciar-se no conjunto de 
suas unidades acadêmicas, em algumas delas e/ou 
em novas unidades a serem criadas, desde que, ao 
final do período de cinco anos, a meta estabelecida 
seja alcançada. 

Ao lado da ampliação do acesso, com o melhor 
aproveitamento da estrutura física e do aumento do qua-
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lificado contingente de recursos humanos existente nas 
universidades federais, está também a preocupação de 
garantir a qualidade da graduação da educação públi-
ca. Ela é fundamental para que os diferentes percursos 
acadêmicos oferecidos possam levar à formação de 
pessoas aptas a enfrentar os desafios do mundo con-
temporâneo, em que a aceleração do processo de co-
nhecimento exige profissionais com formação ampla e 
sólida. A educação superior, por outro lado, não deve se 
preocupar apenas em formar recursos humanos para o 
mundo do trabalho, mas também formar cidadãos com 
espírito crítico que possam contribuir para solução de 
problemas cada vez mais complexos da vida pública. 

A qualidade almejada para este nível de ensino 
tende a se concretizar a partir da adesão dessas ins-
tituições ao programa e às suas diretrizes, com o con-
seqüente redesenho curricular dos seus cursos, valori-
zando a flexibilização e a interdisciplinaridade, diversi-
ficando as modalidades de graduação e articulando-a 
com a pós-graduação, além do estabelecimento da 
necessária e inadiável interface da educação superior 
com a educação básica – orientações já consagradas 
na LDB/96 e referendadas pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, definidas pelo CNE.”

Assim, é de suma importância, a contratação de pes-
soal para que o projeto que obteve a adesão de todas as 
universidades possa ser devidamente implementado.

A emenda modificativa apresentada pretende di-
minuir ou zerar alguns cargos, como por exemplo de 
engenheiro, de bibliotecário, de auxiliar de biblioteca, 
assistente administrativo, para aumentar o número de 
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Alega, em sua justificação, que os médicos são 
contratados para uma jornada de 20 horas semanais, 
ou quatro horas diárias e as escolas funcionam quator-
ze horas por dia, não sendo possível um atendimento 
de emergência em todo o período.

Lembramos que a lei obriga, e será oferecida 
assistência médica aos alunos e não um serviço de 
emergência médica.

Assistência médica e emergência médica são 
atividades médicas distintas. Um Centro de Saúde, por 
exemplo, oferece assistência, não oferece emergência 
médica, que é oferecida nos serviços de “pronto socor-
ro” (serviços de urgência) que conta com as diferentes 
especialidades médicas e equipamento necessário 
para o pronto atendimento em quaisquer circunstân-
cias, além de serviço móvel (SAMU)

Por outra parte, não se pode, em nenhuma hi-
pótese, reduzir o número de bibliotecários ou seus 

auxiliares, como também de engenheiros que não 
participam apenas da construção das unidades, mas 
oferecem apoio didático e técnico nos cursos profis-
sionalizantes.

Diante do exposto, somos pela aprovação dos 
projetos de lei 3127/08 e 3128/08, na forma do subs-
titutivo de relator, em anexo e pela rejeição da emenda 
modificativa apresentada Ao PL 3127/08. 

Sala da Comissão, 15 de abril de 2008. – Deputado  
Carlos Abicalil PT/MT, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AOS  
PROJETO DE LEI Nº 3127 E Nº 3128, DE 2.008

Cria cargos efetivos, cargos em co-
missão e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação destinados a insti-
tuições federais de educação profissional 
e tecnológica e às instituições federais de 
ensino superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Ficam criados, no âmbito do Ministério da 

Educação, para redistribuição a instituições federais de 
educação profissional e tecnológica:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos técni-
co-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, conforme dis-
posto no Anexo I; e

II – doze mil e trezentos cargos de Professor de 
1o e 2o graus.

Art. 2o Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de edu-
cação profissional e tecnológica os seguintes cargos 
em comissão e as seguintes funções gratificadas:

I – trinta e sete cargos de direção – CD-1;
II – quatrocentos e trinta e cinco cargos de dire-

ção – CD-2;
III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos de di-

reção – CD-3;
IV – quinhentos e dez cargos de direção – 

CD-4;
V – novecentas e vinte funções gratificadas – 

FG-1; e
VI – duas mil, cento e quarenta funções gratifi-

cadas – FG-2.
Art. 3o Caberá ao Ministério da Educação definir 

a distribuição dos cargos de Professor de 1o e 2o Graus 
e de técnico-administrativos e a alocação dos cargos 
em comissão e das funções gratificadas entre as uni-
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dades de ensino de que trata esta Lei, respeitado o 
disposto nos Anexos II e III.

Art. 4o O provimento dos cargos criados por esta 
Lei fica condicionado à comprovação da existência de 
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, assim como à existência de autorização 
específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme 
determina o § 1o do art. 169 da Constituição.

Art. 5o A implantação das novas unidades de 
ensino, bem como o provimento dos respectivos car-
gos e funções de confiança, ocorrerá gradativamente, 
dependendo da existência de instalações adequadas 
e dos recursos financeiros necessários ao seu fun-
cionamento.

Parágrafo único. Os cargos efetivos, os cargos 
em comissão e as funções gratificadas destinados a 
novas unidades de ensino serão providos somente 
após a expedição de portaria do Ministro de Estado 
da Educação autorizando o funcionamento da unida-
de de ensino.

Art. 6o A autorização para o provimento dos car-
gos efetivos criados nesta Lei, para cada instituição 
federal de educação profissional e tecnológica, será 
escalonada pelo Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, de acordo com o cumprimento das 
metas pactuadas entre o Ministério da Educação e a 
instituição de ensino, especialmente quanto à relação 
de alunos por professor em cursos regulares presen-
ciais de educação profissional e tecnológica.

Art. 7o Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para redistribuição a instituições federais 
de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de 
Estado da Educação, os seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis cargos de 
professor da carreira do magistério superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e quatro car-
gos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, confor-
me discriminado no Anexo a esta Lei.

Art. 8o Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de en-
sino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado 
da Educação, os seguintes Cargos de Direção – CD e 
Funções Gratificadas – FG:

I – trezentos CD-3;
II – seiscentos CD-4;
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3;
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Art. 9o O provimento dos cargos efetivos e em 

comissão criados por esta Lei fica condicionado à com-
provação da existência de prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme 
disposto no § 1o do art. 169 da Constituição.

Art. 10 A autorização para o provimento dos 
cargos efetivos criados nesta lei, para cada institui-
ção federal de ensino superior, será escalonada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 
acordo com o cumprimento das metas pactuadas entre 
o Ministério da Educação e a instituição de ensino, es-
pecialmente quanto à relação de alunos de graduação 
por professor em cursos presencias.

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela 
aprovação do PL nº 3.127/08, e do PL nº 3128/08, 
apensado, com Substitutivo, e pela rejeição da Emenda 
de Plenário nº 1/08, nos termos do parecer do relator, 
Deputado  Carlos Abicalil.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: João 
Matos,Presidente; Rogério Marinho e Osvaldo Reis,Vice-
Presidentes; Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila 
Lira, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão 
Vieira, Iran Barbosa, Ivan Valente, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lira Maia, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neil-
ton Mulim, Professor Setimo, Professora Raquel Teixeira, 
Raul Henry, Reginaldo Lopes, Severiano Alves, Waldir 
Maranhão, Dr. Talmir, Dr. Ubiali, Elismar Prado, Jorginho 
Maluly e Raimundo Gomes de Matos.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Deputado  
João Matos, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

A proposição epigrafada cria 12.300 cargos de 
Professor de 1º e 2º graus, 9.430 cargos técnico-ad-
ministrativos em Educação, 1.237 cargos de direção 
e 3.060 funções gratificadas.

O Ministério da Educação redistribuirá os cargos efe-
tivos e alocará os cargos em comissão entre instituições 
federais de educação profissional e tecnológica.

O primeiro anexo ao projeto especifica a denomi-
nação e os níveis dos cargos efetivos criados, enquanto 
os critérios de distribuição desses e de alocação dos car-
gos em comissão e das funções gratificadas constam do 
segundo anexo. O detalhamento do quadro de pessoal 
técnico-administrativo de cada unidade de ensino é dado 
pelo Anexo III.

A justificação da proposta, consubstanciada na 
EM Interministerial nº 00035/2008/MP/MEC, esclarece 
que se dá continuidade à expansão da rede federal de 
educação tecnológica iniciada com a Medida Provisó-
ria nº 296, de 08/06/2006, convertida na Lei nº 10.352, 
de 11/10/2006. A medida está em consonância com o 
Plano de Desenvolvimento da Educação, que busca 
a melhoria das condições de oferta do ensino e a va-
lorização do profissional da educação, com progres-
siva e contínua ampliação dos recursos alocados na 
área. Tem-se como premissa que a qualificação de 
mão-de-obra especializada constitui elemento estra-
tégico de crescimento sustentável e desenvolvimento 
socioeconômico.

A criação de cargos, portanto, destina-se, especial-
mente, à constituição dos quadros de pessoal de novas 
unidades de ensino. Esclarece-se que a definição das 155 
localidades onde serão instaladas essas entidades obe-
deceu a critérios que determinam a ampla distribuição da 
rede federal de educação tecnológica pelo território nacio-

nal, sendo contempladas todas as 27 unidades da Fede-
ração e todas as mesorregiões delineadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com especial 
atenção para as regiões do interior do País.

Com respeito à criação de cargos em comissão e 
funções gratificadas, informa-se que, na criação de novas 
unidades de ensino, promoveu-se, tanto quanto possível, a 
vinculação a instituições já consolidadas e o compartilha-
mento de suas estruturas administrativas, reduziu-se ao 
mínimo possível, dessa forma, a despesa gerada.

Também o Projeto de Lei nº 3.128, de 2008, apensa-
do ao principal, cria, no âmbito do Ministério da Educação, 
cargos efetivos e em comissão, bem como funções gratifi-
cadas. Dessa feita, contudo, a distribuição se dará entre as 
instituições federais de ensino superior. São 13.266 cargos 
de professor do magistério superior, 10.654 cargos técnico-
administrativos, 900 cargos de direção e 2.400 funções 
gratificadas. Novamente, a especificação do nível de clas-
sificação e das categorias funcionais dos cargos técnico-
administrativos criados é objeto de quadro anexo.

Tanto no caso do projeto principal quanto no do apen-
so, o provimento dos cargos efetivos dependerá da dispo-
nibilidade de recursos financeiros e orçamentários e será 
escalonado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em consonância com as metas pactuadas entre o 
Ministério da Educação e cada instituição de ensino.

Consoante a EM Interministerial nº 00036/2008/
MP/MEC, com a política de expansão do ensino su-
perior federal busca-se ampliar o acesso e elevar gra-
dualmente, até 90%, o percentual de conclusão dos 
cursos de graduação, que atualmente gira em torno 
de 60%. A meta de se criar nas universidades fede-
rais, no prazo de cinco anos, 300 mil novas vagas de 
graduação somente será viável com a estruturação de 
novas unidades didáticas e a constituição de quadros 
funcionais. Esgotada a possibilidade de remanejamento, 
a criação de cargos tornou-se imprescindível ao pleno 
desenvolvimento dos projetos de reestruturação.

Os projetos tramitam sob o regime de urgência pre-
visto nos §§ 1º a 4º do art. 64 da Constituição Federal.

Durante o prazo regimental de cinco sessões foi 
apresentada apenas uma emenda, com o propósito 
de aumentar o quantitativo de Médicos, Assistentes de 
Alunos e Técnicos em Enfermagem alocados em cada 
unidade de ensino. Para justificar essa medida, o Autor 
pondera que as unidades de ensino deverão funcionar 
por, pelo menos, 14 horas diárias, enquanto a jornada 
de trabalho é de 40 horas semanais, em regra, e de 20 
horas semanais, no caso dos médicos. Portanto, com 
apenas um Médico e um Técnico em Enfermagem alo-
cado em cada unidade seria impossível oferecer, per-
manentemente, atendimento médico emergencial. Para 
manter o quantitativo total de cargos criados a emenda 
reduz, em contrapartida, o número de cargos de Enge-
nheiro / Área, Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
Assistente em Administração e Auxiliar de Biblioteca 
que seriam criados.
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II – Voto do Relator

Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a po-
breza e a marginalização e reduzir as desigualdades so-
ciais e regionais são objetivos fundamentais da República, 
consagrados nos incisos II e III do art. 3º da Constituição 
Federal. E o sistema de ensino, inegavelmente, constitui 
fator imprescindível à consecução desses objetivos, pois 
a formação de mão-de-obra especializada e qualificada 
constitui condição imprescindível para assegurar a com-
petitividade da economia brasileira perante o mercado 
global, o crescimento sustentável e o desenvolvimento 
socioeconômico. 

As proposições sob parecer criam, no âmbito do 
Ministério da Educação, cargos e funções gratificadas a 
serem distribuídos a instituições federais de educação pro-
fissional e tecnológica, no caso do Projeto de Lei nº 3.127, 
de 2008, e de ensino superior, no caso do PL nº 3.128, de 
2008. Grande parte desses cargos e funções se destina 
à estruturação de novas unidades didáticas e instituições 
de ensino. Viabiliza-se a criação de 200.000 novas vagas 
em cursos técnicos, integrados ao ensino médio ou a ele 
complementares, e de 300.000 novas vagas de graduação 
nas universidades federais.

Prepara-se a implantação de 155 unidades de ensino 
técnico e profissionalizante, distribuídas por todo o País, 
contemplando absolutamente todas as unidades da fede-
ração. Promove-se a descentralização e a interiorização 
da rede pública, assegurando o acesso ao ensino público 
e gratuito por parte das parcelas mais carentes da popula-
ção, de modo a reduzir as desigualdades sociais e regio-
nais. Essas medidas justificam, sem sombra de dúvida, a 
aprovação de ambas as proposições sob parecer.

Quanto à Emenda oferecida ao projeto principal, não 
seria razoável exigir que as unidades de ensino ofereces-
sem atendimento médico durante 14 horas diárias. Sequer 
os postos de saúde conseguem prestar tal serviço. Além 
disso, a proposta de redução ou até mesmo eliminação 
do quantitativo de cargos alocados em cada unidade com-
prometeria o bom funcionamento das mesmas.

Por todo o exposto, voto, no mérito, pela aprovação 
integral dos Projetos de Lei de nºs 3.127, de 2008, e 3.128, 
de 2008, na forma do Substitutivo anexo, e pela rejeição 
da Emenda oferecida ao primeiro deles.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2008. – Deputado  
Milton Monti, Relator.

SUBSTITUTIVO  
AO PROJETO DE LEI No 3.127, DE 2008

Cria cargos efetivos, cargos em comis-
são e funções gratificadas no âmbito do Mi-
nistério da Educação destinados a instituições 
federais de educação profissional e tecnoló-
gica e de ensino superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 

Educação, para redistribuição a instituições federais de 
educação profissional e tecnológica:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos técnico-
administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técni-
co-Administrativos em Educação, conforme disposto no 
Anexo I; e

II – doze mil e trezentos cargos de Professor de 1º 
e 2º graus.

Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de edu-
cação profissional e tecnológica, os seguintes cargos em 
comissão e as seguintes funções gratificadas:

I – trinta e sete cargos de direção – CD-1;
II – quatrocentos e trinta e cinco cargos de dire-

ção – CD-2;
III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos de di-

reção – CD-3;
IV – quinhentos e dez cargos de direção – CD-4;
V – novecentas e vinte funções gratificadas – 

FG-1; e
VI – duas mil, cento e quarenta funções gratifica-

das – FG-2.
Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação definir a 

distribuição e a alocação dos cargos e das funções de 
que tratam os arts. 1º e 2º entre as unidades de ensino, 
respeitado o disposto nos Anexos II e III.

Art. 4º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para redistribuição a instituições federais de 
ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado 
da Educação, os seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis cargos de 
professor da carreira do magistério superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cargos 
técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, conforme discrimi-
nado no Anexo IV a esta Lei.

Art. 5º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, para alocação a instituições federais de ensi-
no superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da 
Educação, os seguintes Cargos de Direção – CD e Fun-
ções Gratificadas – FG:

I – trezentos CD-3;
II – seiscentos CD-4;
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3;
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Art. 6º O provimento dos cargos efetivos e em comis-

são criados por esta Lei fica condicionado à comprovação 
da existência de prévia dotação orçamentária suficiente 
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes, assim como à existência de 
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
conforme determina o § 1º do art. 169 da Constituição.

Art. 7º A implantação das novas unidades de ensino, 
bem como o provimento dos respectivos cargos e funções 
de confiança, ocorrerá gradativamente, dependendo da 
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existência de instalações adequadas e dos recursos fi-
nanceiros necessários ao seu funcionamento.

Parágrafo único. Os cargos efetivos, os cargos em 
comissão e as funções gratificadas destinados a novas 
unidades de ensino serão providos somente após a ex-
pedição de portaria do Ministro de Estado da Educação 
autorizando o funcionamento da unidade de ensino.

Art. 8º A autorização para o provimento dos cargos 
efetivos criados nesta Lei, para cada instituição federal de 
educação profissional e tecnológica ou de ensino superior, 

será escalonada pelo Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, de acordo com o cumprimento das metas 
pactuadas entre o Ministério da Educação e a instituição 
de ensino, especialmente quanto à relação de alunos por 
professor em cursos regulares presenciais de educação 
profissional e tecnológica ou de graduação.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2008. – Deputado  
Milton Monti, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 3.127/2008 e do PL 3128/2008, apensado, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda de Plenário 
1/2008, nos termos do Parecer do Relator, Deputado  
Milton Monti.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli e 
Eudes Xavier – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Aracely 
de Paula, Daniel Almeida, Edgar Moury, Gorete Perei-
ra, José Carlos Vieira, Marco Maia, Milton Monti, Paulo 
Pereira da Silva, Pedro Henry, Roberto Santiago, San-
dro Mabel, Saturnino Masson, Tarcísio Zimmermann, 
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, Átila Lins, Carlos 
Alberto Canuto, Carlos Alberto Leréia, Eduardo Bar-
bosa, Major Fábio e Nelson Pellegrino.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2008. – Deputado  
Pedro Fernandes, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Poder 
Executivo, pretende criar, no âmbito do Ministério da 
Educação, para redistribuição a instituições federais 
de educação profissional e tecnológica 9.430 (nove mil 
quatrocentos e trinta) cargos técnico-administrativos do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação e 12.300 (doze mil e trezentos) cargos 
de Professor de 1º e 2º graus. Cria, ainda, 4.297 (qua-
tro mil duzentos e noventa e sete) cargos em comis-
são e funções gratificadas para alocação nas mesmas 
instituições.

A Exposição de Motivos Interministerial nº 35/2008/
MP/MEC que acompanha a proposição esclarece que 
estes cargos são destinados a compor os quadros de 
pessoal das unidades de ensino da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, em especial das 
155 novas unidades que se projeta implantar até o final 
de 2010, de acordo com as metas estabelecidas em 
plano do Ministério da Educação para Expansão da 
Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II. 

O projeto apensado (PL nº 3.128, de 2008), tam-
bém de autoria do Poder Executivo, cria cargos efetivos 
e cargos comissionados no âmbito do Ministério da 
Educação, destinados a instituições federais de ensi-
no superior. São 13.276 (treze mil, duzentos e setenta 
e seis) cargos de professor da carreira do magistério 
superior, 10.654 (dez mil seiscentos e cinquenta e 
quatro) cargos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-

cação e 3.300 (três mil e trezentos) cargos de direção 
e funções gratificadas.

Esclarece a Exposição de Motivos Interministerial 
nº 36/2008/MP/MEC que o aumento de cargos faz-se 
necessário em decorrência da política de expansão do 
ensino superior federal. Pelo Decreto nº 6.096, de 24 
de abril de 2007 foi criado o Programa de Reestrutura-
ção e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 
que tem como meta global a elevação gradual da taxa 
de conclusão média dos cursos de graduação presen-
ciais para noventa por cento e da relação de alunos de 
graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos. Atualmente a relação 
de alunos de graduação em cursos presenciais por 
professor é de 13 alunos e a taxa de conclusão dos 
cursos em torno de 60%. Para o cumprimento destas 
metas, as universidades contarão com um aumento 
limitado a vinte por cento das despesas de custeio e 
pessoal da universidade, no período de cinco anos. O 
Plano prevê ainda a criação de 300 mil novas vagas 
de graduação nas universidades federais ao final de 
cinco anos.

Por meio das Mensagens nºs 121 e 122 de 2008 
foi solicitada a atribuição de regime de urgência a es-
tas proposições.

Ao PL nº 3.127 de 2008 foi apresentada uma 
emenda de autoria da Deputada  Andreia Zito, do PSDB/
RJ, com o objetivo de alterar o quantitativo de alguns 
cargos alocados em cada unidade de ensino.

As proposições foram analisadas pelas Comis-
sões de Educação e Cultura e do Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público que opinaram unanimemente 
pela aprovação das mesmas, com substitutivo, e pela 
rejeição da emenda apresentada. Já a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania opinou pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das 
proposições e pela inconstitucionalidade da emenda. 

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico exclusivamente o exa-
me do projeto de lei quanto à sua compatibilidade e 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual, conforme esta-
belece o art. 53, inciso II, combinado com o art. 32, 
inciso X, letra h, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado s.

A Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008 (Plano Plu-
rianual para o período 2008/2011) prevê, no Programa 
1054 – Gestão de Recursos Humanos e Democrati-
zação das Relações de Trabalho no Setor Público – 
ação na qual o projeto poderia ser enquadrado: 0C02 
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– Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de 
Cargos e Funções.

No que concerne à adequação do projeto à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, é importante ressaltar 
que, no exame de proposição sobre criação de cargos, 
empregos e funções deve ser considerada também a 
determinação constitucional prevista no art. 169 da 
Carta Magna, especialmente, as restrições e exceções 
contidas no parágrafo primeiro deste dispositivo, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, 
nos seguintes termos:

“ Art. 169... ............................................
§ 1º. A concessão de qualquer vantagem 

ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções (grifo nosso) 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamen-
tária suficiente para atender às projeções 
de despesas de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes (grifo nosso);

II – se houver autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso), 
ressalvadas as empresas públicas e as socie-
dades de economia mista.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2008 (art. 89 da Lei nº 11.514, 
de 13 de agosto de 2007) estabelece que a criação de 
cargos, empregos e funções deve constar de anexo 
específico da lei orçamentária. 

A lei orçamentária para o exercício de 2008 (Lei 
nº 11.647, de 24 de março de 2008), em seu:

“Anexo V – Autorizações Específicas de 
que trata o Art. 169, § 1º, Inciso II, da Consti-
tuição, relativas a despesas de pessoal e en-
cargos sociais, I – Criação e/ou provimento de 
cargos, empregos e funções, bem como ad-
missão ou contratação de pessoal a qualquer 
título”, traz a seguinte autorização:

4. Poder Executivo, sendo
4.1 Criação e provimento de cargos e 

funções
 ..............................................................
4.1. 6 Seguridade Social, Educação e 

Esportes, até 10.375 vagas, com limite de R$ 
317.399.781 (trezentos e dezessete milhões, 
trezentos e noventa e nove mil e setecentos 

e oitenta e um reais) de despesa para o exer-
cício de 2008.”

A Lei orçamentária para 2008 consigna dotações 
suficientes, na Unidade Orçamentária 47.101 – Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com 
vistas a dar o suporte necessário ao provimento dos 
novos cargos previstos no referido Anexo V, quanto à 
criação e provimento de cargos e funções no Poder 
Executivo, nas seguintes programações: 

Funcional Programática 
04.122.0750.20AK.0001 – Contribuição da 
União, de suas Autarquias e Fundações para 
o custeio do Regime de Previdência dos Servi-
dores Públicos Federais decorrente da Criação 
e/ou Provimento de Cargos e Funções e Re-
estruturação de Cargos e Carreiras e revisão 
de Remunerações – Nacional

Funcional Programática 
04.846.1054.0C02.001 – Pagamento de Pes-
soal Decorrente da Criação de Cargos e Fun-
ções – Nacional

Funcional Programática 
04.846.1054.0623.0001 – Pagamento de Pes-
soal decorrente de Provimentos por meio de 
Concursos Públicos – Nacional e

Funcional Programática 
10.122.0750.09HB – Contribuição da União, 
de suas Autarquias e Fundações para o Cus-
teio do Regime de Previdência dos Servidores 
Públicos Federais – Nacional.

Estamos apresentando emendas de relator para 
adequar os projetos, sugerindo uma implantação esca-
lonada no tempo, de acordo com os limites autorizados 
na Lei Orçamentária de 2008, conforme o cronograma 
proposto no Anexo IV acrescentado ao Projeto de Lei 
nº 3.127, de 2008 e no Anexo II ao Projeto de Lei nº 
3.128 de 2008. Foram elaboradas, ainda, emendas para 
ajustar os substitutivos da Comissão de Educação e 
Cultura e da Comissão de Trabalho no mesmo sentido, 
acrescentando-lhes os Anexos V e VI. No processo de 
adequação do número de cargos a serem criados em 
2008, esta relatoria preservou o provimento dos cargos 
efetivos conforme o cronograma de trabalho do Minis-
tério da Educação, ajustando tão somente as funções 
comissionadas de ambos os projetos.

Outras emendas objetivando introduzir parágrafos 
aos artigos 1º e 2º, tanto do Projeto de Lei nº 3.127 
quanto do Projeto de Lei nº 3.128, estão sendo apre-
sentadas, estabelecendo que as despesas decorrentes 
da criação dos cargos mencionadas nos incisos I e II 
deverão constar de autorização expressa constante da 
lei de diretrizes orçamentárias e conseqüente anexo 
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específico na lei orçamentária anual, a cada exercício, 
até a final implantação dos Anexos IV e II, respecti-
vamente, exceto para o exercício de 2008. Emendas 
de igual conteúdo foram elaboradas para adequar os 
substitutivos das comissões que examinaram o mérito 
das proposições.

A Tabela I, apresentada na seqüência, detalha os 

cargos efetivos a serem criados pelo P.L. nº 3.127, de 

2008 e a despesa correspondente para os exercícios 

de 2008 a 2011, conforme dados encaminhados pelo 

Ministério da Educação a este Relator.
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Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2 CFT/2008

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.127, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de educação profissio-
nal e tecnológica, a partir de 1º de janeiro 
de cada exercício mencionado no Anexo IV 
a esta Lei:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos 
técnico-administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, conforme disposto no Anexo I a esta 
Lei; e

II – doze mil e trezentos cargos de Pro-
fessor de 1º e 2º graus.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo IV a esta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3 CFT/2008

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.127, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a insti-
tuições federais de educação profissional e 
tecnológica os seguintes cargos em comissão 
e as seguintes funções gratificadas, a partir de 
1º de janeiro de cada exercício mencionado no 
Anexo IV a esta Lei:

I – trinta e sete cargos de direção – 
CD-1;

II – quatrocentos e trinta e cinco cargos 
de direção – CD-2;

III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos 
de direção – CD-3;

IV – quinhentos e dez cargos de dire-
ção – CD-4;

V – novecentas e vinte funções gratifi-
cadas – FG-1; e

VI – duas mil, cento e quarenta funções 
gratificadas – FG-2.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos em comissão e das 

funções gratificadas mencionadas nos incisos 
de I a VI deverão constar de autorização ex-
pressa constante da lei de diretrizes orçamen-
tárias e conseqüente anexo específico na lei 
orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo IV a esta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4 CFT/2008

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei nº 3.127, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação 
definir a distribuição dos cargos de Professor 
de 1º e 2º Graus e de técnico-administrativos 
e a alocação dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas entre as unidades de ensi-
no de que trata esta Lei, respeitado o disposto 
nos Anexos II, III e IV a esta Lei.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5 CFT/2008

Dê-se ao caput do art. 5º do Projeto de Lei nº 
3.127, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 5º A implantação das novas uni-
dades de ensino, bem como o provimento 
dos respectivos cargos e funções de confian-
ça, ocorrerá gradativamente, dependendo da 
existência de instalações adequadas e dos 
recursos financeiros necessários ao seu fun-
cionamento, observado o disposto no Anexo 
IV a esta Lei.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 6 CFT/2008

Dê-se ao art. 6º do Projeto de Lei nº 3.127, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 6º A autorização para o provimento 
de cargos efetivos criados nesta Lei, para cada 
instituição federal de educação profissional e 
tecnológica, será escalonada pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, de acor-
do com o cumprimento das metas pactuadas 
entre o Ministério da Educação e a instituição 
de ensino, especialmente quanto à relação 
de alunos por professor em cursos regulares 
presenciais de educação profissional e tecno-
lógica, respeitado o Anexo IV a esta Lei.” 

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.
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EMENDA ADITIVA Nº 7 CFT/2008

Renomei-se como Anexo I o “Anexo” ao texto do 
PL nº 3.128 de 2008

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 8 CFT/2008

Inclua-se no texto da Lei nº 3.128/2008 o Anexo 
II com a seguinte redação:
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Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9 CFT/2008

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3.128, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de ensino superior, nos 
termos de ato do Ministro de Estado da Edu-
cação, a partir de 1º de janeiro de cada exer-
cício mencionado no Anexo II a esta Lei, os 
seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis 
cargos de professor da carreira do magistério 
superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e qua-
tro cargos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, conforme discriminado no Ane-
xo I a esta Lei.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo II a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10 CFT/2008

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.128, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a institui-
ções federais de ensino superior, nos termos 
de ato do Ministro de Estado da Educação, 
os seguintes Cargos de Direção – CD e Fun-
ções Gratificadas – FG a partir de 1º de janei-
ro de cada exercício mencionado no Anexo II 
a esta Lei:

I – trezentos CD-3;

II – seiscentos CD-4;
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3; 
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Parágrafo único: As despesas decorren-

tes da criação dos cargos de direção e das 
funções gratificadas mencionadas nos inci-
sos de I a IX deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo II a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 11 CFT/2008

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei nº 3.128, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 4º A autorização para o provimen-
to dos cargos efetivos criados nesta Lei, para 
cada instituição federal de ensino superior, será 
escalonada pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, de acordo com o Anexo 
II a esta Lei e com o cumprimento das metas 
pactuadas entre o Ministério da Educação e a 
instituição de ensino, especialmente quanto à 
relação de alunos de graduação por professor 
em cursos presenciais.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 12 CFT/2008

Inclua-se no texto substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, Anexo V com a seguinte redação:
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Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 14 CFT/2008

Dê-se ao art. 1º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de educação profissional 
e tecnológica, a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício mencionado no Anexo V a esta Lei:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos 
técnico-administrativos do Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, conforme disposto no Anexo I; e

II – doze mil e trezentos cargos de Pro-
fessor de 1º e 2º graus.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 15 CFT/2008

Dê-se ao art. 2º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a insti-
tuições federais de educação profissional e 
tecnológica os seguintes cargos em comissão 
e as seguintes funções gratificadas, a partir de 
1º de janeiro de cada exercício mencionado no 
Anexo V a esta Lei:

I – trinta e sete cargos de direção – 
CD-1;

II – quatrocentos e trinta e cinco cargos 
de direção – CD-2;

III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos 
de direção – CD-3;

IV – quinhentos e dez cargos de dire-
ção – CD-4;

V – novecentas e vinte funções gratifi-
cadas – FG-1; e

VI – duas mil, cento e quarenta funções 
gratificadas – FG-2.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas mencionadas nos incisos 
de I a VI deverão constar de autorização ex-
pressa constante da lei de diretrizes orçamen-
tárias e conseqüente anexo específico na lei 
orçamentária anual, a cada exercício, até a fi-
nal implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16 CFT/2008

Dê-se ao art. 3º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação 
definir a distribuição dos cargos de Professor 
de 1º e 2º Graus e de técnico-administrativos 
e a alocação dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas entre as unidades de ensi-
no de que trata esta Lei, respeitado o disposto 
nos Anexos II, III e V a esta Lei.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 17 CFT/2008

Dê-se ao caput do art. 5º do substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 
3.127 e 3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 5º A implantação das novas uni-
dades de ensino, bem como o provimento 
dos respectivos cargos e funções de confian-
ça, ocorrerá gradativamente, dependendo da 
existência de instalações adequadas e dos 
recursos financeiros necessários ao seu fun-
cionamento, observado o disposto no Anexo 
V a esta Lei.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 18 CFT/2008

Dê-se ao art. 6º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 6º A autorização para o provimento 
de cargos efetivos criados nesta Lei, para cada 
instituição federal de educação profissional e 
tecnológica, será escalonada pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, de acor-
do com o cumprimento das metas pactuadas 
entre o Ministério da Educação e a instituição 
de ensino, especialmente quanto à relação 
de alunos por professor em cursos regulares 
presenciais de educação profissional e tecno-
lógica, respeitado o Anexo V a esta Lei.” 

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 19 CFT/2008

Dê-se ao art. 7º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 7º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de ensino superior, nos 
termos de ato do Ministro de Estado da Edu-
cação, a partir de 1º de janeiro de cada exer-
cício mencionado no Anexo VI a esta Lei, os 
seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis 
cargos de professor da carreira do magistério 
superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e qua-
tro cargos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, conforme discriminado no Ane-
xo IV a esta Lei.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
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final implantação do Anexo VI a esta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 20 CFT/2008

Dê-se ao art. 8º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 8º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a institui-
ções federais de ensino superior, nos termos 
de ato do Ministro de Estado da Educação, os 
seguintes Cargos de Direção – CD e Funções 
Gratificadas – FG a partir de 1º de janeiro de 
cada exercício mencionado no Anexo VI a 
esta Lei:

I – trezentos CD-3;
II – seiscentos CD-4;
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3; 
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Parágrafo único: As despesas decorren-

tes da criação dos cargos de direção e das 
funções gratificadas mencionadas nos inci-
sos de I a IX deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo VI a esta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 21 CFT/2008

Dê-se ao art. 10º do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 
3.128, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 10º A autorização para o provimen-
to dos cargos efetivos criados nesta Lei, para 
cada instituição federal de ensino superior, será 
escalonada pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, de acordo com o Anexo 
VI a esta Lei e com o cumprimento das metas 
pactuadas entre o Ministério da Educação e a 
instituição de ensino, especialmente quanto à 
relação de alunos de graduação por professor 
em cursos presenciais.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 22 CFT/2008

Dê-se ao art. 1º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de educação profissional 
e tecnológica, a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício mencionado no Anexo V a esta Lei:

I – nove mil, quatrocentos e trinta cargos 
técnico-administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, conforme disposto no Anexo I; e

II – doze mil e trezentos cargos de Pro-
fessor de 1º e 2º graus.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 23 CFT/2008

Dê-se ao art. 2º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 2º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a insti-
tuições federais de educação profissional e 
tecnológica os seguintes cargos em comissão 
e as seguintes funções gratificadas, a partir de 
1º de janeiro de cada exercício mencionado no 
Anexo V a esta Lei:

I – trinta e sete cargos de direção – 
CD-1;

II – quatrocentos e trinta e cinco cargos 
de direção – CD-2;

III – duzentos e cinqüenta e cinco cargos 
de direção – CD-3;

IV – quinhentos e dez cargos de dire-
ção – CD-4;

V – novecentas e vinte funções gratifi-
cadas – FG-1; e

VI – duas mil, cento e quarenta funções 
gratificadas – FG-2.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos em comissão e das 
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funções gratificadas mencionadas nos incisos 
de I a VI deverão constar de autorização ex-
pressa constante da lei de diretrizes orçamen-
tárias e conseqüente anexo específico na lei 
orçamentária anual, a cada exercício, até a fi-
nal implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 24 CFT/2008

Dê-se ao art. 3º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 3º Caberá ao Ministério da Educação 
definir a distribuição e a alocação dos cargos 
e das funções de que tratam os arts. 1º e 2º 
entre as unidades de ensino, respeitado o dis-
posto nos Anexos II, III e V a esta Lei.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 25 CFT/2008

Dê-se ao art. 4º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 4º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para redistribuição a 
instituições federais de ensino superior, nos 
termos de ato do Ministro de Estado da Edu-
cação, a partir de 1º de janeiro de cada exer-
cício mencionado no Anexo VI a esta Lei, os 
seguintes cargos:

I – treze mil, duzentos e setenta e seis 
cargos de professor da carreira do magistério 
superior; e

II – dez mil, seiscentos e cinqüenta e qua-
tro cargos técnico-administrativos do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, conforme discriminado no Ane-
xo IV a esta Lei.

Parágrafo único: As despesas decorren-
tes da criação dos cargos mencionadas nos 
incisos I e II deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo VI a esta Lei, ex-
ceto para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 26 CFT/2008

Dê-se ao art. 5º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 5º Ficam criados, no âmbito do Mi-
nistério da Educação, para alocação a institui-
ções federais de ensino superior, nos termos 
de ato do Ministro de Estado da Educação, 
os seguintes Cargos de Direção – CD e Fun-
ções Gratificadas – FG a partir de 1º de janei-
ro de cada exercício mencionado no Anexo V 
a esta Lei:

I – trezentos CD-3;
II – seiscentos CD-4;
III – mil e duzentas FG-1;
IV – quatrocentas FG-2;
V – trezentas FG-3; 
VI – cento e cinqüenta FG-4;
VII – cento e cinqüenta FG-5;
VIII – cem FG-6; e
IX – cem FG-7.
Parágrafo único: As despesas decorren-

tes da criação dos cargos de direção e das 
funções gratificadas mencionadas nos inci-
sos de I a IX deverão constar de autorização 
expressa constante da lei de diretrizes orça-
mentárias e conseqüente anexo específico na 
lei orçamentária anual, a cada exercício, até a 
final implantação do Anexo V a esta Lei, exceto 
para o exercício de 2008.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 27 CFT/2008

Dê-se ao caput do art. 7º do substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico aos Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, 
a seguinte redação:

“Art. 7º A implantação das novas uni-
dades de ensino, bem como o provimento 
dos respectivos cargos e funções de confian-
ça, ocorrerá gradativamente, dependendo da 
existência de instalações adequadas e dos 
recursos financeiros necessários ao seu fun-
cionamento, observado o disposto no Anexo 
V a esta Lei.”

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 28 CFT/2008

Dê-se ao art. 8º do substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aos 
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Projetos de Lei nºs 3.127 e 3.128, de 2008, a seguin-
te redação:

“Art. 8º A autorização para o provimen-
to de cargos efetivos criados nesta Lei, para 
cada instituição federal de educação profissio-
nal e tecnológica ou de ensino superior, será 
escalonada pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, de acordo com o cum-
primento das metas pactuadas entre o Minis-
tério da Educação e a instituição de ensino, 
especialmente quanto à relação de alunos 
por professor em cursos regulares presen-
ciais de educação profissional e tecnológica 
ou de graduação, respeitados os Anexo V e 
VI a esta Lei.” 

Sala da Comissão, 05 de maio de 2008 – Deputado  
José Pimentel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 3.127/08, do PL nº 3.128/08, apensado, do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura e do 
Substitutivo da Comissão do Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, com emendas, e pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
to quanto à adequação financeira e orçamentária da 
emenda de Plenário nº 01/08, nos termos do parecer 
do relator, Deputado  José Pimentel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix 
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Ael-
ton Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Bruno 
Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Mussa De-
mes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vignatti, Virgílio Guimarães, Eduardo Cunha, Jorge 
Khoury e Marcelo Almeida.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado  
Pedro Eugênio, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei, oriundo do Poder Exe-
cutivo, que pretende criar cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções gratificadas no âmbito do Minis-

tério da Educação, a serem providos nas instituições 
federais de educação profissional e tecnológica.

A Exposição de Motivos Intrerministerial nº 00035, 
de 12 de março de 2008, dos Srs. Ministros de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação, 
que acompanha o projeto de lei em exame, esclarece 
que:“(...) o anexo projeto de lei propõe a criação de 
doze mil e trezentos cargos de Professor de 1º e 2º 
graus, nove mil quatrocentos e trinta cargos de Téc-
nico Administrativo em Educação e de quatro mil du-
zentos e noventa e sete cargos de direção e funções 
gratificadas, destinados à constituição dos quadros de 
pessoal das unidades de ensino da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, em especial das 
novas unidades que integram esse Rede (...)”.

Esclarece, ainda, que “(...) entre as ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, espe-
cificamente no que diz respeito à educação profissio-
nal e tecnológica, uma das iniciativas que mais apoio 
encontrou junto à opinião pública e nosso país, foi o 
anúncio de expansão da Rede de Instituições Federais 
de Educação Tecnológica (...) No âmbito do Ministério 
da Educação, esta meta constitui o que denominamos 
Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 
Tecnológica – Fase II, segundo o qual se projeta a 
implantação de cento e cinqüenta e cinco novas uni-
dades de ensino até o final de 2010 (...)”.

Conforme dispõe o art. 139, I, do Regimento In-
terno, a douta Presidência determinou a apensação à 
proposição em comento do Projeto de Lei nº 3.128, de 
2008, por conter matéria análoga e conexa.

Com efeito, a proposição apensada, também 
oriunda do Poder Executivo, intenta, de igual modo, 
criar cargos efetivos e cargos comissionados no âmbito 
do Ministério da Educação, destinados a instituições 
federais de ensino superior. 

Segundo a Exposição de Motivos Interministerial 
nº 00036, de 12 de março de 2008, dos Srs. Ministros 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Educação, que acompanha o projeto de lei apensado, 
“(...) é proposta a criação de treze mil duzentos e se-
tenta e seis cargos de Professor do Magistério Supe-
rior, dez mil seiscentos e cinqüenta e quatro cargos de 
Técnico-Administrativo em Educação, trezentos cargos 
de direção CD-3, seiscentos cargos de direção CD-4, 
mil e duzentas funções gratificadas FG-3, cento e cin-
qüenta funções gratificadas FG-4, cento e cinqüenta 
funções gratificadas FG-5, cem funções gratificadas 
FG-6 e cem funções gratificadas FG-7, de várias ca-
tegorias funcionais destinadas ao atendimento de ne-
cessidades decorrentes da política de expansão do 
ensino superior federal (...)”.

A matéria está submetida ao regime de urgência, 
nos termos do que dispõe o § 1º do art. 64 da Consti-
tuição Federal, sendo distribuído para exame e parecer 
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às Comissões de Educação e Cultura; de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; de Finanças e Tribu-
tação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

A este Órgão Colegiado cabe analisar as propo-
sições em apreço, do ponto de vista da constitucionali-
dade, da juridicidade e da técnica legislativa, a teor do 
que estabelece o art. 54, I, do Regimento interno.

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Sobre os aspectos de competência desta Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, consta-
tamos que os Projetos de Lei nºs 3.127/2008, principal, 
e 3.128/2008, apensado, atendem às normas consti-
tucionais relativas à autonomia da União para dispor 
sobre seu pessoal e organizar seus serviços por meio 
da criação de cargos e funções no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal (art. 18, da CF), à atribuição do 
Congresso Nacional, com posterior pronunciamento 
do Presidente da República (art. 48, caput, da CF) e 
à legitimidade da iniciativa do Chefe do Executivo (art. 
84, III, da CF).

Quanto à juridicidade, não vislumbramos qualquer 
conflito de ordem material entre o contido nas proposi-
ções em comento e a ordem jurídica em vigor.

No tocante à técnica legislativa, as proposições 
em apreço parecem ajustar-se aos preceitos da Lei 
Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Com-
plementar nº 107, de 2001.

Pelas precedentes razões, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa do Projeto de Lei nº 3.127, de 2008, principal, e 
do Projeto de Lei nº 3.128, de 2008, apensado.

Sala da Comissão, 09 de abril de 2008. – Deputado  
Colbert Martins, Relator. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Proferi parecer ao Projeto de Lei nº 3.127, de 
2008, e ao seu apenso, Projeto de Lei nº 3.128, de 
2008, no sentido da constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa de ambos, o qual foi lido nesta 
Comissão em 10/4/2008.

Foi apresentada em Plenário uma emenda ao Pro-
jeto de Lei nº 3.127, de 2008, de autoria da Deputada  
Andreia Zito, a qual passo a analisar em seguida.

Referida emenda altera o Anexo III do Projeto de 
Lei nº 3.127, de 2008, de modo a diminuir ou zerar o 
quantitativo de alguns cargos, como por exemplo de 
engenheiro, de bibliotecário, de auxiliar de biblioteca e 
de assistente administrativo, para aumentar o número 
de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
mantendo-se igual o total de cargos alocados a cada 
unidade contido na proposta original.

Entendemos que tal emenda é inconstitucional, 
por violar o princípio da razoabilidade. Tal princípio re-
presenta uma exigência de compatibilidade entre o fim 
pretendido pela norma (no caso concreto em exame, 
a emenda) e os meios por ela enunciados para sua 
consecução, sendo amplamente aceito pelo Supremo 
Tribunal Federal como critério para se analisar a cons-
titucionalidade de normas que lhe são submetidas a 
julgamento. 

Aliado a tal princípio, está o da proporcionalidade, 
que permite cotejar se há um perfeito equilíbrio entre 
o fim almejado e o meio empregado pela norma, ou 
seja, no caso em exame, se é proporcional excluir os 
cargos pretendidos para incluir outros.

Com efeito, ao elaborar um quadro de cargos, o 
Poder Executivo deve fazer um estudo e verificar as 
necessidades do órgão, de modo a propor os quantita-
tivos adequados. A modificação em tais quantitativos, 
portanto, deve obedecer a critérios razoáveis, de modo 
a não dificultar o funcionamento do órgão, levando-se 
em conta a natureza do mesmo e também a dos car-
gos extintos e criados.

Ao propor a redução do quantitativo de alguns 
cargos, a eminente parlamentar não atenta para o 
resultado que pode advir se tais modificações forem 
efetivadas, uma vez que as atribuições acometidas a 
cada um deles é totalmente distinta.

Exemplo de mudança está na exclusão de um 
cargo de bibliotecário para a criação de um cargo de 
médico. Em um hospital ou unidade de saúde, tal mo-
dificação seria razoável, pois ligada à atividade-fim da 
unidade, que é o atendimento de pacientes. Em uma 
instituição de ensino, todavia, é razoável entender que 
uma biblioteca será de muito maior importância, pois 
contribuirá para a formação dos jovens que nela estu-
dam, e o bibliotecário é fundamental para a organiza-
ção e o bom funcionamento dessa biblioteca, possuin-
do conhecimentos que não são de domínio de outros 
servidores, de forma que sua ausência representará 
prejuízo ao andamento dos trabalhos.

Por esse motivo, entendemos que a modificação 
proposta ofende os princípios mencionados da razo-
abilidade e da proporcionalidade, pois os benefícios 
resultantes do incremento do número de cargos na 
área de saúde não são superiores aos prejuízos que 
resultarão da exclusão de outros cargos, fundamentais 
em uma instituição de ensino.

Em face do exposto, nosso voto é pela incons-
titucionalidade da Emenda de Plenário nº 1/2008 ao 
Projeto de Lei nº 3.127/2008, reiterando o voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva dos PL’s nºs 3.127/08 e 3.128/08.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Deputado  
Colbert Martins, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputado s Bonifácio de Andrada, 
Mendonça Prado, Efraim Filho, Felipe Maia, Ricardo 
Tripoli e Silvinho Peccioli, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
3.127/2008 e do de nº 3.128/2008, apensado; e pela 
inconstitucionalidade da Emenda de Plenário, nos 
termos do Parecer, com complementação,do Relator, 
Deputado  Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado s: 
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira e Mau-
rício Quintella Lessa – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Biscaia, Antonio Carlos Magalhães Neto, Ayrton Xerez, 
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Rodri-
gues, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Edmar Moreira, Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe 
Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gonzaga Patriota, José Carlos Aleluia, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, Joseph Bandeira, Jutahy Ju-
nior, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Itagi-
ba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Moreira Mendes, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair 
Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Roberto Magalhães, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, 
Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo 
Faria de Sá, Carlos Abicalil, Edmilson Valentim, Eduar-
do Valverde, Hugo Leal, Jorginho Maluly, José Pimen-
tel, Luiz Couto, Márcio França, Mauro Lopes, Mendes 
Ribeiro Filho e Pastor Manoel Ferreira.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Deputado  
Eduardo Cunha, Presidente.

COMISSÕES

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

À Deputada  Ana Arraes

PROJETO DE LEI Nº 62-D/2003 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta o inciso XVI-A ao art. 
51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
‘dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências’. NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: 
Acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que ‘dispõe sobre a prote-
ção do consumidor e dá outras providências’”. Anula a 
cláusula contratual que inclui automaticamente o con-

sumidor como sócio de qualquer sociedade comercial 
ou em sociedade em conta de participação.

Ao Deputado  Cezar Silvestri

PROJETO DE LEI Nº 4.076/2001 – do Sr. Henrique 
Fontana – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde” incluindo os procedimentos 
preventivos no rol dos serviços a serem oferecidos 
pelas empresas do setor”. Incluindo a cobertura de 
consultas, exames e demais procedimentos ambulato-
riais de caráter preventivo. (Apensados: PL 4.078/2001, 
PL 4.367/2001, PL 4.469/2001, PL 4.570/2001, PL 
4.844/2001, PL 7.267/2002, PL 7.389/2002, PL 
71/2003, PL 1.349/2003, PL 1.56/2003, PL 311/2003, 
PL 1.603/2003, PL 4.075/2004, PL 1.777/2003, PL 
2.474/2003, PL 2.934/2004, PL 582/2007, PL 3.058/2004, 
PL 3.940/2004, PL 4.632/2004, PL 6.510/2006, 
PL 7.600/2006, PL 756/2007, PL 1.942/2007 e PL 
2.901/2008)

Ao Deputado  Dr. Nechar

PROJETO DE LEI Nº 3.310/2008 – do Sr. Cezar Sil-
vestri – que “altera o art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, e estabelece como infração sanitária, 
sujeita à penalidades administrativas, o preenchimento 
de receitas, notificações de receita e de prontuários 
médicos de maneira ilegível ou que possa induzir o 
leitor a erro”.

Ao Deputado  Fernando de Fabinho

PROJETO DE LEI Nº 3.291/2008 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, para incluir nova hipótese de cláusula 
contratual abusiva”. Estabelece como cláusula con-
tratual abusiva a que autoriza a cobrança de honorá-
rios advocatícios sem que tenha sido comprovado o 
efetivo ajuizamento de ação judicial relacionada com 
o inadimplemento de obrigação contida no respectivo 
contrato.

Ao Deputado  José Carlos Araújo

PROJETO DE LEI Nº 3.008/2008 – da Sra. Angela Amin 
– que “altera o art. 134 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre a responsabilidade dos cartórios 
de comunicar aos órgãos executivos de trânsito dos 
Estados a transmissão de propriedade de veículos”. 
Obriga o cartório no qual foi verificada a autenticidade 
das assinaturas no documento único de transferência 
(DUT), a comunicar a transferência de propriedade do 
veículo ao Detran. Altera a Lei nº 9.503, de 1997.

Ao Deputado  Walter Ihoshi

PROJETO DE LEI Nº 1.462/2007 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 176/2005) – que “obriga, nas 
hipóteses que especifica, a veiculação de mensagens 
de advertência sobre o risco de escassez e de incentivo 



20586 Quarta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

ao consumo moderado de água”. Divulgação em equi-
pamentos e produtos de limpeza e higiene pessoal.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2008. – Vital 
do Rêgo Filho, Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado  George Hilton

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 3.307/08 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “inclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, disciplinando o direito dos incorpora-
dos a ensino profissionalizante”.

Ao Deputado  Raul Jungmann

MENSAGEM Nº 226/08 – do Poder Executivo – (AV 
282/2008) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Reino da Es-
panha Relativo ao Estabelecimento e Funcionamento 
de Centros Culturais, assinado em Madri, em 17 de 
setembro de 2007”.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2008. – Mar-
condes Gadelha, Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado  Alexandre Silveira

PROJETO DE LEI Nº 3.247/08 – do Sr. Manoel Junior – 
que “altera a redação do § 5º do art. 1º da Lei nº 9.613, 
de 3 de março de 1998, e dá outras providências”.

Ao Deputado  Guilherme Campos

PROJETO DE LEI Nº 3.292/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “cria o Cadastro Nacional de Veículos 
Roubados”.

Ao Deputado  Laerte Bessa

PROJETO DE LEI Nº 3.288/08 – do Sr. Major Fábio – 
que “altera a Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, 
que estabelece normas gerais para a prestação de 

serviço voluntário nas Polícias Militares e nos Corpos 
de Bombeiros Militares e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2008 – Deputado  
Raul Jungmann, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada  Angela Portela

PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 110/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda 
líquida de um concurso anual de prognóstico sobre o 
resultado de sorteios de números para as Associações 
da Cruz Vermelha Brasileira”.

Ao Deputado  Antonio Bulhões

PROJETO DE LEI Nº 6.380/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, 
estabelecendo que o Ministério da Saúde irá avaliar 
refrigerantes e bebidas alcóolicas como isentas de 
riscos à saúde, antes da sua liberação”.

Ao Deputado  Costa Ferreira

PROJETO DE LEI Nº 2.967/00 – do Senado Federal 
– Luiz Estevão – (PLS 660/1999) – que “acrescenta § 
3º ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social, e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 2935/2000, PL 5743/2001, PL 5749/2001 e PL 
2993/2004)

À Deputada  Gorete Pereira

PROJETO DE LEI Nº 2.845/03 – dos Srs. Nelson Pel-
legrino e Orlando Fantazzini – que “estabelece normas 
para a organização e a manutenção de políticas pú-
blicas específicas de prevenção e enfrentamento ao 
tráfico de seres humanos, especialmente mulheres e 
crianças, institui o Sistema Nacional de Prevenção e 
Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos e dis-
põe sobre a regulamentação de seus aspectos civis 
e penais”.

Ao Deputado  Guilherme Menezes

PROJETO DE LEI Nº 2.637/07 – da Sra. Angela Portela 
– que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
que cria o Programa Bolsa Família, para dispor sobre 
os valores referenciais de caracterização de pobreza 
ou extrema pobreza”.

À Deputada  Janete Rocha Pietá

PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual 
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de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, 
por empresas brasileiras de transporte aéreo”.

Ao Deputado  Manato

PROJETO DE LEI Nº 6.696/06 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.315, 
de 12 de setembro de 1967, que dispõe sobre os ex-
combatentes da 2ª Guerra Mundial”.

Ao Deputado  Nazareno Fonteles

PROJETO DE LEI Nº 3.167/08 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o fornecimento de medica-
mentos para portadores de doenças crônicas de bai-
xa prevalência ou rara a pacientes da rede pública de 
saúde e dá outras providências”.

Ao Deputado  Ribamar Alves

PROJETO DE LEI Nº 6.799/02 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera dispositivos da Lei nº 8.059, de 4 de julho 
de 1990, que dispõe sobre a pensão especial devida 
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a 
seus dependentes”.

Ao Deputado  Saraiva Felipe

PROJETO DE LEI Nº 1.638/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivo ao § 1º do art. 10 da Lei 
nº 10.972, de 02 de dezembro de 2004, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de He-
moderivados e Biotecnologia”.

À Deputada  Tonha Magalhães

PROJETO DE LEI Nº 5.404/05 – do Sr. André de Paula 
– (PL 4732/2001) – que “institui e estabelece critérios 
para a edição do “Rol de Procedimentos e Serviços 
em Fisioterapia”, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 2.982/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2008. – Jofran 
Frejat, Presidente. 

SEÇÃO II

PORTARIA
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1º Suplente de Secretário:
MANATO - PDT - ES
2º Suplente de Secretário:
ARNON BEZERRA - PTB - CE
3º Suplente de Secretário:
ALEXANDRE SILVEIRA - PPS - MG
4º Suplente de Secretário:
DELEY - PSC - RJ

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PSC, PTC
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Líderes:
Edinho Bez, Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Lelo Coimbra,
Maria Lúcia Cardoso, Natan Donadon, Tadeu Filippelli, Bernardo
Ariston, Colbert Martins, Edson Ezequiel, Cezar Schirmer, Celso
Maldaner, Filipe Pereira, Hugo Leal, Rita Camata, Marcelo
Guimarães Filho, Darcísio Perondi, Mauro Benevides, Pedro
Novais, Eunício Oliveira, Rodrigo Rocha Loures, Geraldo
Resende, Ibsen Pinheiro, Luiz Bittencourt e Carlos Willian.

PT
Líder: MAURÍCIO RANDS

Vice-Líderes:
Beto Faro, Cândido Vaccarezza, Carlos Abicalil, Cida Diogo,
Décio Lima, Devanir Ribeiro, Fátima Bezerra, Fernando Ferro,
Francisco Praciano, Iriny Lopes, Jorge Bittar, José Genoíno, José
Pimentel, Luiz Couto, Marco Maia, Miguel Corrêa Jr., Paulo
Rocha, Paulo Teixeira, Rubens Otoni e Vicentinho.

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB
Líder: RENILDO CALHEIROS

Vice-Líderes:
Márcio França (1º Vice), Ana Arraes, Ciro Gomes, Dr. Ubiali,
Lídice da Mata, Manoel Junior, Rodrigo Rollemberg, Valtenir
Pereira, Brizola Neto, Dagoberto, Mário Heringer, Miro Teixeira,
Severiano Alves, Vieira da Cunha, Daniel Almeida, Flávio Dino, Jô
Moraes, Perpétua Almeida, Fábio Faria e Cleber Verde.

DEM
Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Vice-Líderes:
Ronaldo Caiado (1º Vice), José Carlos Aleluia, Abelardo Lupion,
Roberto Magalhães, Claudio Cajado, Marcio Junqueira, Paulo
Bornhausen, Eduardo Sciarra, Solange Amaral, Davi Alcolumbre,
João Bittar, Lira Maia, Silvinho Peccioli, Guilherme Campos e
Indio da Costa.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Bruno Araújo (1º Vice), Bruno Rodrigues, Gustavo Fruet, Lobbe
Neto, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de

Andrada, Duarte Nogueira, João Almeida, Paulo Abi-ackel,
Professor Ruy Pauletti, Renato Amary, Wandenkolk Gonçalves e
Emanuel Fernandes.

PR
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Aelton Freitas, Gorete Pereira,
Sandro Mabel, Vicentinho Alves, José Rocha, Lincoln Portela, Leo
Alcântara, Neilton Mulim, Lúcio Vale e Giacobo.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Luiz
Fernando Faria, Pedro Henry, Rebecca Garcia, Ricardo Barros,
Roberto Balestra (Licenciado), Simão Sessim, Vadão Gomes e
Vilson Covatti.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Sérgio Moraes (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Pastor Manoel
Ferreira, Paes Landim e Nelson Marquezelli.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Edson Duarte, Roberto Santiago, Antônio Roberto e José Paulo
Tóffano.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Humberto Souto.
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PSOL
Repr.:

PHS
Repr.: MIGUEL MARTINI

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

PRTB
Repr.: JUVENIL

Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: ZENALDO COUTINHO



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

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

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Praciano - PT
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

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

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Freire Júnior - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Costa Ferreira - PSC
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Walter Brito Neto - PRB
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
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
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

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

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Saturnino Masson - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Izalci - PSDB
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

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

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

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

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda
Afonso Hamm Armando Abílio vaga do PV

Anselmo de Jesus Benedito de Lira
Antônio Andrade Carlos Bezerra
Assis do Couto Darcísio Perondi
Beto Faro Edio Lopes
Celso Maldaner Ernandes Amorim
Dilceu Sperafico José Guimarães
Domingos Dutra Lázaro Botelho
Fernando Melo Marcelo Melo
Flávio Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Maurício Rands
Homero Pereira Nelson Meurer
Jusmari Oliveira Nilson Mourão
Leandro Vilela vaga do PV Osvaldo Reis
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Sérgio Moraes
Paulo Piau Suely
Pedro Chaves Vadão Gomes
Tatico Vander Loubet
Valdir Colatto Veloso
Zé Gerardo Vignatti
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Betinho Rosado vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jairo Ataide Carlos Melles
Jerônimo Reis Cezar Silvestri
Leonardo Vilela Cláudio Diaz
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Eduardo Sciarra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Moreira Mendes Félix Mendonça
Onyx Lorenzoni Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Lira Maia
Waldir Neves Marcos Montes
Wandenkolk Gonçalves Ronaldo Caiado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Saturnino Masson

Silvio Lopes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

B. Sá Giovanni Queiroz
Dagoberto Mário Heringer
Fernando Coelho Filho Sandra Rosado

Osmar Júnior
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

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

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

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

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

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
1º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
3º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins
Carlos Souza Elcione Barbalho
Dalva Figueiredo Flaviano Melo
Francisco Praciano Gladson Cameli
Luciano Castro Lucenira Pimentel
Marcelo Castro Lúcio Vale
Marinha Raupp Paulo Rocha
Natan Donadon Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS

Neudo Campos Zé Geraldo
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS Zequinha Marinho

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

a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

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

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

Lira Maia

4 vagas Marcio Junqueira
Moreira Mendes

Nilmar Ruiz
Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Maria Helena
Sebastião Bala Rocha vaga do

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

Sergio Petecão Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

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

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Angela Amin
Bilac Pinto Angelo Vanhoni
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS

Dr. Adilson Soares Cida Diogo
Elismar Prado Colbert Martins
Iriny Lopes Fernando Ferro
Jader Barbalho Flávio Bezerra
Jorge Bittar Gerson Peres
José Chaves Ibsen Pinheiro
José Rocha Jilmar Tatto



Jurandy Loureiro José Carlos Araújo
Maria do Carmo Lara Joseph Bandeira
Mendes Ribeiro Filho Luiz Carlos Busato
Nelson Meurer Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa Olavo Calheiros
Paulo Roberto Paulo Piau
Ratinho Junior Rebecca Garcia
Sandes Júnior Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS

Silas Câmara Sabino Castelo Branco
Walter Pinheiro Veloso
Wladimir Costa Waldir Maranhão
Zequinha Marinho Wilson Braga

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Brandão
Jorge Tadeu Mudalen Clóvis Fecury (Licenciado)
Jorginho Maluly Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra Júlio Cesar
Julio Semeghini Lobbe Neto
Manoel Salviano Professora Raquel Teixeira
Nelson Proença Rafael Guerra
Nilson Pinto Raul Jungmann
Paulo Bornhausen Roberto Rocha

Vic Pires Franco
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Abelardo Camarinha Ana Arraes
Ariosto Holanda Barbosa Neto
Enio Bacci Djalma Berger

Luiza Erundina
Renildo Calheiros vaga do

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

Miro Teixeira Sérgio Brito
Rodrigo Rollemberg Uldurico Pinto

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Edigar Mão Branca Dr. Nechar
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
Augusto Farias Aracely de Paula
Benedito de Lira Arnaldo Faria de Sá
Cândido Vaccarezza Átila Lins
Carlos Bezerra Bernardo Ariston
Cezar Schirmer Carlos Abicalil
Colbert Martins Carlos Willian
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Geraldo Pudim Domingos Dutra
Gerson Peres Eduardo Valverde
João Paulo Cunha Fátima Bezerra
José Eduardo Cardozo George Hilton
José Genoíno Hugo Leal

José Mentor Jaime Martins vaga do PSOL

Joseph Bandeira João Carlos Bacelar
Leonardo Picciani João Magalhães
Magela José Pimentel
Marcelo Guimarães Filho Laerte Bessa
Marcelo Itagiba Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Michel Temer Mauro Lopes
Nelson Pellegrino Mendes Ribeiro Filho
Nelson Trad Odílio Balbinotti
Neucimar Fraga Pastor Manoel Ferreira
Odair Cunha Ricardo Barros
Paes Landim Rubens Otoni
Paulo Maluf Sandes Júnior
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vicente Arruda Sérgio Barradas Carneiro
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS Tadeu Filippelli
Wilson Santiago Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto Alexandre Silveira
Ayrton Xerez Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada Bruno Araújo
Bruno Rodrigues Carlos Alberto Leréia
Cezar Silvestri Fernando Coruja
Edmar Moreira Humberto Souto
Edson Aparecido Jorginho Maluly
Efraim Filho Luciano Pizzatto
Felipe Maia Mussa Demes
Indio da Costa vaga do PSOL Paulo Bornhausen
João Campos Pinto Itamaraty
José Carlos Aleluia vaga do

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

Jutahy Junior Rodovalho (Licenciado)
Mendonça Prado Solange Amaral
Paulo Magalhães Vic Pires Franco
Roberto Magalhães Waldir Neves
Silvinho Peccioli William Woo
Urzeni Rocha 1 vaga
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota Eduardo Lopes
Sandra Rosado Márcio França
Sérgio Brito Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz Severiano Alves

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)



3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Eduardo da Fonte
Celso Russomanno Fernando Melo
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS José Eduardo Cardozo

José Carlos Araújo Leandro Vilela
Laerte Bessa Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara Maria do Carmo Lara
Luciana Costa Max Rosenmann
Luiz Bassuma Neudo Campos
Luiz Bittencourt Sandro Matos
Vadão Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS Wladimir Costa
Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Cezar Silvestri vaga do PV

Rodrigo de Castro Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

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

Nilmar Ruiz

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

Paulo Abi-ackel

Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Barbosa Neto Marcos Medrado
Chico Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Wolney Queiroz
Júlio Delgado

PV

Dr. Nechar
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

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

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Jilmar Tatto (PT)
1º Vice-Presidente: João Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
3º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Aline Corrêa
Edson Ezequiel Antônio Andrade
Fernando Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Jilmar Tatto Assis do Couto
João Maia Carlos Eduardo Cadoca
José Guimarães Francisco Praciano
Jurandil Juarez Reginaldo Lopes
Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS Vicentinho Alves

Miguel Corrêa Jr.
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Nelson Goetten
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Renato Molling
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho Albano Franco

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

Jairo Ataide

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

Leandro Sampaio

1 vaga Luiz Paulo Vellozo Lucas
Moreira Mendes vaga do

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

Vanderlei Macris vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Marcelo Serafim
Laurez Moreira Rogério Marinho

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Angela Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Moises Avelino (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Cezar Schirmer
Chico Abreu Chico da Princesa
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS Jackson Barreto
Eunício Oliveira Paulo Roberto
Filipe Pereira Paulo Teixeira
Flaviano Melo vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Henry
José Airton Cirilo Raul Henry
Lázaro Botelho vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Berzoini
Luiz Carlos Busato Vicentinho
Marcelo Melo (Dep. do PV ocupa a vaga)
Moises Avelino
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Francisco Rodrigues
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet

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

Renato Amary

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

Rogerio Lisboa

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Flávio Dino
Evandro Milhomen Silvio Costa
Uldurico Pinto (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Roberto Santiago vaga do

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

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

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)



1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PHS Adão Pretto
Guilherme Menezes Henrique Afonso
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS José Linhares
Lucenira Pimentel Jusmari Oliveira

Luiz Couto
Paulo Henrique

Lustosa
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
Sebastião Bala Rocha 1 vaga
Sueli Vidigal vaga do PSDB/DEM/PPS

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

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: João Matos (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Portela
Angelo Vanhoni Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi Arnon Bezerra
Carlos Abicalil Costa Ferreira
Fátima Bezerra Dalva Figueiredo
Frank Aguiar Edgar Moury
Gastão Vieira Elismar Prado
Iran Barbosa Gilmar Machado
João Matos José Linhares

Joaquim Beltrão
Márcio Reinaldo

Moreira
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário vaga do PV Milton Monti
Neilton Mulim Pedro Wilson
Osvaldo Reis Renato Molling
Professor Setimo Rodrigo Rocha Loures
Raul Henry Saraiva Felipe
Reginaldo Lopes 1 vaga

Waldir Maranhão
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury (Licenciado) Freire Júnior
Lira Maia João Oliveira
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Nice Lobão Paulo Magalhães
Nilmar Ruiz Paulo Renato Souza
Pinto Itamaraty Professor Ruy Pauletti

Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de

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

Vic Pires Franco

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a

vaga)
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Ariosto Holanda
Átila Lira Dr. Ubiali
Rogério Marinho Lídice da Mata
Severiano Alves Luiza Erundina

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

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Walter Brito Neto vaga do

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

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

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

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Andre Vargas
Antonio Palocci Carlos Souza
Armando Monteiro Devanir Ribeiro
Carlito Merss Eduardo Cunha
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
João Leão Magela
João Magalhães Marcelo Almeida
José Pimentel Maurício Quintella Lessa
Max Rosenmann Nelson Bornier
Pedro Eugênio Nelson Marquezelli
Pedro Novais Paulo Maluf
Pepe Vargas Tarcísio Zimmermann
Ricardo Berzoini vaga do PV Tonha Magalhães
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda vaga do PSOL

Vignatti Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

Virgílio Guimarães Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Zonta

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer vaga do

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

Arnaldo Madeira Duarte Nogueira
Bruno Araújo João Bittar



Carlos Melles João Oliveira
Félix Mendonça Jorge Khoury
Fernando Coruja Julio Semeghini
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Nelson Proença vaga do

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

Júlio Cesar Osório Adriano
Luiz Carlos Hauly Otavio Leite
Luiz Carreira Rodrigo de Castro

Mussa Demes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Renato Souza
PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Dagoberto
Silvio Costa Julião Amin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Osmar Júnior

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

Fábio Ramalho

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Dr. Pinotti (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Augusto Farias
Carlos Willian Cândido Vaccarezza
Fernando Diniz Celso Russomanno
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
João Pizzolatti Eunício Oliveira
Leonardo Quintão Geraldo Resende
Mário Negromonte João Magalhães vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta José Genoíno
Rubens Otoni José Mentor
Vicentinho Alves Maria Lúcia Cardoso
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Solange Almeida
1 vaga Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Dr. Pinotti Ayrton Xerez
João Oliveira Duarte Nogueira
(Dep. do PHS ocupa a vaga) Humberto Souto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Manoel Salviano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

1 vaga Osório Adriano
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano B. Sá
Manato João Dado

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

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS
Felipe Bornier vaga do PSDB/DEM/PPS

PRTB
Juvenil vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Adão Pretto (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Fernando Ferro
Costa Ferreira Iran Barbosa
Eduardo Amorim João Pizzolatti
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro
Jurandil Juarez Lincoln Portela
Pedro Wilson Mário de Oliveira
Silas Câmara 4 vagas
Suely
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Freire Júnior Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu 4 vagas
Silvio Lopes
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PV
Dr. Talmir 1 vaga

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

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): 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: André de Paula (DEM)
1º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Leonardo Monteiro Antonio Palocci
Marcelo Almeida Beto Faro
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Teixeira Iran Barbosa
Rebecca Garcia Moacir Micheletto
(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

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

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

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

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

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

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

PSDB/DEM/PPS
André de Paula Arnaldo Jardim vaga do



PSB/PDT/PCdoB/PMN

Antonio Carlos Mendes Thame Augusto Carvalho
Gervásio Silva vaga do

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

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

Jorge Khoury Fábio Souto
Luciano Pizzatto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Germano Bonow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Luiz Carreira vaga do

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

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

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

Ricardo Tripoli Nilson Pinto
Rodovalho (Licenciado) vaga do

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

Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)

Reinaldo Nogueira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto vaga do

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

Sarney Filho Fernando Gabeira
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS

Ernandes Amorim Eliseu Padilha
Fernando Ferro Hermes Parcianello
José Otávio Germano Jorge Bittar
José Santana de Vasconcellos Luiz Sérgio
Luiz Fernando Faria Nelson Meurer
Rose de Freitas Odair Cunha
Simão Sessim Paulo Henrique Lustosa
Vander Loubet Tadeu Filippelli
Zé Geraldo Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Virgílio Guimarães

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Betinho Rosado Felipe Maia
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Freire Júnior João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro
Rogerio Lisboa Vitor Penido

Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

William Woo vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira

Edmilson Valentim Brizola Neto
Julião Amin Daniel Almeida
Marcos Medrado Davi Alves Silva Júnior

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
1º Vice-Presidente: Takayama (PSC)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Clodovil Hernandes Carlito Merss
Décio Lima Carlos Wilson
Dr. Rosinha Carlos Zarattini
Edio Lopes João Matos
George Hilton Leonardo Monteiro
Ibsen Pinheiro Luciana Costa
Íris de Araújo Luis Carlos Heinze
Jair Bolsonaro Marcelo Itagiba
Luiz Sérgio Nelson Trad
Márcio Reinaldo Moreira Paes Landim
Maria Lúcia Cardoso Pedro Eugênio
Nilson Mourão Pedro Novais
Sabino Castelo Branco Regis de Oliveira

Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

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

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

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho Arnaldo Madeira

Claudio Cajado
Ayrton Xerez vaga do

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

Francisco Rodrigues
Bruno Araújo vaga do

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

João Almeida vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Bruno Rodrigues
Major Fábio Luiz Carlos Hauly
Professor Ruy Pauletti Marina Maggessi
Raul Jungmann vaga do

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

Renato Amary Walter Ihoshi
Sebastião Madeira William Woo

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Júlio Delgado
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Vieira da Cunha
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
José Fernando Aparecido de

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



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Raul Jungmann (PPS)
1º Vice-Presidente: Marina Maggessi (PPS)
2º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Cristiano Matheus
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Fernando Melo Hugo Leal vaga do PSDB/DEM/PPS

Jair Bolsonaro Iriny Lopes
Laerte Bessa José Eduardo Cardozo
Lincoln Portela José Genoíno
Marcelo Melo Marcelo Itagiba
Mauro Lopes Neilton Mulim
Paulo Pimenta Neucimar Fraga

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

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do

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

Edmar Moreira Félix Mendonça
João Campos Guilherme Campos
Major Fábio William Woo

Marina Maggessi vaga do PV
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Givaldo Carimbão Enio Bacci

Gonzaga Patriota vaga do

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

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Luciana Genro vaga do PV

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jofran Frejat (PR)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Antonio Cruz
Angela Portela Clodovil Hernandes
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Costa Ferreira
Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Gorete Pereira
Arnaldo Faria de Sá Guilherme Menezes
Chico D'angelo Íris de Araújo
Cida Diogo Janete Rocha Pietá
Darcísio Perondi Lelo Coimbra
Geraldo Resende Luiz Bassuma
Henrique Afonso Mário Negromonte
Jofran Frejat Neilton Mulim
José Linhares Pepe Vargas
Maurício Rands Simão Sessim
Maurício Trindade Tadeu Filippelli
Nazareno Fonteles (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Rita Camata 2 vagas
Roberto Britto
Saraiva Felipe
Solange Almeida
Tonha Magalhães vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Germano Bonow Dr. Pinotti
João Bittar Fernando Coruja vaga do PSOL

Leandro Sampaio Geraldo Thadeu
Rafael Guerra Indio da Costa
Raimundo Gomes de Matos João Campos
Rodrigo Maia Jorge Tadeu Mudalen

Ronaldo Caiado
José Carlos Vieira vaga do

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

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

Leonardo Vilela

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

Nice Lobão

Saturnino Masson
Sebastião Madeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mário Heringer Jô Moraes
Mauro Nazif Manato
Paulo Rubem Santiago Valtenir Pereira
Ribamar Alves (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

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

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

PHS
Miguel Martini vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Wagner Soares Padilha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Átila Lins
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Elcione Barbalho Carlos Santana
Eudes Xavier Edinho Bez
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Filipe Pereira
Jovair Arantes Frank Aguiar
Marco Maia Iriny Lopes
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS João Pizzolatti
Nelson Marquezelli José Otávio Germano
Paulo Rocha Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes Tadeu Filippelli
Pedro Henry Vinicius Carvalho
Sandro Mabel Walter Pinheiro
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão Eduardo Barbosa
José Carlos Vieira Freire Júnior



Saturnino Masson João Campos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

José Carlos Aleluia

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

Major Fábio

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Alice Portugal

Paulo Pereira da Silva
Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS

Renildo Calheiros vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Vanessa Grazziotin Mauro Nazif

Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Afonso Hamm
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

PSDB/DEM/PPS Alex Canziani

Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Eudes Xavier
Edinho Bez Fátima Pelaes
Eugênio Rabelo Fernando Lopes
Francisco Rossi Joaquim Beltrão
Gilmar Machado José Chaves
Hermes Parcianello José Rocha
Marcelo Teixeira Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Barradas Carneiro Miguel Corrêa Jr.
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Andreia Zito
Fábio Souto Fernando Chucre
Otavio Leite Jerônimo Reis
Silvio Torres Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Fábio Faria
Lídice da Mata vaga do PSDB/DEM/PPS Laurez Moreira
Manuela D'ávila Sueli Vidigal
Valadares Filho
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)

1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Aline Corrêa
Camilo Cola Anselmo de Jesus
Carlos Santana Celso Maldaner
Carlos Zarattini Décio Lima
Chico da Princesa João Leão
Devanir Ribeiro João Magalhães
Eliseu Padilha José Airton Cirilo
Fátima Pelaes Jurandy Loureiro
Gladson Cameli Marco Maia
Hugo Leal Marinha Raupp
Jackson Barreto Moises Avelino
Mauro Lopes Pedro Chaves
Nelson Bornier Pedro Fernandes
Olavo Calheiros Rita Camata
Ricardo Barros Sandes Júnior

Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS Wellington Fagundes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Tadeu Filippelli Zezéu Ribeiro
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Bruno Araújo
Ilderlei Cordeiro Claudio Cajado
Lael Varella Fernando Chucre
Roberto Rocha Geraldo Thadeu
Vanderlei Macris Julio Semeghini
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

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

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior Evandro Milhomen
Djalma Berger Gonzaga Patriota

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)



2º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

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

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlito Merss
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
George Hilton Luiz Couto
Magela 3 vagas
Tarcísio Zimmermann
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos

Janete Capiberibe
Reinaldo
Nogueira

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 Átila Lins
Armando Monteiro Carlos Zarattini
Carlito Merss Celso Maldaner
Cezar Schirmer João Leão
Edinho Bez João Maia
Gastão Vieira Luiz Carlos Busato
Gerson Peres Márcio Reinaldo Moreira
José Pimentel Pedro Chaves
Lelo Coimbra Pepe Vargas
Paulo Maluf Rodrigo Rocha Loures
Sandro Mabel 2 vagas
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Alfredo Kaefer
Humberto Souto Arnaldo Jardim
Luiz Carlos Hauly Carlos Melles
Mussa Demes Júlio Cesar
Otavio Leite Leonardo Vilela
Paulo Bornhausen Luiz Carreira
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
Frank Aguiar
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre 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 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 2 vagas
Gonzaga Patriota

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)
Relator: Joseph Bandeira (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Joseph Bandeira Reginaldo Lopes
Marcelo Guimarães Filho Roberto Britto
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Neucimar Fraga 2 vagas
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Ayrton Xerez
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha



Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira
PSDB/DEM/PPS

Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Michel Temer
Vicente Arruda Rubens Otoni

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa Silvinho Peccioli
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB



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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
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
Tarcísio Zimmermann

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 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 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
Reinaldo Nogueira

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
Adão Pretto Celso Maldaner
Asdrubal Bentes Colbert Martins
Bel Mesquita Fernando Ferro
Dalva Figueiredo Homero Pereira
Edio Lopes Jurandil Juarez
Eduardo Valverde Neudo Campos
Ernandes Amorim Paulo Roberto
José Otávio Germano Paulo Rocha
Lúcio Vale Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 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 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto



Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara Joseph Bandeira
1 vaga Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212

FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias João Maia
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimarães Filho
Cezar Schirmer Paes Landim
Eduardo da Fonte Ricardo Barros
Eduardo Valverde Vadão Gomes
João Magalhães 4 vagas
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignatti

PSDB/DEM/PPS



Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Dalva Figueiredo
Dr. Adilson Soares Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Gilmar Machado
José Linhares Jusmari Oliveira
Leonardo Quintão Paulo Roberto
Pastor Manoel Ferreira Tonha Magalhães
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Veloso
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
Eduardo Barbosa Gervásio Silva
João Almeida Guilherme Campos
Raul Jungmann Ronaldo Caiado
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Francisco Praciano Edinho Bez
Jackson Barreto Gilmar Machado
José Airton Cirilo Jurandy Loureiro

Mauro Lopes Jusmari Oliveira
Pedro Chaves Luiz Carlos Busato
Pedro Eugênio Paulo Teixeira
Pedro Fernandes Ratinho Junior

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Cláudio Diaz
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu
Eduardo Sciarra Nilmar Ruiz
José Carlos Vieira 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: Max Rosenmann (PMDB)
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
Max Rosenmann Giacobo
Reginaldo Lopes Paes Landim
Rita Camata Regis de Oliveira
1 vaga 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
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim
Leonardo Quintão 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 Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

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

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
PRB

Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo José Linhares
Domingos Dutra Lincoln Portela
Iriny Lopes Luiz Couto
Jusmari Oliveira Mauro Lopes
Luciana Costa Pedro Eugênio
Luiz Carlos
Busato

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga)

Marcelo Itagiba 5 vagas
Maria do Carmo
Lara
Neucimar Fraga
Rose de Freitas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alexandre Silveira
Bruno
Rodrigues

Carlos Sampaio

Jorginho Maluly João Campos



Paulo Abi-ackel José Carlos Vieira
Pinto Itamaraty Roberto Rocha
Raul Jungmann 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo
Camarinha

Paulo Rubem Santiago vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco
Tenorio

Valtenir Pereira

Pompeo de
Mattos

2 vagas

PV
Dr. Talmir Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6267/6252
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, AS CONSEQÜÊNCIAS E OS

RESPONSÁVEIS PELA MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS
POR SUBNUTRIÇÃO DE 2005 A 2007.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
Relator: Vicentinho Alves (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Aníbal Gomes
Carlos Souza Bernardo Ariston
Dr. Rosinha Henrique Afonso
Edio Lopes Joaquim Beltrão
Geraldo Resende Jusmari Oliveira
Janete Rocha Pietá Luiz Couto
João Magalhães 6 vagas
José Guimarães
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Francisco Rodrigues Carlos Brandão
Ilderlei Cordeiro Vanderlei Macris
Marcio Junqueira 4 vagas
Sebastião Madeira
Urzeni Rocha
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto 3 vagas
Osmar Júnior
1 vaga

PV
Edson Duarte Edigar Mão Branca

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6210
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS

CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22

DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)

1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Colbert Martins Joseph Bandeira
Hugo Leal Laerte Bessa
Iriny Lopes Luiz Carlos Busato
Lincoln Portela Marcelo Melo
Luiz Couto Maurício Quintella Lessa
Marcelo Guimarães Filho Nelson Bornier
Marcelo Itagiba Ricardo Barros
Nelson Pellegrino 4 vagas
Paulo Pimenta
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Fernando de Fabinho
João Campos Francisco Rodrigues
Jorge Khoury Mendonça Prado
Jorginho Maluly Raul Jungmann
Marcio Junqueira Renato Amary
Marina Maggessi 2 vagas
Paulo Abi-ackel
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Pompeo de Mattos
Marcos Medrado 2 vagas
1 vaga

PV
Sarney Filho Edson Duarte

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

1 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 APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho

PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário
Zé Geraldo

DEM
Lira Maia

PSDB
Zenaldo Coutinho

PR
Jusmari Oliveira

PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)



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

Antonio Palocci
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Walter Pinheiro

PSDB
Sebastião Madeira

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT

Mário Heringer
PSC

Hugo Leal
PMN

Silvio Costa
Secretário(a): .



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)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         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 
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