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de 21 de junho de 1993, possibilitando a dispensa
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de, a respeito da criação da Secretaria de Atenção
Primária e Promoção da Saúde, conforme previsto
no Projeto de Lei nº 3.958, de 2008 de autoria do
Poder Executivo......................................................
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REQUERIMENTOS
Nº 3.752/2008 – Do Senhor Deputado Pedro
Eugênio, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação – Requer a revisão do despacho aposto
ao Projeto de Lei nº3.299/08, do Senado Federal,
para incluir a análise de mérito pela referida Comissão..........................................................................
Nº 3.766/2008 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – Requer apensação do PL nº 5.857 de 2005,
ao PL nº 6.914 de 2002..........................................
IV – Homenagem
Homenagem póstuma ao Deputado Federal
Francisco Pinto.......................................................
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Composição da Mesa Diretora dos trabalhos. Saudações
aos convidados. Homenagem póstuma ao Deputado
Federal Francisco Pinto..........................................
Oradores : JOSÉ GENOÍNO (PT, SP), EDUARDO GOMES (PSDB, TO), COLBERT MARTINS
(Bloco/PMDB, BA), IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB,
RS – Pela ordem)...................................................
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Homenagem póstuma ao ex-Deputado Federal Francisco
Pinto........................................................................
V – Encerramento
2 – ATA DA 321ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2008.
* Inexistência de quorum regimental para
abertura da sessão.
I – Abertura da sessão.
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior.
III – Leitura do expediente.
IV – Pequeno Expediente
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Matérias No banco dos réus e O Brasil progressista,
publicadas pela revista Carta Capital....................
PEDRO WILSON (PT, GO – Pela ordem) –
Realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos
Humanos, em Brasília, Distrito Federal. Revisão do
Plano Nacional de Direitos Humanos por ocasião
do evento. Anúncio de realização da Conferência
Nacional de Comunicação. Publicação pela revista
CartaCapital de matéria sobre a situação dos direitos humanos no Brasil........................................
VICENTINHO ALVES (PR, TO – Pela ordem)
– Manifestação de policiais e bombeiros militares,
em Palmas, Estado do Tocantins. Matéria Capitão
Chaves se acorrenta em frente ao Palácio Araguaia;
oficiais usam até gás de pimenta para soltá-lo, de
autoria do jornalista Cleber Toledo.........................

59242

59243

59244

59244

59245

59251

59252

59261

59269

Dezembro de 2008

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB, AM
– Pela ordem) – Regularização fundiária da Amazônia.......................................................................
SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT, AP)
– Realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília, Distrito Federal. Expectativa quanto ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de processo sobre a demarcação da
reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Estado
de Roraima.............................................................
ÁTILA LINS (Bloco/PMDB, AM – Pela ordem)
– Relato da visita do orador aos Municípios de Fonte
Boa e Uarini, Estado do Amazonas........................
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA – Pela
ordem) – Inauguração, pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, do Complexo Viário 2 de Julho, em
Salvador, Estado da Bahia.....................................
AIRTON ROVEDA (PR, PR) – Anúncio de
restauração da BR-476...........................................
RICARDO QUIRINO (PR, DF) – Transcurso
do 13º aniversário da 21ª Companhia Regional de
Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, localizada em Riacho Fundo, no Distrito Federal. Escalada do consumo de drogas no País.....
EDUARDO GOMES (PSDB, TO) – Congratulação ao Deputado Osmar Serraglio pela atuação
à frente da Primeira Secretaria da Câmara dos
Deputados. Pedido ao Governo do Estado do Tocantins de cumprimento de decisão judicial acerca
da concessão de reajuste nos soldos de policiais
militares. Necessidade de atendimento, pelo Congresso Nacional, das recomendações da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Alocação de
recursos orçamentários para realização de obras
de contenção dos efeitos de enchentes em Municípios brasileiros.....................................................
PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Agradecimento ao Deputado Eduardo Gomes pelas palavras
elogiosas.................................................................
IVAN VALENTE (PSOL, SP – Pela ordem) –
Instauração da CPI da Dívida Pública. Apuração
de denúncias de corrupção apresentadas à revista Caros Amigos pelo Delegado da Polícia Federal
Protógenes Queiroz................................................
VICENTINHO ALVES (PR, TO) – Associação
às referências elogiosas do Deputado Eduardo
Gomes ao Presidente em exercício dos trabalhos,
Deputado Osmar Serraglio. Repressão ordenada
pelo Governador do Estado do Tocantins, Marcelo Miranda, contra participantes em manifestação
pacífica organizada pela Associação dos Policiais
Militares do Estado. Solidariedade às reivindicações
salariais de policiais e bombeiros militares tocantinenses....................................................................
VICENTINHO ALVES (PR, TO – Como Líder)
– Matéria do jornalista Cleber Toledo sobre a truculência na repressão a manifestação de policiais
e bombeiros militares no Estado do Tocantins. .....
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VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB, AM)
– Liberação, pela Secretaria de Estado de Saúde do
Amazonas, de recursos para instalação de laboratório especializado em compatibilidade de órgãos na
Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM, em Manaus. Contrariedade às
proposições, em tramitação na Câmara Municipal
de Manaus, sobre a redução de recursos destinados à educação e sobre a revogação do direito de
estudantes ao pagamento de meia passagem no
transporte coletivo. ................................................
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA) –
Perspectivas de inversão das causas de mortes
no contexto mundial a partir de 2010. Necessidade
de novo planejamento e de alocação de maiores
recursos para a saúde pública................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Indícios de perseguição política contra militares candidatos a cargos
eletivos. Encaminhamento ao Ministro da Defesa,
Nelson Jobim, de ofício a respeito do assunto.......
PEDRO WILSON (PT, GO) – Realização da
11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos,
em Brasília, Distrito Federal. Publicação de estudo
a respeito dos direitos humanos no País pela revista Carta Capital. Artigo sobre ativistas de direitos
humanos ameaçados de morte no Brasil, publicado
pelo jornal Correio Braziliense. Votos de feliz Natal
aos Parlamentares e ao povo brasileiro..................
ÁTILA LINS (Bloco/PMDB, AM) – Apoio da
bancada federal amazonense à extensão, aos municípios situados na Região Metropolitana de Manaus,
de benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de
Manaus. Assinatura, pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, de decreto sobre a prorrogação do prazo
fixado para regularização de propriedades rurais..
IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Entrevista sob
o título É hora de medidas de exceção, concedida
pelo Presidente da empresa Vale, Roger Agnelli.
Caráter inadmissível da pretendida alteração da
legislação trabalhista brasileira. Defesa da realização de plebiscito sobre a reestatização da empresa
Vale. . .....................................................................
ALCENI GUERRA (DEM, PR – Pela ordem)
– Apresentação de denúncia de prostituição infantil pela Deputada Gorete Pereira. Divulgação pelo
Governo do Estado do Paraná de dados sobre a
violência contra menores. Encaminhamento à Presidência de livro sobre a educação integral............
PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Proficuidade da gestão do Deputado Alceni Guerra à frente da Prefeitura Municipal de Pato Branco, Estado
do Paraná. Agradecimento ao Parlamentar pelo
encaminhamento à Presidência de livro sobre a
educação integral...................................................
PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Renúncia
da Deputada Jusmari Oliveira ao mandato parlamentar, em face de sua eleição à Prefeitura Municipal
de Barreiras, Estado da Bahia................................
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V – Grande Expediente
TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB, DF) – Balanço da atuação da Câmara dos Deputados em
2008. Participação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro na aprovação de matérias de
interesse nacional. Papel exercido pelo Presidente
Nacional do PMDB, Deputado Michel Temer, e pelo
Líder do partido na Casa, Deputado Henrique Eduardo Alves...............................................................
NILSON MOURÃO (PT, AC) – Transcurso do
60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Realização da 11ª Conferência Nacional
dos Direitos Humanos, em Brasília, Distrito Federal. Atuação da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Estado do Acre.............
JOSÉ GENOÍNO (PT, SP) – Realização da
11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos,
em Brasília, Distrito Federal. Ações do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentamento dos
efeitos da crise financeira mundial sobre a economia brasileira. Elevação dos índices de popularidade do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caráter
democrático da gestão petista. Crise do modelo
econômico neoliberal. Responsabilidade fiscal do
Governo Federal na gestão orçamentária. Essencialidade do Poder Legislativo para a consolidação
da democracia no País...........................................
PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Associação da Presidência ao pronunciamento do Deputado
José Genoíno. Trecho de texto do Presidente eleito
dos Estados Unidos da América, Senador Barack
Obama, sobre o Congresso norte‑americano........
PAES LANDIM (PTB, PI – Como Líder. Discurso retirado pelo orador para revisão.) – Homenagem póstuma ao advogado Sérgio Pereira Paulo,
do Município de São João do Piauí........................
PAES LANDIM (PTB, PI. Discurso retirado
pelo orador para revisão.) – Empenho do Governador
do Estado do Piauí, Wellington Dias, na efetivação
da proposta de incorporação do Banco do Estado
do Piauí pelo Banco do Brasil S/A. Visita do Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República, Roberto Mangabeira
Unger, ao Estado do Piauí......................................
Apresentação de proposições: NÁRCIO
RODRIGUES. . ......................................................
VI – Comunicações Parlamentares
PEDRO FERNANDES (PTB, MA – Pela ordem) – Realização da Convenção Regional do PTB
no Estado do Maranhão. Eleição do orador para
Presidente do Diretório Estadual do partido. .........
CLEBER VERDE (Bloco/PRB, MA) – Eleição
do Deputado Pedro Fernandes para o cargo de Presidente do Diretório Estadual do PTB no Maranhão.
Anúncio de realização, pela Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas – COBAP e pelo
Movimento dos Servidores Públicos Aposentados
e Pensionistas – MOSAP, de vigília em defesa da
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aprovação pela Casa de proposições de interesse da
classe, em Brasília, Distrito Federal. Lançamento do
livro Nova Aposentadoria, de autoria do orador.....
CARLOS ABICALIL (PT, MT) – Manifestação
de condolências ao Presidente em exercício dos trabalhos, Deputado Osmar Serraglio, pelo falecimento de sua genitora. Realização da 11ª Conferência
Nacional de Direitos Humanos, em Brasília, Distrito
Federal. Influência dos movimentos sociais na definição de políticas públicas pelo Governo Luiz Inácio
Lula da Silva. Manifesto acerca da crise financeira
internacional, elaborado durante o encontro com
os movimentos sociais, realizado pela SecretariaGeral da Presidência da República. Realização do
3º Seminário de Erradicação do Trabalho Escravo
no Estado do Mato Grosso. ...................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Realização da 11ª Conferência Nacional dos Direitos
Humanos, em Brasília, Distrito Federal..................
VII – Encerramento
3 – PARECERES
Projeto de Lei Complementar nº 230-A/04;
Projetos de Lei nºs 1.387-D/95, 3.829-B/97, 1.098B/07, 1.692-A/07, 1.833-A/07, 1.952-B/07, 3.429-
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A/08; Projetos de Decreto Legislativo nºs 1.070-A/08,
1.090-A/08, 1.094-A/08, 1.107-A/08, 1.123-A/08,
1.126-A/08, 1.127-A/08, 1.128-A/08 e 1.136-A/08..
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COMISSÕES
4 – ATAS
a) Comissão de Defesa do Consumidor, 30ª
Reunião (Ordinária), em 29.10.08, 31ª Reunião (Audiência Pública), em 4-11-08, 32ª Reunião (Ordinária), em 5.11.08, 33ª Reunião (Audiência Pública),
em 6.11.08, 34ª Reunião (Audiência Pública), em
11-11-08, 35ª Reunião (Ordinária), em 12-11-08 e
36ª Reunião (Extraordinária), em 12-11-08. . ........
59300
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SEÇÃO II
5 – MESA
6 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
7 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
8 – COMISSÕES
SUPLEMENTO
Renúncia da Deputada Jusmari Oliveira sairá
publicada em Suplemento a este Diário.
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SEÇÃO I

Ata da 320ª Sessão, Solene, Matutina,
em 15 de dezembro de 2008
Presidência do Sr.: Arlindo Chinaglia, Presidente
I – ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 Horas e 23 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Declaro 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) – Passase à leitura do expediente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO, servindo como 1º Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 947, DE 2008
(Do Poder executivo)
AVISO Nº 1.125/2008 – C. Civil
Comunica que foi autorizada, conforme despacho
publicado no Diário Oficial União do dia 17 de setembro 2008, a transferência indireta, para outros grupos
de para cotistas, do controle societário das entidades
abaixo relacionadas, concessionárias de serviços de
radiodifusão sonora em onda média:
1) Rádio Clube de Indaial Ltda., no município de
Indaial – SC e
2) Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.,
no município de Salto do Lontra de PR.
Despacho: À Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, para
Conhecimento.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição,
alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28
de maio de 2002, comunico a Vossas Excelências
que foram autorizadas, conforme Despachos de 17

de setembro de 2008, publicados no Diário Oficial
da União do dia 18 subseqüente, as transferências
indiretas, para outros grupos de cotistas, do controle
societário das entidades abaixo relacionadas, concessionárias de serviços de radiodifusão sonora em
onda média:
1 – Rádio Clube de Indaial Ltda., no Município
de Indaial – SC; e
2 – Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.,
no município de Salto do Lontra – PR.
Brasília, 28 de novembro de 2008. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Exposição de Motivos
Nº 30, de 31 de janeiro de 2008 (Processo nº
53000.037875/2005–46). Transferência indireta, para
outro grupo de cotistas, do controle societário da Rádio Clube de Indaial Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, no município
dc Indaial, Estado de Santa Catarina.
Autorizo.
Em 17 de setembro de 2008. – Luiz Inácio Lula da Silva.
MC Nº 30/2008
Brasília, 31 de janeiro de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000.037875/2005, em que a Rádio Clube de Indaial
Ltda. solicita autorização para efetuar alteração contratual, consistente na transferência de totalidade das
cotas do capital social, implicando transferência indireta
da outorga e alteração dos administradores da sociedade, conforme previsto no art. 89, parágrafo 2º, do

59194 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963.
2. A concessão para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de
Indaial, Estado de Santa Catarina, foi outorgada, originalmente, à Rádio Clube Blumenau, pela Portaria nº
393, de 11 de maio de 1954, e renovada pelo Decreto
nº 84.481, de 27 de março de 1984, posteriormente,
transferida à Rádio Clube de Indaial Ltda., pelo Decreto nº 92.773, de 12 de junho de 1986, publicado

no Diário Oficial da União do dia 13, subseqüente,
e renovada pelo Decreto sem número, de 6 de outubro de 1997, publicado no dia 7, subseqüente, cuja
aprovação deu-se pelo Decreto Legislativo nº 136, de
2001, publicado no Diário Oficial da União do dia
21 de maio de 2001.
3. Em decorrência das transferências efetuadas,
o quadro societário e diretivo da concessionária ficará
constituído da seguinte forma:

4. O pedido encontra-se formalmente instruído,
com a documentação prevista no Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, tendo merecido parecer
favorável da consultoria jurídica deste ministério, preenchendo, os cotistas, as qualificações exigidas para
dar continuidade à exploração do serviço.
5. Nessa conformidade, e tendo em vista o disposto no art. 96, item 3, alínea a, do mencionado
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, que
atribui ao Presidente da República a decisão final
sobre o pedido de transferência indireta de concessão, submeto o assunto à consideração de Vossa
Excelência.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

MC Nº 255/2008

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Exposição de Motivos
Nº 255, de 15 de maio de 2008 (Processo nº
53000.063074/2005-36). Transferência indireta, para
outro grupo de cotistas, do controle societário da Rádio
Independência de Salto do Lontra Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná.
Autorizo.
Em 17 de setembro de 2008. – Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasília, 15 de maio de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53000.063074/2005,
em que a Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.
solicita autorização para promover alteração em seu
contrato social, consistente na transferência de parte
das cotas representativas do seu capital social, implicando em transferência indireta da outorga, e na alteração de endereço da sociedade, conforme previsto no
art. 89, parágrafo 2º, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963.
2. A entidade em apreço detém concessão para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, no Município de Salto do Lontra, Estado do
Paraná, conforme outorga originalmente concedida
pelo Decreto nº 86.547, de 5 de novembro de 1981,
sendo a mais recente renovação válida a partir de 21
de janeiro de 2002, ocorrido através do Decreto sem
número, de 3 de outubro de 2002, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 48, de 2005, publicado no Diário
Oficial da União do dia 25 de fevereiro de 2005.
3. Em decorrência da transferência efetuada, o
quadro societário da concessionária ficará constituído
da seguinte forma:
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4. Ademais, o endereço da sede da entidade passa a ser na Avenida Bertino Warmling, nº 110, sala 2,
Centro, Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000.
5. O pedido está formalmente instruído, com a
documentação prevista no Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, tendo merecido parecer favorável da
consultoria jurídica deste ministério, preenchendo, os
cotistas, as qualificações exigidas para dar continuidade da exploração do serviço.
6. Nessa conformidade, e tendo em vista o disposto no art. 96, item 3, alínea a, do citado Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao Presidente
da República a decisão final sobre o pedido de transferência indireta de concessão, submeto o assunto à
consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

to ordinário de débitos tributários, concede remissão,
nos casos em que especifica, institui regime tributário
de transição, e dá outras providências”.
Nos termos do § 2º, do art. 2º da Resolução nº
1, de 2002-CN, e da Resolução nº 2, de 2000-CN, fica
constituída a comissão mista e estabelecido o calendário para a tramitação da matéria, conforme relação
anexa.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Ofício nº 706/2008-CN

O Senhor Presidente da República adotou, em 3
de dezembro de 2008, e publicou, no dia 4, do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 449, de 2008, que
“altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários, concede remissão, nos casos em que especifica, institui regime
tributário de transição, e dá outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 2º da Resolução
nº 1, de 2002-CN, fica assim constituída a comissão
mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Brasília, 9 de dezembro de 2008
Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no dia
3 de dezembro de 2008, e publicou, no dia 4, do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 449, de 2008,
que “altera a legislação federal relativa ao parcelamen-

SF – 5-12-2008
9 horas
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* Rodízio nos termos do § 3º, do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Também, de acordo com a Resolução nº 1, de
2002-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 4-12-2008;
– Designação da comissão: 5-12-2008(SF);
– Instalação da comissão:
– Emendas: até 10-12-2008 (6 dias após a publicação);

– Prazo na CD: de 18-12-2008 a 10-2-2009 (15º ao
28º dia);
– Recebimento previsto no SF: 10-2-2009;
– Prazo no SF: de 11-2-2009 a 24-2-2009 (42º dia);
– Se modificado, devolução à CD: 24-2-2009;
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 25-2-2009 a 27-2-2009 (43º ao 45º dia);

– Prazo na comissão: 4-12-2008 a 17-l2-2008 (14º
dia);

– Regime de urgência, obstruindo a pauta, a partir de:
28-2-2009 (46º dia);

– Remessa do processo à CD: 17-12-2008;

– Prazo final, no Congresso: 14-3-2009.
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* Rodízio nos termos do § 3º, do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 707/2008-CN
Brasília, 9 de dezembro de 2008
Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados, que foi lido, na sessão do Senado
Federal, realizada no dia 5 de dezembro do corrente, o

Aviso nº 44, de 2008-CN (nº 1.241-GP/TCU/2008), do
presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
disposto no § 4º, do artigo 72 da Constituição Federal,
o relatório das atividades daquele tribunal, referente
ao 3º trimestre do exercício de 2008, e despachado
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exª protestos de estima e consideração. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chanaglia,
Presidente.
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Ofício nº 693(CN)
Brasília, 4 dezembro de 2008
Brasília, 4 de dezembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de projeto de lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 31, de 2008-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
transformado na Lei nº 11.830, de 27 de novembro de
2008, que “altera o Anexo V da Lei nº 11.647, de 24
de março de 2008”.
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o projeto de Lei nº 39, de 2008-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pelo excelentíssimo
Senhor Presidenteda República e transformado em Lei
nº 11.832, de 27 de novembro de 2008, que “Abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
um favor de diversos órgãos do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União, crédito Suplementar no
valor global de R$98.802.352,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Antenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 694 (CN)

Ofício nº 692 (CN)

Brasília, 4 de dezembro de 2008
Brasília, 4 dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de projeto de lei.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de projeto de lei.

Senhor Primeiro Secretário,
Participo a vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 35, de 2008-CN, aprovado
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo excelentíssimo Senhor Presidente da República e transformado na Lei nº 11.831, de 27 de novembro de 2008,
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Transportes, crédito especial no valor de
R$105.544.000,00, para os fins que especifica, e da
outras providências”.
Antenciosamente, Senador César Borges, Terceiro Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 44, de 2008-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
transformado na Lei nº 11.834, de 27 de novembro de
2008, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no
valor de R$139.422.780,00, para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente”
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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Ofício nº 697 (CN)
Brasília, dezembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de projeto de lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 50, de 2008-CN, aprovado
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidenteda República e transformado na Lei nº 11.835, de 27 de novembro de 2008,
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de
R$29.171.991,00, para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 696 (CN)
Brasília, 4 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Brasília, 4 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 53, de 2008-CN, aprovado
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidenteda República e transformado na Lei nº 11.837, de 27 de novembro de 2008,
que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2008,
em favor de empresas do Grupo Petrobras, crédito suplementar no total de R$7.623.071.959,00 e reduz o
Orçamento de Investimento de empresas do mesmo
Grupo no valor global de R$ 7.647.597.428,00, para
os fins que especifica”
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 698 (CN)
Brasília, 4 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Projeto de Lei nº 51, de 2008-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidenteda República e transformado na
Lei nº 11.836, de 27 de novembro de 2008, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$
19.070.000,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente”
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 59, de 2008-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
transformado na Lei nº 11.838, de 27 de novembro
de 2008, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$2.500.000,00, para o fim
que especifica”
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Brasília, de dezembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 701 (CN)

Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 64, de 2008-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
transformado na Lei nº 11.839, de 27 de novembro de
2008, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito
suplementar no valor global de R$587.851.759,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 700 (CN)
Brasília, 4 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Brasília, 4 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 82, de 2008-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
transformado na Lei nº 11.841, de 27 de novembro
de 2008, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Tribunal de
Contas da União, do Superior Tribunal de Justiça, das
Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da
Presidência da República, do Ministério das Relações
Exteriores e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$478.745.787,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”
Atenciosamente, – Senador César Borges, Terceiro Secretário, no exercício da sua Primeira Secretaria.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 682 (CN)

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 76, de 2008-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
transformado na Lei nº 11.840, de 27 de novembro de
2008, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Previdência Social,
crédito suplementar no valor de R$1.644.179.681,00,
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”

Brasília, 2 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para devidos
fins, o autógrafo de Decreto Legislativo nº 332, de
2008, promulgado pelo Senhor Presidentedo Senado
Federal, que exclui do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008), o subtítulo 19.572.0464.3704.0020 –
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Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro
de Lançamento de Alcântara – na região Nordeste
(UO 24.205)”.
Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes,
Primeiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

o subtítulo 25.752.1042.3261.0013 – Conversão de
16 Unidades Termelétricas localizadas na região de
Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5MW, para
Operação Bicombustível – no Estado do Amazonas
(UO 32.273)”.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do
Regimento Comum, promulgo o seguinte

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Primeiro Suplente, no exercício de sua Primeira Secretaria.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 332, DE 2008
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008),o subtítulo 19.572.0464.3704.0020
– Complementação da Infra-Estrutura Geral
do Centro de Lançamento de Alcântara – na
região Nordeste (UO 24.205).
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008) o subtítulo 19.572.0464.3704.0020 – Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de
Lançamento de Alcântara – na região Nordeste (UO
24.205).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de dezembro de 2008. –
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do
Regimento Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 333, DE 2008
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008) o subtítulo 25.752.1042.3261.0013
– Conversão de 16 Unidades Termelétricas
localizadas na região de Manaus (AM), com
Potencial Total de 419,5 MW, para Operação
Bicombustível – no Estado do Amazonas
(UO 32.273).
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008) o subtítulo 25.752.1042.3261.0013 – Conversão de 16 Unidades Termelétricas localizadas na
região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5
MW, para Operação Bicombustível – no Estado do
Amazonas (UO 32.273).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de dezembro de 2008. –
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Ofício nº 684 (CN)
Brasília, 2 de dezembro de 2008

Ofício nº 686 (CN)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 333, de 2008,
promulgado pelo Senhor Presidentedo Senado Federal,
que “Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.647/08 (LOA/2008)

Brasília, 2 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 334, de
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2008, promulgado pelo Senhor Presidentedo Senado
Federal, que “Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008) o subtítulo Ampliação de Molhes do Canal
de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS) – No Estado
do Rio Grande do Sul (UO 20.128)”.
Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes,
Primeiro Suplente, no exercício de sua Primeira
Secretaria.

2008, promulgado pelo Senhor Presidentedo Senado
Federal, que “Inclui no Anexo VI da Lei nº 11.647, de
24 de março de 2008, obras de construção de trecho
rodoviário na BR–010/TO, Divisa TO/MA – Aparecida
do Rio Negro, de responsabilidade do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, Unidade
Orçamentária 39252”.
Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do
Regimento Comum, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do
Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 334, DE 2008

DECRETO LEGISLATIVO Nº 335, DE 2008

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.647/08
(LOA/2008) o subtítulo Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio
Grande (RS) – No Estado do Rio Grande do
Sul (UO 20.128).

Inclui no Anexo VI da Lei nº 11.647, de
24 de março de 2008, obras de construção
de trecho rodoviário na BR–010/TO, Divisa
TO/MA – Aparecida do Rio Negro, de responsabilidade do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes, Unidade
Orçamentária 39252.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº
11.647/08 (LOA/2008) o programa de trabalho
26.784.1462.111F.0043 – Ampliação de Molhes do
Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS) – No
Estado do Rio Grande do Sul (UO 20.128).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de dezembro de 2008. –
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo VI – Subtítulos
Relativos a Obras e Serviços com indícios de Irregularidades Graves, da Lei nº 11.647, de 24 de março
de 2008, os Contratos 20/2002, 21/2002, 23/2002
e UT/23 – 6/2007, o Convênio nº SIAFI 494.101
ajustado entre o Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes – DNIT e a Secretaria de
Infra-Estrutura do Estado de Tocantins e os contratos
relativos aos projetos básicos, todos constantes no
Acórdão nº 1.535, de 2008, do Tribunal de Contas
da União, e referentes ao Programa de Trabalho
26.782.1457.11V8.0017, destinados à construção
de trecho rodoviário na BR–010/TO, Divisa TO/MA
a Aparecida do Rio Negro, de responsabilidade da
Unidade Orçamentária 39255, DNIT.
Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o
acompanhamento físico-financeiro da execução
das obras mencionadas no art. 1º deste decreto
legislativo, encaminhando relatório à Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição
Federal.
Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de dezembro de 2008. –
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.

Publique-se. Arquive-se
Em: 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
Ofício nº 688 (CN)

Brasília, 2 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 335 , de

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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Of. Nº 577/07 – LPR
Brasília, 15 de dezembro de 2008
Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidenteda Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Partido da República indica o Deputado Ricardo Quirino
(PR/DF), como titular, e o Deputado José Edmar (PR/
DF), como suplente, para integrarem a Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º
do art. 58 da Constituição Federal.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidentemeus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano
Castro, Líder do Partido da República
Publique-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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OF/LID/Nº 254/2008
Brasília, 15 de dezembro de 2008
Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: indicação de membro para Comissão Representativa.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Raul
Jungmann – PPS/PE e Arnaldo Jardim – PPS/SP,
como titular e suplente, respectivamente, para integrarem a Comissão Representativa do Congresso
Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição
Federal (período de 23 de dezembro de 2008 a 1º de
fevereiro de 2009).
Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF/LID/Nº 253/2008
OF. nº 654 – PP/2008 – CCJC
Brasília, 15 de dezembro de 2008
Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de membro para CPI
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Alexandre
Silveira – PPS/MG, como titular, para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a violência
urbana.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
Publique-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglla,
Presidente.

Brasília, 4 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Complementar nº 230/2004, apreciado por este Órgão
Técnico, nesta data.
Respeitosamente, – Deputado Eduardo Cunha,
Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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OF. nº 661 – PP/2008 – CCJC

Brasília, 4 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
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OF. nº 676 – PP/2008 – CCJC
Brasília, 4 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposições

Assunto: encaminhamento de proposições
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, dos Projetos de Lei
nºs 1.387-C/1995 e 1.466/1996, apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação dos referidos projetos e parecer a eles oferecidos.
Respeitosamente, – Deputado Eduardo Cunha,
Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
OF. nº 662 – PP/2008 – CCJC

Brasília, 4 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº
3.829-A/1997, apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.
Respeitosamente, – Deputado Eduardo Cunha,
Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº
1.098-A/2007 e dos de nºs 3.236/2004, 5.111/2005 e
6.710/2006, apensados.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação dos referidos projetos e parecer a eles oferecidos.
Respeitosamente, – Deputado Eduardo Cunha,
Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
OF. nº 686 – PP/2008 – CCJC
Brasília, 9 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposições
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta data,
a seguir relacionados: 1.070/08, 1.090/08, 1.094/08,
1.107/08, 1.123/08, 1.126/08, 1.127/08, 1.128/08 e
1.136/08.
Respeitosamente, – Deputado Eduardo Cunha,
Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Ofício nº 345 /08 – Pres.
Brasília, 4 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião realizada em 2/12/08, proferiu parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.952/07,
nos termos do parecer do Relator, Deputado João
Campos.
Respeitosamente, – Deputada Marina Maggessi, 1ª Vice-Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Ofício nº 475/2008-P
Brasília, 3 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Nesta
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COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Of. Pres. nº 246/08/CTASP
Brasília, 3 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Projeto de Lei nº 1.833/07 por este órgão
técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes,
Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Of. Pres. nº 247/08/CTASP
Brasília, 3 de dezembro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.692, de 2007.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Jofran Frejat,
Presidente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Projeto de Lei nº 3.429/08 por este órgão
técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes,
Presidente.

Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Publique-se.
Em 15-12-08 – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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Of. P-270/08/CVT
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Of. P-271/08/CVT

Brasília, 3 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: Comunicação de prejudicialidade
Senhor Presidente,
No uso das prerrogativas regimentais atribuídas
aos presidentes de Comissões Permanentes e nos
termos do art. 164, II, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que declarei prejudicado
o Projeto de Lei nº 3.896/08, do Sr. Manoel Júnior
– que “inclui a ligação ferroviária EF-410 e a ferrovia
transversal EF-225, previstas na Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, que institui o Plano Nacional
de Viação, entre os trechos integrantes da Ferrovia
Transnordestina”, em conseqüencia da aprovação de
substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.095/05, ocorrida
na reunião ordinária do dia 10 de abril de 2008 na
Comissão de Constituição de Justiça e de Redação.
Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto
Leréia, Presidente.
Publique-se.
Em 15 -12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.

Brasília, 5 de dezembro de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidenteda Câmara dos Deputados
Assunto: Comunicação de prejudicialidade
Senhor Presidente,
No uso das prerrogativas regimentais atribuídas
aos presidentes de Comissões Permanentes e nos termos do art. 163, I, c/c o art. 164, caput, II, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que declarei
prejudicado o Projeto de Lei nº 4.307/08, do Sr. Paulo
Lima – que “proíbe o tráfego de caminhões nas rodovias
federais e estaduais nas condições que estipula, e dá
outras providências”, em conseqüência da rejeição do
Projeto de Lei nº 2.286/07, ocorrida na reunião ordinária
deste Órgão do dia 26 de novembro último.
Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto
Leréia, Presidente.
Publique-se.
Em 15-12-2008. Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 4.358, DE 2008
(Do Sr. Homero Pereira)
Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que “Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional”,
para incluir no currículo do ensino médio as
disciplinas de Educação Ambiental, Direito
Constitucional Direito do Consumidor.
Despacho: Apense-se à(ao) PL3788/2008.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional”, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso IV:
“Art . 36..................................................
.......................................................................
IV. serão parte obrigatória as disciplinas
de Educação Ambiental, Direito Constitucional
e Direito do Consumidor.
.......................................................”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Segundo o art. 35 da Lei nº 9.394, de 1996, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
são finalidades do ensino médio , etapa final da educação básica:
“I. a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento
de estudos;
II. a preparação básica para o trabalho e a
cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamento posteriores;
III. o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico;
IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino
de cada disciplina”.
Um dos grandes desafios da escola é, portanto,
a partir de um currículo adequado, fazer com que tais
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finalidades se cumpram. Nessa tarefa, estamos certos
de que o estudo do Direito Constitucional e do Direito
do Consumidor deve ser um aliado fundamental.
A educação ambiental busca despertar em todos
a consciência de que o ser humano é parte do meio
ambiente, tentando superar a visão antropocêntrica,
que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo, esquecendo a importância da natureza,
da qual é parte integrante. Incluindo a disciplina de
Educação Ambiental na grade curricular do ensino
médio, proporcionará uma ação educativa e permanente aos educandos. Ressaltando que a Educação
Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes
em relação ao meio, sendo de suma importância os
nossos jovens entender e apreciar as inter-relações
entre os seres humanos, suas culturas e seus meios
biofísicos, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.
No que diz respeito ao Direito Constitucional,
acreditamos que todo cidadão brasileiro que passa
pela escola de ensino médio precisa conhecer a Carta
Magna, ter ciência de seus direitos e deveres e refletir
sobre a atuação do Estado, para melhor compreender
seu papel na sociedade e atuar como agente das mudanças necessárias.
O mesmo acontece com o Direito do Consumidor.
O Brasil um dos países que apresenta evoluído conjunto de instrumentos jurídicos de proteção ao consumidor. Sabe-se, contudo, que nem todos os brasileiros
dominam tais instrumentos e fazem valer seus direitos.
Da mesma forma, pouco refletem sobre os processos
de produção e as relações de consumo tão presentes
em suas vidas.
Assim, defendemos ser fundamental que a escola
assegure aos jovens e adultos que freqüentam o ensino médio o conhecimento da Constituição Federal, do
Código de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente, para que tais instrumentos legais façam sentido e
se constituam garantia efetiva das conquistas sociais
que traduzem.
Dessa forma, estamos certos de que contribuímos para o aumento da qualidade da nossa educação básica, bem como para melhorar as chances de
nossas escolas formarem cidadãos conscientes e
preparados para viver em sociedade de forma mais
crítica e atuante.
Contamos, portanto, com o valioso e indispensável apoio dos nobres pares no sentido de aprovar a
medida ora proposta.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Deputado Homero Pereira.
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PROJETO DE LEI Nº 4.365, DE 2008
(Do Sr. Rodovalho)
Dispõe sobre a obrigatoriedade das
prescrições assinadas por médicos, odontólogos e veterinários, serem digitadas ou
apresentadas por meio de processos mecânicos de carimbos ou eletrônicos em
garantia do princípio da transparência e do
direito do consumidor de medicamentos à
informação.
Despacho: Apense-se à(ao) PL7476/2006.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade
das prescrições assinadas por Médicos, Odontólogos
e Veterinários, serem digitadas ou apresentadas por
meio de processos mecânicos de carimbos ou eletrônicos.
Parágrafo único – Em garantia ao princípio da
transparência e do direito do consumidor à informação,
previsto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
as prescrições médicas, odontológicas e veterinárias
deverão adotar, obrigatoriamente, a Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação
Comum Internacional – DCI.
Art. 2º Caso opte por prescrever apenas o medicamento, o prescritor, se for o caso, assinalará a expressão “medicamento genérico”, ou a palavra “genérico”,
ou apenas a letra “G” após a DCB, ou a DCI.
Art. 3º As receitas deverão ser apresentadas
em impresso próprio do profissional, da clínica ou do
hospital onde o profissional preste serviços, além de
carimbadas com seu nome e número do Conselho,
datadas e devidamente assinadas.
Art. 4º Para os medicamentos com associação de
4 (quatro) ou mais princípios ativos, o profissional deverá prescrever a DCB ou, em sua falta, a DCI referente
ao princípio ativo que justifique a indicação terapêutica
do produto, seguida da expressão “+ associações”.
§ 1º Caso o profissional opte por prescrever um
medicamento genérico formulado com a associação
de que trata o caput, deverá observar a regra disposta no art. 2º.
§ 2º Quando o profissional optar por prescrever a
associação de que trata o caput por seu nome comercial, deverá observar a regra disposta no art. 3º.
Art. 5º O prescritor de medicamentos que não
atender ao disposto nesta Lei fica sujeito às sanções
previstas na Lei no 8.078, de 1990, que dispõe sobre
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a proteção do consumidor, além das demais legislações específicas.
Art. 7º O disposto nesta Lei não exclui a aplicação
das normas constantes do Capítulo VI da Lei nº 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, que trata do receituário
de medicamentos.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O referido projeto visa garantir aos usuários dos
serviços médicos, odontológicos e veterinários o direito real à informação, adequando-os aos direitos do
consumidor adotando as regras previstas na Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, da
Denominação Comum Internacional – DCI.
Apesar de todo o esforço da ANVISA – Agência
Nacional da Vigilância Sanitária em regular o mercado
farmacêutico, equívocos ainda são cometidos na falta
de transparência nas receitas adotadas.
Tal iniciativa visa reduzir a troca de um medicamento por outro visando à redução dos acidentes e
impedindo-os de, por lapso, descuido ou má caligrafia,
trocar um medicamento por outro.
Outro aspecto relevante é assegurar a liberdade
de escolha do profissional médico, odontólogo ou veterinário, pois prevê a possibilidade de se receitar pela
denominação genérica, ou, após esta, com a livre escolha de um medicamento de marca ou laboratório.
Por essas razões, peço o acolhimento dos nobres
pares, para a aprovação da proposição.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Deputado Rodovalho.
PROJETO DE LEI Nº 4.366, DE 2008
(Do Sr. Rodovalho)
Estabelece exigência para entidades
compostas de estrangeiros que atuem na
Amazônia Legal.
Despacho: Apense-se à(ao) PL3877/2004.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei exige autorização do Ministro da
Justiça para o registro e funcionamento de entidades
compostas por estrangeiros que visem atuar na Amazônia Legal.
Art. 2º. O parágrafo único do art. 108 Lei n º6.815,
de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 108.................................................
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Parágrafo único. “As entidades mencionadas neste artigo, se constituídas de mais da
metade de associados estrangeiros, ou se tiverem por objetivo atuação na área da Amazônia
Legal, somente poderão funcionar mediante
autorização do Ministro da Justiça.”

distritais ou municipais, quando destinados
ao transporte escolar.

Art. 3º. O art. 115 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte §
1º, convertendo-se o atual parágrafo único em § 2º:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre os veículos automotores de transporte de no mínimo oito pessoas, de fabricação nacional, classificados na posição
NCM 87.03 da TIPI, aprovada pelo Decreto Nº 6.006,
de 2006, quando adquiridos por órgãos da administração estadual, distrital ou municipal, para utilização
específica de transporte escolar.
Art. 2º O reconhecimento da isenção será realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda, à vista da comprovação
do preenchimento das condições impostas no art. 1º
desta lei.
Art. 3º Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre os veículos e produtos referidos
nEsta lei.
Art. 4º A alienação, antes de decorrido o prazo
de dois anos, dos veículos adquiridos com o benefício
previsto no art. 1º, submete o alienante ao pagamento
do valor do tributo dispensado, acrescido de atualização, além do pagamento de multa e juros moratórios,
previstos na legislação tributária, na hipótese de fraude
ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 5º . Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

“Art. 115.................................................
§ 1º Os atos constitutivos das pessoas
jurídicas cuja composição possua mais da
metade de estrangeiros só poderão ser registrados mediante autorização do Ministro
da Justiça.
§ 2º........................... ......................(NR)
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A proposição que ora apresentamos tem por finalidade oferecer ao Estado brasileiro condições de
ter controle o número de pessoas jurídicas compostas
por estrangeiros.
Não é desconhecido o fato de que há empresas,
muitas vezes disfarçadas de associações com finalidades culturais, religiosas, recreativas, beneficentes, ou
mesmo de clubes sociais ou desportivos, que tem por
finalidade adquirir imensos latifúndios na Amazônia.
É nosso dever, como brasileiros, tentarmos preservar o máximo possível essa imensa riqueza que
hoje ainda possuímos. O mundo todo hoje olha para
a Amazônia:muitos tentam, e, infelizmente, conseguem, de lá levar plantas, animais, além de comprar
áreas imensas, que ficam de acesso vedado aos brasileiros.Não é uma questão de xenofobia, mas acima
de tudo de soberania nacional e valorizar as riquezas
naturais do País.
A administração, hoje, não tem condições de
saber quantas propriedades na Amazônia estão em
mãos de estrangeiros, porque não há nenhuma limitação legal á sua instalação naquelas áreas. É imperioso, pois, dotá-lo dessas condições, razão pela qual
conto com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação
deste projeto.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. –
Deputado Rodovalho.
PROJETO DE LEI Nº 4.387, DE 2008
(Do Sr. Roberto Britto)
Concede isenção do Imposto sobre os
veículos adquiridos por órgãos estaduais,

Despacho: Apense-se à(ao) PL6184/2005.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Justificação
O transporte escolar desenvolve importante e
essencial papel na melhoria das condições da educação de nosso País.
Inúmeros exemplos de abnegação e sacrifício de
professores e de alunos nos são mostrados, incessantemente, em especial nas áreas rurais, demonstrando
a fragilidade de nosso sistema de transporte público, e
mais ainda do escolar, o que inflige às crianças e aos
profissionais da educação pesado ônus, com reflexos
na capacidade de aprender e de ensinar.
Doutra parte, são conhecidas as dificuldades financeiras de nossos entes federativos, incapazes em
sua grande maioria de fornecer o transporte escolar,
atolados em gastos crescentes e verbas escassas.
Insuficiente manutenção das vias públicas, alto
custo de conservação dos veículos e desejáveis adaptações para garantir a segurança no trânsito dos veículos que prestam o transporte escolar agregam justificativas à pretensão de isentar do IPI os veículos a ele

59214 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

alocados, quando adquiridos por órgãos públicos das
administrações estaduais, distritais e municipais.
Pelo alcance social e importância da matéria, solicitamos o apoio de nossos Pares para a aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 26 novembro de 2008.
DeputadoRoberto Britto.
PROJETO DE LEI Nº 4.393, DE 2008
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
ressarcimento das operadoras de planos
de saúde ao Sistema Único de Saúde e dá
outras providências.
Despacho: Apense-se à(ao) PL71/2003.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam obrigadas as operadoras de planos de saúde a ressarcir o Sistema Único de Saúde
(SUS), caso seu beneficiário ou dependente utilizar
quaisquer serviço da rede pública de saúde, que esteja previsto em contrato firmado com pessoa jurídica
de direito privado.
Parágrafo Único O valor ressarcido será correspondente à tabela de procedimentos do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Art. 2º Após realizado o procedimento, o SUS
deverá encaminhar cobrança à operadora de plano
de saúde que, deverá efetuar o pagamento no prazo
de 30 (trinta) dias.
§ 1º Caso o pagamento não seja efetuado no
prazo previsto, serão acrescidos:
I – juros de mora;
II – multa de mora.
§ 2º Se o pagamento não tiver sido efetuado no
prazo de três meses, poderá a Agência Nacional de
Saúde (ANS) cobrar o valor devido judicialmente.
Art. 3º O valor auferido será recolhido à instituição
pública e/ou privada conveniada ao SUS que realizou
o procedimento.
Art. 4º Os procedimentos serão reajustados de
acordo com o princípio da anualidade.
Art 5º As operadoras de planos de saúde deverão
enviar anualmente a relação de contratantes à Agência
Nacional de Saúde (ANS).
Parágrafo Único: Os dados são sigilosos e, em
caso de divulgação indevida, responderá o infrator penalmente por seus atos.
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Art. 6º Esta lei entra em vigor a partir da data de
sua publicação.
Justificação
O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado
pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado
pelas Leis Nº 8.080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas
da Saúde, com o escopo de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer
cidadão.
O SUS é financiado com recursos arrecadados
através de impostos e contribuições sociais pagos pela
população e compõem os recursos do governo federal,
estadual e municipal.
O Estado brasileiro, embora tenha o dever de
garantir saúde aos cidadãos, permite que a iniciativa
privada preste serviços de assistência à saúde, cuja
atividade é regulada pela Lei nº 9.656/96.
Com essa possibilidade, um grande número de
brasileiros e brasileiras com maior poder aquisitivo
têm firmado um negócio jurídico com as operadoras
de planos de saúde privadas.
Entretanto, em muitos casos, clientes de planos
de saúde privados são atendidos emergencialmente
em unidades de saúde credenciadas no SUS, criando,
no mínimo, uma situação extremamente polêmica, qual
seja: as operadoras de planos de saúde enriquecem,
pois seu beneficiário ou dependente, ao não se utilizar
de seus serviços, contribui para um aumento patrimonial
injustificado da empresa, já que esta deixa de contabilizar o custo financeiro da operação, quando não cumpre
o compromisso estabelecido contratualmente.
Ademais, este fato também gera prejuízos àqueles que não têm condições de pagar planos de saúde
privados. É intuitivo que, ao atender pacientes que
têm planos de saúde privados, outros deixam de ser
atendidos, sobretudo aqueles que necessitam do SUS
para ter acesso à saúde.
Por estas razões, nada mais justo e moral que
as operadoras de planos de saúde tenham o dever de
ressarcir o SUS em caso de procedimentos previstos
contratualmente sejam realizados pela rede pública.
Diante do exposto, pedimos o apoio de nossos
pares para a aprovação desse Projeto de Lei, cujo
escopo é garantir que as distorções acima descritas
sejam corrigidas, bem como garante maior justiça e
sensibilidade social.
Sala das Sessões, 26 de Novembro de 2008. –
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 4.395, DE 2008
(Da Sra. Rose de Freitas)
Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, ampliando a aplicação de sanções
nos crimes contra a flora.
Despacho: Apense-se à(ao) PL1876/1999.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências,
ampliando a aplicação de sanções nos crimes contra
a flora.
Art. 2º Os artigos 38, 39, 41, 44 e 45 da Lei 9.605,
de 12 de fevereiro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 38. Destruir ou danificar vegetação
em área de preservação permanente ou de
reserva legal, ou utilizá-la com infringência
das normas de proteção:
......................................................” (NR)
“Art. 39. Cortar árvores em área de preservação permanente ou de reserva legal, sem
permissão da autoridade competente:
......................................................” (NR)
“Art. 41. Provocar incêndio em vegetação natural:
......................................................” (NR)
“Art. 44. Extrair de vegetação de domínio
público ou em áreas de preservação permanente ou de reserva legal, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie
de minerais:
......................................................” (NR)
“Art. 45. Cortar ou transformar em carvão
madeira de espécies ameaçadas de extinção,
assim classificada por ato do Poder Público,
para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em
desacordo com as determinações legais:
......................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
São temas recorrentes em discussão, nas comissões desta Casa, o desmatamento ilegal e a ineficácia
de sucessivos governos para refrear o avanço sobre

Terça-feira 16

59215

a floresta. Já tivemos comissões parlamentares de inquérito, inúmeras audiências públicas e outros tantos
projetos de lei, alguns transformados em normas, como
as leis da Mata Atlântica e de sanções penais contra
atividades lesivas ao meio ambiente, usualmente chamada de Lei de Crimes Ambientais.
Ainda assim o Estado brasileiro é inepto no combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia.
Mal o governo anuncia medidas, e logo ele mesmo as
relaxa, assediado pelos grupos de pressão. De iniciativas duradouras, de longo prazo, não se ouve falar,
exceto talvez pela Lei de Gestão de Florestas Públicas,
cujos resultados são ainda incipientes, até pelo pouco
tempo decorrido entre sua aprovação e as licitações
florestais, que recém começaram.
Entendemos que, entre as ações duradouras, mas
já com efeitos no curto prazo, está o aperfeiçoamento
da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Decorrida
uma década da publicação da Lei de Sanções Penais,
há ajustes que se fazem necessários, e que tornariam
o texto mais claro, atualizado e abrangendo situações
que ora permitem questionamentos judiciais.
Propomos aqui novas redações ao caput de
cinco artigos da Lei, cujas redações atuais são inexatas, confundindo termos que não são sinônimos. Vegetação, floresta, árvores, mata, madeira-de-lei são
objetos distintos.
A primeira alteração sugerida na seção II da Lei
9.605/1998, dos crimes contra a flora, é no art. 38, que
reza “Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou
utilizá-la com infringência das normas de proteção”. Há
outras formas de vegetação a proteger. O Cerrado, por
exemplo, é rico em campos e savanas nativas, e também em algumas formações florestais. Mas somente
a supressão das florestas figura como crime.
Há que se incluir também, além das áreas de
preservação permanente, as de reserva legal no texto.
Pela redação atual, a única possibilidade de enquadrar
o desrespeito à reserva legal é como infração administrativa (“Art. 70. Considera-se infração administrativa
ambiental toda ação ou omissão que viole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”). O art. 70 da Lei 9.605/1998
é o curinga, que as autoridades utilizam para a maioria
das autuações e multas. Sabemos que na Amazônia
Legal a maior parte do desflorestamento ocorre na
reserva legal, o que não é crime.
A inclusão da reserva legal nos mesmos dispositivos que citam as áreas de preservação permanente
é repetida em outros artigos que pretendemos alterar.
Caso do art. 39, que menciona “Cortar árvores em flo-
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resta considerada de preservação permanente, sem
permissão da autoridade competente”.
O art. 41 prevê como crime “Provocar incêndio
em mata ou floresta”, o que deve ser estendido para
as demais formas de vegetação natural. Situação semelhante ocorre com o art. 44 (“Extrair de florestas
de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal
ou qualquer espécie de minerais”), no qual se inclui
também a menção à reserva legal.
Por fim, o art. 45 cita “Cortar ou transformar em
carvão madeira de lei, assim classificada por ato do
Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para
qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais”. Madeira de lei
é um termo do Brasil Colônia, no século XVIII, para as
árvores então protegidas por lei e cuja exploração era
monopólio da Coroa. O termo permanece em uso com
a acepção de madeira dura ou rija, própria para construções e trabalhos expostos às intempéries. Porém
hoje a ênfase é na proteção especial à flora ameaçada de extinção, para o que existem portarias e outros
atos do Poder Executivo, contendo listas de espécies.
Melhor então que se faça referência às espécies ameaçadas no art. 45.
As modificações propostas tornam a aplicação da
Lei 9.605/1998 mais abrangente, e que tipificam como
crime atos que hoje são apenas infrações administrativas. Conto, portanto, com a compreensão dos nobres
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
Deputada Rose de Freitas.
PROJETO DE LEI Nº 4.416, DE 2008
(Do Sr. Dr. Ubiali)
Altera o art. 473, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para disciplinar as ausências justificadas ao trabalho motivadas por doação
voluntária de sangue.
Despacho: Apense-se à(ao) PL69/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 473, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
disciplinar as ausências justificadas ao trabalho motivadas por doação voluntária de sangue:
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Art. 2º O inciso IV do art. 473, da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 473 -...............................................
.......................................................................
IV – no caso de doação voluntária de
sangue devidamente comprovada:
até 4 (quatro) dias por ano, desde que
intercalados por intervalo não inferior a 60
(sessenta) dias, no caso de trabalhador do
sexo masculino;
até 3 (três) dias por ano, desde que intercalados por intervalo não inferior a 90 (noventa) dias, no caso de trabalhador do sexo
feminino
.......................................................”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nosso ordenamento laboral prevê, na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, art. 473, hipóteses
de faltas justificadas. Dentre as possibilidades, destacamos a autorização para que o trabalhador se ausente do serviço por até um dia ao ano, sem prejuízo
da remuneração, quando comprovadamente houver
doado sangue.
Ocorre, porém, que vivenciamos costumeiramente problemas nos estoques de sangue. Esses déficits
ocorrem em detrimento das necessidades de segurança de toda a sociedade brasileira.
Pesquisas revelam que os empregados somam
a maior parcela dos doadores de sangue. Na região
sul, o percentual ultrapassa a marca dos 60 pontos.
Contudo, a legislação vigente, datada de 1967, serve,
infelizmente, como um freio à fidelização dos doadores que venceram a inércia e o preconceito inicial que
gravitam em torno da doação de sangue.
Limitar o abono de faltas a um único dia por ano,
quando a própria ANVISA afirma ser possível até quatro
doações por ano para homens e três para mulheres,
é perder a oportunidade de promover a recomposição
dos estoques hemáticos advinda da parcela de doadores já operantes.
Também acrescentamos que os exames periódicos, aos quais são submetidos os doadores, colaboram
para a diagnose precoce de doenças de difícil detecção, auxiliam na minoração dos males delas advindos
e, desse modo, propiciam meios para a elaboração de
políticas de saúde.
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Por estas razões, temos a certeza de contar com
o apoio dos ilustres Deputados e Deputadas para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2008. –
DeputadoDr. Ubiali.
PROJETO DE LEI Nº 4.417, DE 2008
(Da Sra. Rebecca Garcia)
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências
Despacho: Apense-se à(ao) PL1705/1996.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº 8.666, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 24. .................................................
XXX – na aquisição de bens, serviços e
mão-de-obra com recursos oriundos exclusivamente de programas de subvenção econômica
à inovação tecnológica, nos moldes previstos
na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
bem como da legislação estadual correspondente, desde que o beneficiário do recurso de
subvenção econômica tenha concorrido em
chamada pública amplamente divulgada, na
qual tenham sido respeitados os princípios
da publicidade, moralidade, impessoalidade
e eficiência.”
Art. 2ºEsta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, é um
importante instrumento legal para o desenvolvimento
tecnológico, na medida em que estabelece medidas de
incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação
e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.
Com o advento da referida lei, o Estado cumpre
com o seu papel constitucional de promotor do desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação
tecnológica, conforme preceituam os arts. 218 e 219
da Magna Carta.
Entretanto, outras medidas podem e devem ser
implementadas a fim de incentivar ainda mais a inova-
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ção e a pesquisa científica no País. Esse é o objetivo
da presente proposição, pois permitirá a dispensa de
licitação na contratação pela administração pública de
bens, serviços e mão-de-obra de empresas que desenvolvam produtos ou processos inovadores, mediante
programas de subvenção econômica, nos termos da
Lei nº 10.973, de 2004.
Temos a certeza que a proposta contribuirá sobremaneira para o desenvolvimento tecnológico do
País, uma vez que incentivará as empresas a investirem em pesquisa de soluções inovadoras e facilitará
a contratação por parte do poder público dessas soluções, dotando-o do que existe de mais moderno em
termos de tecnologia.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2008. –
Deputada Rebecca Garcia.
PROJETO DE LEI Nº 4.419, DE 2008
(Do Sr. Roberto Britto)
Obriga a divulgação, pela Internet, de
fotos dos pacientes desconhecidos internados em hospitais públicos e privados.
Despacho: Apense-se à(ao) PL6729/2006.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
1º Esta lei obriga a divulgação, pela Internet,
de fotos dos pacientes desconhecidos internados em
hospitais públicos e privados obriga.
Art. 2º O Ministério da Saúde recolherá, dos hospitais públicos e privados, fotografia dos pacientes sem
identificação internados nesses estabelecimentos para
divulgação em página específica da Internet.
Parágrafo único. Além da fotografia, informarse-á dados disponíveis do paciente que facilitem sua
identificação.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei
em até 120 (cento e vinte) dias.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A medida proposta neste Projeto de Lei não é
inédita, pois já foi implantada no Estado de São Paulo,
com ótimos resultados, pois facilitou sobremaneira a
identificação de pacientes desconhecidos pelas suas
famílias ou amigos. Pretendemos dar amplitude a tão
importante medida.
Nesse sentido, propomos caber ao Ministério da
Saúde a gerência desse serviço, como órgão centralizador de um sistema. O custo de uma medida desse
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porte é insignificante, pois a base da Internet já existe
naquele ministério e as fotos, com as máquinas digitais,
são remetidas diretamente, por meio eletrônico.
Nesse sentido, solicito aos meus colegas parlamentares o aperfeiçoamento e a aprovação desta
proposição, por ser medida necessária para o exercício da cidadania dos pacientes desconhecidos e de
suas famílias.
Brasília, 2 de dezembro de 2008. – Deputado
Federal Roberto Britto, PP/BA.
PROJETO DE LEI Nº 4.420, DE 2008
(Do Sr. Roberto Britto)
Dispõe sobre a forma que empreendimentos e estabelecimentos, explorem os
serviços de hospedagem.
Despacho: Apense-se à(ao) PL2867/2004.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei veda que os empreendimentos e
estabelecimentos que explorem serviços de hospedagem se constituam sob a forma de condomínios.
Art. 2º Os empreendimentos e estabelecimentos
que explorem serviços de hospedagem, inclusive aqueles conhecidos por flat, flathotel, apart-hotel, condohotel
ou outra nomenclatura utilizada para a exploração desta
modalidade de atividade econômica, não poderão se
constituir sob a forma de condomínios, ficando sujeitos
às normas legais que regem as atividades comerciais
ou empresariais.
§1º Para os efeitos desta lei, definem-se serviços
de hospedagem como aqueles prestados por empreendimentos ou estabelecimentos que ofertam alojamento
temporário para hóspedes, mediante adoção de contrato, tácito ou expresso, de hospedagem e cobrança
de diária, pela ocupação de unidades mobiliadas e
equipadas – UH.
§2º Para os efeitos desta lei, define-se diária como
o preço de hospedagem correspondente à utilização
da UH e dos serviços incluídos, observados os horários fixados para entrada e saída.
Art. 3º O descumprimento do disposto nEsta lei,
sem prejuízo de outras penalidades, enseja a aplicação
do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 5.172, de
25 de Outubro de 1966 – Código Tributário Nacional,
na redação que lhe foi dada pela Lei Complementar
nº 104, de 2001.
Art. 4º Os empreendimentos e estabelecimentos
que estejam explorando serviços de hospedagem sob
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a forma de condomínio terão o prazo de 90 (dias) para
se adaptarem ao disposto nEsta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.
Justificação
Segundo informações da Associação Brasileira
de Hotéis – ABIH – um dos maiores problemas hoje
enfrentados pelo setor hoteleiro é a impossibilidade
dos hotéis concorrerem, em igualdade de condições,
com flats, apart-hotéis ou condohotéis, já que estes
se constituem sob a forma de condomínio e, por serem destituídos de personalidade jurídica, ficam submetidos a uma carga tributária bem menor. Estima-se
que este grupo chegue a recolher até 20% (vinte por
cento) a menos de tributos que os hotéis registrados
como empresas.
Apenas a título de exemplo, lembre-se que a contribuição dos condomínios para o PIS – Programa de
Integração Social – é calculada sobre a folha de salários e não sobre o faturamento; por outro lado, vários
são os flats ou congêneres que pagam o IPTU residencial, que tem alíquotas menores que o comercial,
embora muitos deles explorem atividade econômica
de grande rentabilidade.
Daí a necessidade de se conceder tratamento
isonômico a todos os empreendimentos ou estabelecimentos que explorem serviços de hospedagem,
de forma a sujeitá-los às mesmas alíquotas federais,
estaduais e municipais de impostos, taxas e contribuições, com vistas a dificultar a concorrência desleal no
setor hoteleiro.
Ademais, já que a constituição destes empreendimentos sob a forma de condomínio visa unicamente,
na maioria das vezes, a escapar à legislação tributária própria do setor empresarial, caracterizando verdadeiro artificialismo ou “abuso de forma”, nada mais
pertinente do que invocar a incidência do artigo 116,
parágrafo único, do CTN, instituído pela Lei Complementar nº 104/2001.
De acordo com esse dispositivo, que ficou conhecido como norma geral antielisiva, a autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. Ou seja,
demonstrada que a forma do condomínio se destina
unicamente à reduzir a carga tributária, poderá o Fisco
desconsiderá-la, mediante procedimento específico, e
impor a tributação escorreita.
Por fim, assegura-se um prazo de cento e oitenta
dias para que os empreendimentos e estabelecimen-
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tos constituídos em desacordo com Esta lei possam
a ela se adaptar.
Estes motivos pelos quais solicitamos o apoio dos
nobres colegas para a aprovarem esta proposta.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2008. –
DeputadoRoberto Britto.
PROJETO DE LEI Nº 4.424, DE 2008
(Do Sr. Nelson Goetten)
Dispõe sobre o Estatuto da Internet
no Brasil.
Despacho: Apense-se à(ao) PL5403/2001.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Estatuto da Internet no Brasil.
Art. 2º Compete à União, nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, estabelecer diretrizes e regulamentar o uso da
Internet no Brasil.
Art. 3º O Poder Público tem o dever de:
I – garantir, a toda a população, o acesso
à Internet, a preços razoáveis, em condições
adequadas;
II – estimular a expansão do uso da Internet e de seus serviços de interesse público
em benefício da população brasileira;
III – criar oportunidades de investimento
e estimular o desenvolvimento tecnológico e
industrial, em ambiente competitivo;
IV – criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as metas
de desenvolvimento social do País.
Art. 4º O usuário de serviços de Internet tem
direito:
I – de acesso aos serviços de Internet,
com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza;
II – à informação adequada sobre as
condições de prestação dos serviços;
III – à inviolabilidade e à confidencialidade de sua comunicação eletrônica, salvo nas
hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas;
IV – ao respeito de sua privacidade nos
documentos de cobrança e na utilização de
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seus dados pessoais pelos fornecedores de
serviço.
Art. 5º O usuário de serviços de Internet tem o
dever de:
I – utilizar adequadamente os serviços,
equipamentos e redes de computadores;
II – respeitar os bens públicos e aqueles
voltados à utilização do público em geral;
III – comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos
por fornecedor de serviço de Internet e por
outros usuários.
CAPÍTULO II
Das Definições
Art. 6º Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I – meio eletrônico: o computador, o processador de dados, o disquete, o CD-ROM ou
qualquer outro meio capaz de armazenar ou
transmitir dados magnética, óptica ou eletronicamente;
II – sistema informático: qualquer dispositivo isolado ou grupo de dispositivos relacionados ou interligados, em que um ou mais
dentre eles executa o tratamento automatizado de dados;
III – dados informáticos: qualquer representação de fatos, informações ou conceitos
expressa sob uma forma suscetível de processamento em um sistema informatizado,
incluindo programas de computador aptos a
fazer um sistema informático executar uma ou
mais funções;
IV – provedor de serviço:
qualquer entidade pública ou privada
que faculte aos usuários dos seus serviços a
possibilidade de se comunicar por meio de um
sistema informatizado; ou
qualquer outra entidade que processe
ou armazene dados informáticos em nome de
um serviço de comunicação ou dos usuários
desse serviço;
V – assinante: usuário do serviço prestado pelo provedor de serviço;
VI – dados de tráfego: todos os dados
informáticos relacionados a uma comunicação
efetuada por meio de um sistema informático
que forem gerados por esse sistema como elemento de uma cadeia de comunicação e que
indicarem a origem, destino, trajeto, hora, data,
tamanho, duração e tipo da comunicação;
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VII – dados de conteúdo: todos os dados
informáticos relativos ao conteúdo de uma comunicação ou de uma mensagem;
VIII – informação de assinante: qualquer
informação referente ao assinante que esteja disponível na forma de dados informáticos
ou em qualquer outra forma interpretáveis
pelo provedor do serviço, excluindo dados de
tráfego ou de conteúdo, que contenha dados
relativos:
ao tipo do serviço de comunicação utilizado e período de prestação do serviço ao
assinante;
à identidade, endereço postal ou geográfico, telefone de contato e informações de
faturamento e pagamento do assinante; e
a qualquer outra informação sobre o local
de instalação do equipamento de comunicação
do assinante, se cabível.
CAPÍTULO III
Dos Registros De Dados Dos Usuários
Art. 7º Os provedores de serviços de comunicações deverão manter cadastro de seus assinantes e
registro dos acessos executados por eles.
§1º O cadastro deverá conter, no mínimo, as seguintes informações de cada usuário:
I – nome ou razão social;
II – endereço com Código de Endereçamento Postal;
III – número telefônico de contato;
IV – número de registro do assinante no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Poder
Executivo;
V – informações de faturamento e pagamento, incluindo números de cartão de crédito ou número de identificação do cliente em
bancos;
VI – tipo de serviço de comunicação utilizado;
VII – período de prestação do serviço
ao assinante;
VIII – local de instalação do equipamento
de comunicação do assinante, se cabível;
§2º O registro dos acessos executados pelo assinante deverá conter, pelo menos, os seguintes dados
de tráfego referentes a cada acesso:
I – identificação do usuário;
II – data e hora de conexão e desconexão;
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III – endereço de rede atribuído, definitiva ou temporariamente, pelo fornecedor de
acesso ao cliente ou assinante para uma sessão particular;
IV – endereço de rede remoto que um
cliente ou assinante usa ao se conectar ao
sistema do fornecedor de acesso;
V – código de acesso telefônico ou identificação do ponto de rede utilizado para executar a conexão;
VI – registros locais e de interurbanos
das conexões telefônicas;
VII – registros de tempos e de durações
das sessões de conexão;
VIII – duração do serviço, incluindo a data
de início e os tipos de serviço que utilizou;
XIX – número do telefone ou endereço
eletrônico que permitam a identificação do
assinante, incluindo os endereços de rede
atribuídos temporariamente; e
X – tipo e serviço utilizado.
§3º O provedor de serviço deverá preservar as
informações de assinante relativas a cada usuário
pelo prazo mínimo de cinco anos após a desvinculação entre as partes.
§4º Os dados de tráfego relativos aos acessos
executados pelo assinante deverão ser preservados
pelo provedor de serviço pelo prazo mínimo de cinco
anos contados a partir da sua ocorrência.
§5º As informações de que trata este artigo somente poderão ser fornecidas às autoridades competentes mediante determinação judicial.
§6º As informações de que trata este artigo poderão ser divulgadas sem a necessidade de determinação judicial:
I – com o prévio consentimento dos assinantes ou usuários do serviço;
II – por funcionário do provedor de serviço, desde que tal divulgação seja necessária
ao restabelecimento das funcionalidades do
serviço, proteção de seus direitos ou defesa
de propriedade;
§7º O provedor de serviço deverá armazenar o
conteúdo de dados específicos hospedados por terceiros em seu sistema informático, bem como cooperar
com as autoridades competentes na coleta ou armazenamento desses dados, se houver determinação
judicial específica.
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CAPÍTULO IV
Da Cooperação Internacional
Art. 8º O Poder Executivo deverá designar um órgão para assistência mútua internacional que se portará
como autoridade central responsável pelo contato com
países estrangeiros para receber e enviar solicitações
de investigações relacionadas a sistemas e dados informáticos, ou para a coleta de evidências em forma
eletrônica de infrações criminais.
§ 1º A autoridade central será responsável pela
execução dos pedidos recebidos ou pela transmissão
destes às autoridades competentes para a sua execução.
§ 2º A autoridade central poderá, em circunstâncias urgentes, enviar ou receber pedidos de assistência
mútua por meios sumários de comunicação, inclusive
fac-símile ou correio eletrônico, desde que tais meios
ofereçam níveis apropriados de segurança, autenticação e confirmação formal.
§ 3º Em caso de urgência, os pedidos para assistência mútua formulados por países estrangeiros
poderão ser recebidos por autoridades brasileiras
distintas da autoridade central de que trata o caput
deste artigo, desde que seja dada ciência imediata
às autoridades centrais brasileira e do país de origem
da solicitação.
§ 4º Em caso de urgência, os pedidos para assistência mútua formulados pelo Brasil poderão ser
enviados por autoridades brasileiras distintas da autoridade central de que trata o caput deste artigo, desde
que seja dada ciência imediata às autoridades centrais
brasileira e do país destinatário da solicitação.
§ 5º A assistência mútua de que trata o caput
deste artigo incluirá:
a provisão de aconselhamento técnico;
a adoção de medidas que permitam a
execução sumária dos procedimentos previstos neste artigo;
a coleta de evidências em forma eletrônica;
a provisão de informações legais; e
a localização de suspeitos.
§ 6º Serão recusados os pedidos de assistência
mútua relacionados a condutas que não sejam consideradas infrações no Brasil ou aqueles em que a execução do pedido cause riscos à soberania, segurança
ou ordem pública nacionais.
§ 7º O disposto neste artigo estará condicionado
à existência de reciprocidade entre o Brasil e o país
estrangeiro requerente ou recebedor do pedido de
assistência mútua.
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CAPÍTULO V
Dos Crimes Informáticos
Art. 9º O decreto-lei Nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido da
seguinte seção V do CAPÍTULO VI do Título I:
“SEÇÃO V
Dos Crimes Informáticos
Acesso ilegítimo
Art. 154-A. Acessar, indevidamente ou
sem autorização, meio eletrônico ou sistema
informático:
Pena: detenção, de três meses a um
ano, e multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem:
fornece a terceiro meio indevido ou não
autorizado de acesso a meio eletrônico ou
sistema informático;
transmite no país ou no estrangeiro qualquer informação que contenha qualquer ameaça a integridade de um meio eletrônico ou
sistema informático.
§2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Interceptação ilegítima
Art. 154-B. Interceptar, sem autorização,
por meios técnicos, comunicação que se processo no interior de um sistema informático,
a ele destinada ou dele proveniente:
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem
manufature, distribua, possua, divulgue, dissemine, venda ou produza dispositivo específico
para a interceptação das comunicações.
§2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresas concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Interferência ilícita em dados informáticos
Art. 154-C. Apagar, destruir, no todo ou
em parte, danificar, suprimir ou tornar não
utilizáveis dados ou programas informáticos
alheios ou, por qualquer forma, lhes afetar a
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capacidade de uso, com o intuito de causar
prejuízo a outrem ou obter benefício ilegítimo
para si ou para terceiros:
Pena: detenção, de seis meses a 5 (cinco) anos, e multa.
§1º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Interferência ilícita em sistema informático
Art. 154-D. Obstruir, sem autorização, o
funcionamento de um sistema informático, por
meio da introdução, transmissão, danificação,
eliminação, deterioração, modificação ou supressão de dados informáticos:
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§1º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresas concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Uso abusivo de dispositivos de interceptação
Art. 154-E. Manufaturar, distribuir, possuir
ou fazer propaganda de dispositivos de interceptação de comunicações de qualquer tipo
e transmitidas por qualquer meio.
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
envia no País ou no estrangeiro dispositivos
específicos para à interceptação de comunicações orais, telefônicas, por meio de fios ou
eletrônicas;
§ 2º Não serão criminosas as condutas
tipificadas neste artigo se praticada por:
funcionários de prestadores de serviço no
curso normal de suas atribuições, desde que
necessárias ao fornecimento do serviço;
funcionários a serviço do governo da República Federativa do Brasil, no curso normal
de suas atribuições.
§ 3º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
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empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Manipulação ilegítima de informação
eletrônica
Art. 154-F. Manter ou fornecer, indevidamente ou sem autorização, dado ou informação obtida em meio eletrônico ou sistema
informático:
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem
transporta, por qualquer meio, indevidamente
ou sem autorização, dado ou informação obtida
em meio eletrônico ou sistema informático.
§2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresas concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Nomes de Domínios Enganadores
Art. 154-G. Usar nome de domínio falso
ou enganador, com a intenção de iludir pessoas, para fornecer-lhes visão de materiais
obscenos ou pornográficos:
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
cria, vende, produz, distribui, fornece a terceiros ou mantém a posse intencional de meio
indevido que facilite a consecução da conduta
prevista no caput deste artigo.
§ 2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
Falsidade informática
Art. 154-H. Danificar, alterar, apagar, introduzir ou suprimir dados informáticos de modo
a obter ou produzir dados não autênticos para
induzir terceiros a erro.
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
cria, vende, produz, distribui, fornece a terceiros
ou mantém a posse intencional de meio indevido de falsificação de dados informáticos.
§ 2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
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a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
§ 3º A conduta prevista no caput deste
artigo constitui crime indiferentemente se os
dados obtidos ou produzidos estiverem ou não
em forma diretamente legível ou inteligível.
Sabotagem informática
Art. 154-I. Impedir o funcionamento ou interferir na operação de um sistema informático
por meio de invasão, introdução, transmissão,
dano, deterioração, alteração ou supressão de
dados informáticos com o objetivo de dificultar, embaraçar ou impedir o funcionamento do
sistema informático.
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
cria, manufatura, produz, distribui, fornece a
terceiro, vende, faz propaganda, ou mantém a
posse intencional de meio indevido de acesso
a sistema informático ou meio eletrônico.
§ 2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.
§ 3º Não constitui crime o impedimento
ou interferência no funcionamento de sistema
informatizado caso haja permissão expressa
do responsável pelo sistema.
Fraude informática
Art. 154-J. Causar a perda de coisa alheia
com intenção fraudulenta de obter, para si ou
para outrem, benefício econômico por meio
de:
I – dano, alteração, introdução ou supressão de dados informáticos; ou
II – interferência no funcionamento de
um sistema informático.
Pena: detenção, de seis meses a um
ano, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
cria, vende, produz, distribui, fornece a terceiros ou mantém a posse intencional de meio
indevido que cause a perda de coisa alheia
nos termos deste artigo.
§ 2º Somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra
a União, Estado, Distrito Federal, Município,
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empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista.”
Art. 10 O art. 163 do decreto-lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido dos §§ 2º a 4º com a redação abaixo, alterando-se a numeração do parágrafo único para §1º:
“Art. 163. ................................................
........................................................................
Dano eletrônico
§2º Equipara-se à coisa:
I – o dado, a informação ou a base de
dados presente em meio eletrônico ou sistema informatizado;
II – a senha ou qualquer meio de identificação que permita o acesso a meio eletrônico
ou sistema informatizado.
Difusão de vírus eletrônico
§3º Nas mesmas penas do §1º incorre
quem cria, insere, difunde, transmite dado,
informação, programa, código ou comando
em meio eletrônico ou sistema informatizado,
indevidamente ou sem autorização ou que exceda os meios de acesso autorizados, com a
finalidade de destruí-lo, inutilizá-lo, modificálo, causar-lhe danos ou dificultar-lhe o funcionamento.
§4º Nas mesmas penas do §1º incorre
quem negligencia em uma ação por meio de
computador que dê causa ou traga risco substancial de danos, perdas ou facilite condutas
previstas neste artigo.”(NR)
Art. 11 O art. 167 do decreto-lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 167. Nos casos do art. 163, §1º,
inciso IV, quando o dado ou informação não
tiver potencial de propagação ou alastramento,
e do art. 164, somente se procede mediante
queixa.”(NR)
Art. 12 O decreto-lei Nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
“Pornografia infantil
Art. 218-A. Fotografar, publicar ou divulgar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente:
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Pena: reclusão, de um a quatro anos,
e multa.
§1º As penas são aumentadas de metade até dois terços se o crime é cometido por
meio de rede de computadores ou outro meio
de alta propagação.
§2º A ação penal é pública incondicionada.
§3º Nas mesmas penas incorre quem:
I – produz material pornográfico infantil
com a finalidade de distribuí-lo por um sistema informático;
II – oferece ou torna disponível material
pornográfico infantil por sistema informático;
III – distribui ou transmite material pornográfico infantil por um sistema informático;
IV – obtém, para si ou para outrem, material pornográfico infantil por um sistema informático;
V – detém a posse de material pornográfico infantil em um sistema informático ou
em um meio de armazenamento de dados
informáticos.
§4º Para os fins do parágrafo anterior, o
termo “material pornográfico infantil” incluirá
material pornográfico que visualmente descreva:
I – um menor envolvido em conduta sexualmente explícita;
II – uma pessoa que aparente ser um
menor envolvido em conduta sexualmente
explícita;
III – imagens realísticas que representem
um menor envolvido em conduta sexualmente
explícita;
IV – uma imagem, desenho ou representação produzida artificialmente, que represente
um menor envolvido em conduta sexualmente
explícita.”
Art. 13 Os artigos 265 e 266, ambos do DecretoLei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou
de telecomunicação, impedir ou dificultar-lhe
o restabelecimento: “(NR)
Art. 14 O art. 298 do Decreto-lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 298. ................................................
........................................................................
Falsificação de cartão de crédito
Parágrafo único. Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.”
Art. 15 O decreto-lei Nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
“Falsificação de telefone celular ou
meio de acesso a sistema eletrônico
Art. 298-A. Criar ou copiar, indevidamente
ou sem autorização, ou falsificar código, seqüência alfanumérica, cartão inteligente, transmissor ou receptor de rádio-freqüência ou de
telefonia celular ou qualquer instrumento que
permita o acesso a meio eletrônico ou sistema
informatizado:
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e
multa.”
Art. 16 O art. 2º da lei Nº 9.296, de 24 de julho de
1996, passa a vigorar acrescido do §2º, renumerandose o parágrafo único para §1º:
“Art. 2º. ..................................................
........................................................................
§2º O disposto no inciso III do caput não
se aplica quando se tratar de interceptação do
fluxo de comunicações em sistema de informática ou telemática.”
Art. 17 O art. 138 do decreto-lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido do §4º, com a seguinte redação:

Art. 265. Atentar contra a segurança ou o
funcionamento de serviço de água, luz, força,
calor ou telecomunicação, ou qualquer outro
de utilidade pública:” (NR)

“Calúnia
Art. 138...................................................
........................................................................
§4º As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando a calúnia é veiculada,
em todo ou em parte, em redes e sistemas
informáticos, de acesso público ou privado.”

“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico

Art. 18 O art. 139 do decreto-lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigo-

“Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
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rar com a renumeração do parágrafo único para §1º e
acrescido do §2º com a seguinte redação:
“Difamação
Art. 139...................................................
........................................................................
§2º As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando a calúnia é veiculada,
em todo ou em parte, em redes e sistemas informáticos, de acesso público ou privado.”
Art. 19 O art. 140 do decreto-lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido do §4º, com a seguinte redação:
“Injúria
Art. 140...................................................
........................................................................
§4º As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando a calúnia é veiculada,
em todo ou em parte, em redes e sistemas
informáticos, de acesso público ou privado.”
Art. 20 Dê-se ao art. 7º da Lei Nº 9.296, de 24 de
julho de 1996, a seguinte redação:
“Art. 7º Para os procedimentos de interceptação de que trata Esta lei, a autoridade
policial poderá requisitar serviços e técnicos
especializados às concessionárias de serviço
público e aos demais provedores de serviços
de telecomunicações, de acesso à Internet e
correlatos”. (NR)
CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 21 As multas previstas nEsta lei serão impostas judicialmente, mediante provocação da autoridade
não atendida na solicitação.
Art. 22 Os recursos financeiros resultantes do
recolhimento de multas estabelecidas nEsta lei serão
destinados a Fundo Nacional de Segurança Pública,
de que trata a Lei Nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001.
Art. 23 Esta lei entra em vigor no ato de sua publicação.
Justificação
A Internet é uma tecnologia que se tornou indispensável na vida moderna. Entretanto, como acontece
em todas as novas tecnologias, ela pode ser usada
também para finalidades inadequadas, como meio
para indivíduos possam obter vantagens ilícitas, em
prejuízo alheio.
Esse aspecto fica evidente quando verificamos a
expansão praticamente exponencial da criminalidade
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na rede mundial de computadores. Algumas estimativas dão conta de que os lucros auferidos com crimes
praticados por meio da Internet já são maiores do que
o oriundo do tráfico de entorpecentes.
Esse contexto deixa evidente a necessidade de
estabelecermos um marco legal que tenha o intuito de
criar as bases para o funcionamento de um ambiente
virtual estável e seguro, onde os cidadãos, empresas
e governos possam interagir sem estarem vulneráveis
e expostos à cibercriminalidade.
A proposta desse marco legal para a Internet
deve conter necessariamente obrigatoriedade de registros por parte dos provedores, tipificações penais
específicas para condutas no ambiente digital, dispositivos processuais que visam agilizar os processos de
investigação pelas autoridades públicas, definição de
conceitos e a instituição do arcabouço legal que sustente a cooperação do Brasil em acordos internacionais de elucidação de crimes digitais, como é o caso
da Convenção de Budapeste – tratado internacional
que se propõe a promover a cooperação dos países
no combate ao cibercrime.
O texto que apresentamos, portanto, aborda a
questão de segurança da informação digital de forma
ampla e sintonizada com os mais avançados dispositivos legais em vigência no mundo. Assim, o Capítulo
I trata dos princípios fundamentais que devem nortear
a expansão da Internet no Brasil, além de definir direitos e deveres tanto para usuários quanto para o Poder
Público, notadamente os formuladores de políticas publicas – Poderes Executivo e Legislativo.
No Capítulo II introduzimos as definições dos aspectos que se relacionam à matéria, com o intuito de
elevar os níveis de previsibilidade na interpretação da
norma no âmbito judicial, objetivando o aprimoramento
da segurança jurídica, evitando, porém, tornar a lei vinculada ao estado atual do desenvolvimento tecnológico,
o que nos levou a optar por definições genéricas e em
consonância com legislações internacionais. Consideramos que, assim, conseguimos conferir perenidade à
norma, evitando sua obsolescência ante a introdução
de novas tecnologias.
A questão da obrigatoriedade de implementação
de cadastros de usuários e seus registros transacionais
é tratada no Capítulo III da nossa proposta, nos quais
utilizamos as normas e conceitos emanados tanto da
referida Convenção de Budapeste quanto legislações
estrangeiras já plenamente assentadas no ordenamento jurídico de seus respectivos países.
Outro aspecto muito importante no combate ao
crime digital é seu caráter transnacional, o que demanda
a construção de mecanismos legislativos que permitam
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às autoridades públicas se relacionarem de forma ágil,
eficiente e cooperativa com outros países.
Esses dispositivos que procuramos introduzir no
Capítulo IV, visando a instituição de uma autoridade
central responsável pelo contato com países estrangeiros no tratamento de delitos virtuais, a implantação
da rede 24/7 proposta pela Convenção de Budapeste
e a definição de procedimentos processuais referentes
às solicitações internacionais de preservação sumária
de dados informáticos.
Os mecanismos propostos são aderentes aos
princípios emanados pela Convenção de Budapeste,
o que permite ao Brasil, dessa forma, assinar acordos
de cooperação com os países signatários daquele
tratado.
As tipificações penais necessárias a imputação
criminal são tratadas no Capítulo V, por meio de uma
série de emendas ao Código Penal Brasileiro, abrangendo todas as condutas praticadas por criminosos
digitais. Além disso, as modificações na Lei de Escuta – Lei Nº 9.296, de 24 de julho de 1996 – determinam que não apenas as concessionárias de serviços
públicos sejam obrigadas a prestar auxílio ao Poder
Público na interceptação de dados informáticos em
investigações criminais, mas também os provedores
de acesso à Internet e demais empresas prestadoras
de serviços correlatos, o que facilitará a atuação das
autoridades policiais.
Assim sendo, entendemos que o texto oferecido é um marco legal sintonizado com as legislações
mais avançadas do mundo, absorvendo o que existe
de mais moderno no tratamento da matéria ao incorporar os conceitos que emanaram da Convenção de
Budapeste, o que permitirá ao País pleitear a assinatura de tal instrumento, mecanismo institucional de
grande eficiência no combate aos crimes digitais no
contexto global.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares desta Casa para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2008. –
DeputadoNelson Goetten.
PROJETO DE LEI Nº 4.428, DE 2008
(Do Sr. Paulo Lima)
Obriga a União a reproduzir a Constituição Federal no Sistema Braile, a fim de
torna-lá acessível aos portadores de deficiência visual.
Despacho: Apense-se à(ao) PL2580/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União obrigada a reproduzir o texto
da Constituição Federal no Sistema Braile, a fim de torná-la acessível aos portadores de deficiência visual.
Parágrafo único. Exemplares do texto a que se refere este artigo deverão ser distribuídos gratuitamente
a bibliotecas públicas e a instituições públicas destinadas a prestar assistência aos portadores de deficiência
visual em todo o território nacional.
Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Dois séculos depois de o menino francês de três
anos, Louis Braile, ferir seu olho esquerdo e desenvolver
uma infecção que se disseminou para o olho direito e
o tornou cego, o Sistema Braile continua em uso.
Aos dez anos, foi ele matriculado por seus pais
no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris e
lá aprendeu a ler letras grandes, em alto relevo, o que
encarecia o preço dos livros.
Na mesma época, o Capitão Charles Barbie apresentou um código alfabético utilizado em comunicações
militares noturnas, baseado em uma série de pontos
em alto relevo.
Combinando elementos dos dois sistemas, Braile,
então com quinze anos, inventou as “células Braile”,
compostas de sessenta e três letras individuais, números e símbolos.
O presente projeto de lei propõe obrigar a União
a imprimir a Constituição Federal em braile, para distribuição gratuita às bibliotecas públicas e instituições
públicas que prestam assistência aos deficientes visuais.
Tem-se por objetivo permitir o acesso à Carta
Magna brasileira aos portadores de deficiência visual
como qualquer outro cidadão.
Experiência pioneira do Senado Federal, que lançou no País a primeira Constituição Federal em braile,
em tiragem reduzida, para distribuição, representou
a oportunidade de os deficientes visuais darem mais
um passo em direção à cidadania e à participação na
sociedade.
A iniciativa, porém, não tem caráter obrigatório
e é nesse sentido que se orienta a presente proposição ao encarregar a União de adotar a providência
nela sugerida.
Diante do exposto, esperamos contar com o apoio
de nossos eminentes Pares para a presente iniciativa.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2008. –
DeputadoPaulo Lima.
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PROJETO DE LEI Nº 4.432, DE 2008
(Do Sr. Carlos Zarattini)
Acrescenta o Inciso XXIX ao art. 24
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
possibilitando a dispensa de licitação para
aquisição de bens e serviços, de média e
baixa complexidade tecnológica, produzidos ou prestados no País por empresas
públicas ou privadas, necessários à Defesa Nacional.
Despacho: Apense-se à(ao) PL1292/1995.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Art. 1º Acrescente-se o inciso XXIX ao art. 24 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
...............................................................
........................................................................
“XXIX – para a aquisição de bens e serviços, de média e baixa complexidade tecnológica, necessários ao desenvolvimento das
atividades consideradas estratégicas para a
defesa nacional, desde que produzidos ou
prestados em território nacional por empresas
públicas ou por aquelas empresas privadas que
estejam, em caráter permanente, sob o controle efetivo de pessoas físicas domiciliadas e
residentes no País, através da titularidade da
maioria do seu capital votante e do exercício,
de fato e de direito, do poder decisório para
gerir suas atividades.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Para os bens e serviços que sejam essenciais
para desenvolver atividades consideradas estratégicas
para a Defesa Nacional, o projeto propõe que esses
bens e serviços devem ser produzidos ou prestados
no País por empresas nacionais sob o controle efetivo
de pessoas físicas, domiciliadas e residentes no Brasil, que detenham a titularidade da maioria do capital
votante dessas empresas. Atualmente, a maioria das
empresas do parque da indústria de defesa existentes
no Brasil já atendem a essas condições.
O objetivo central do Projeto é que os produtos e
serviços que utilizam média e baixa tecnologia sejam
feitos no Brasil. Para a produção de bens e prestação
de serviços para a Defesa, envolvendo alta capacidade tecnológica e que necessitam, em consequência,
transferência de tecnologia é, pelo inciso XXVIII do
mesmo art. 24 da Lei de Licitações, permitida a par-
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ticipação de empresas multinacionais, a critério do
Ministério da Defesa.
O presente Projeto ao propor a dispensa de licitação para o fornecimento desses bens e serviços
pretende que o Estado brasileiro use o seu Poder de
Compra para direcionar seus recursos para encomendar fabricação de equipamentos ou a contratação de
serviços nessas empresas dentro das metas previstas
no Plano Nacional de Defesa.
Apoiados em desenvolvimento tecnológico nacional, tais bens e serviços são imprescindíveis para
dotar nossas Forças Armadas de uma capacidade
dissuasória, sem a qual o Brasil não poderá garantir
a continuidade de sua política de defesa da paz e de
integração dos povos da América Latina.
É imperiosa a necessidade de uma política de
defesa que dê autonomia ao Brasil, produzindo em
território nacional os instrumentos para assegurar a
nossa integridade territorial e, principalmente, das duas
Amazônias (a verde e a azul).
Penso que o presente Projeto é indispensável
para atender a essa política que, a meu juízo, deve
ser uma política de Estado, não de um ou outro partido, da situação ou oposição, ou mesmo desse ou do
futuro Governo.
Por isso, solicitamos o apoio dos nossos ilustres
Pares para aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoCarlos Zarattini, PT/SP.
PROJETO DE LEI Nº 4.434, DE 2008
(Do Senado Federal)
PLS Nº 058/2003
OFÍCIO– SF Nº 1.927/2008
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária.
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Finanças e Tributação (Mérito
e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apensem-se a este o PL Nº 1.732/2007
e seus apensados.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º No reajuste anual dos benefícios mantidos pela Previdência Social, além do disposto no art.
41 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá ser
observado o índice de correção previdenciária.
§1º O índice de correção previdenciária corresponde ao resultado da divisão do salário de benefício pelo
salário de benefício mínimo pago pelo regime geral de
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previdência social, na data da concessão do benefício,
de forma individualizada para cada segurado, segundo
a fórmula constante do Anexo I desta lei.
§ 2º O salário de benefício atualizado de cada
segurado será o produto do salário mínimo de benefício, reajustado com base nos percentuais definidos
pelo regime geral de previdência social, pelo índice de
correção previdenciária, conforme a fórmula constante
do Anexo II desta lei.
Art. 2º A forma de reajuste preconizada pelo art.
1º será aplicada de forma progressiva, incidindo inicialmente sobre um cinco avos da diferença entre o índice
de correção previdenciária e o resultado da divisão do
salário de benefício do segurado pelo salário de benefício mínimo pago na data de publicação desta lei.
Parágrafo único. A sistemática referida no caput
será aplicada anualmente, cumulativa e sucessivamente, até completar cinco avos da mencionada di-
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ferença, segundo as fórmulas constantes dos Anexos
III e IV desta lei.
Art. 3º Após o período de transição de que trata
o art. 2º, a cada reajuste anual concedido pela Previdência Social, o resultado da divisão do novo salário de
benefício do segurado pelo novo salário de benefício
mínimo não poderá ser inferior ao valor correspondente
ao índice de correção previdenciária.
Art. 4º A aplicação do índice de correção previdenciária estará condicionada à previsão e à estimativa de recursos constantes na lei de diretrizes orçamentárias e às respectivas dotações de recursos na
lei orçamentária anual.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal.
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PROJETO DE LEI Nº 4.440, DE 2008
(Do Sr. Celso Russomanno)
Altera a redação do § 2º do art. 37 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Despacho: Apense-se à(ao) PL4315/2008.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do § 2º do art. 37
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 2º O § 2º do art. 37 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37............................... ....................
§ 2º É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que
incite à violência, explore o medo ou a superstição, aproveite-se da deficiência de julgamento
e experiência da criança, possa induzi-la a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa
e da família, desrespeite valores ambientais,
ou que seja capaz de induzir o consumidor a
se comportar de forma prejudicial ou perigosa
à sua saúde ou segurança.
........................................... .................. ”
Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
a contar da data de sua publicação.
Justificação
Nossa proposta objetiva defender a sociedade
contra a publicidade indesejável e abusiva, que se
prevalece da ingenuidade infantil para vender produtos e serviços.
Acreditamos ser necessário disciplinar esse tipo
de publicidade, que pode induzir as crianças a adotarem atitudes impróprias e comportamentos inadequados, muitas vezes como forma de influenciar os pais a
adquirirem determinado produto ou serviço.
Entendemos que a publicidade dos produtos
destinados ao público infantil deve ser regulamentada de modo a não permitir que nossas crianças sejam
induzidas, por qualquer meio ou por qualquer razão, a
adotarem comportamento desrespeitoso aos valores
éticos e sociais da família brasileira.
No entanto, propostas como a do PL 5.921/01,
que simplesmente proíbe toda e qualquer publicidade,
foge do equilíbrio indispensável que deve permear as
relações de consumo em geral.
Dessa forma, elaboramos a presente proposta
com intuito de colaborar com discussão desse impor-
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tante assunto nesta Casa, ao tempo em que disciplina
de forma racional e objetiva a questão, sem perder de
vista o equilíbrio supracitado.
Assim sendo, pedimos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoCelso Russomanno.
PROJETO DE LEI Nº 4.442, DE 2008
(Do Sr. Márcio França)
Dispõe sobre o financiamento do ensino médio e do ensino técnico – PROTÉCNICO e dá outras providências.
Despacho: Apense-se à(ao) PL2551/2007.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, nos termos desta lei, sob
gestão do Ministério da Educação-MEC, o Programa
de Financiamento do Ensino Técnico e do Ensino Médio -PROTÉCNICO, de natureza contábil, destinado a
conceder incentivo fiscal a estabelecimentos privados
de ensino, devidamente cadastrados para esse fim
pelo MEC, que concederem bolsas de estudo integrais ou contratarem estudantes do ensino médio, do
ensino profissionalizante ou de cursos de educação
de jovens e adultos.
Art. 2º As despesas de concessão de bolsas de
estudo e as despesas de contratação de estudantes
do ensino médio, do ensino profissionalizante ou de
cursos de educação de jovens e adultos poderão ser
deduzidas pelas instituições privadas de ensino dos
tributos e contribuições de natureza federal, devidos
em cada período de apuração.
Art. 3º A instituição privada de ensino poderá
aderir ao PROTÉCNICO, mediante Termo de Adesão
específico, junto ao Ministério da Educação, onde constará cláusula específica que obriga a instituição privada
de ensino a gerar um emprego a cada 10 (dez) bolsas
integrais concedidas, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação – MEC.
Art. 4º Para que a instituição receba o incentivo
fiscal previsto nEsta lei, o estudante que receber bolsa
de estudo ou for contratado deverá:
I – ter, no mínimo, 14 (quatorze) anos
completos;
II – estar devidamente matriculado e freqüentando regularmente uma instituição de
ensino médio, de ensino profissionalizante ou
de cursos de educação de jovens e adultos,
regulamentada pelo Ministério da Educação
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– MEC e com a devida autorização de funcionamento pelas Secretarias Estaduais ou
Municipais de Educação.
III – possuir renda familiar mensal per
capita não superior ao valor de 1 (um) saláriomínimo e 1/2 (meio).
IV – não possuir registro na carteira de
trabalho de vínculo empregatício anterior, a
não ser na condição de aprendiz.
§1º O prazo do contrato de trabalho do estudante
não poderá ultrapassar o período de 24 meses.
§2º As instituições que aderirem ao PROTÉCNICO, poderão contratar até o limite de 15% do seu total
de trabalhadores .
§3º Para fins de cálculo da dedução de que trata
o art. 2º, considera-se despesas de concessão de bolsa de estudos até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes por parte das
instituições de ensino, em contraprestação aos cursos
em que estejam regularmente matriculados e despesas de contratação, os gastos com salários e formação
profissional do estudante.
Art. 5º As instituições de ensino, ao aderir ao
PROTÉCNICO, poderão parcelar, mediante Termo de
Adesão específico com o Ministério da Educação, seus
débitos vencidos até a data de publicação da presente
Lei, com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inclusive
os relativos às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001.
§1º O parcelamento de que trata o caput do presente artigo será pago em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais com a redução, sob condição
resolutória de cumprimento do parcelamento, de 50%
(cinqüenta por cento) das multas que incidem sobre
os débitos parcelados.
§2º O total dos débitos parcelados será transformado em bolsas de estudo, integrais e na contratação
de estudantes em instituições privadas de ensino, que
deverão ter prazo idêntico ao do parcelamento previsto
no § 1º do presente artigo.
Art. 6º A instituição privada de ensino deverá
informar ao Ministério da Educação o montante dos
impostos e contribuições sociais, de natureza federal,
devidos até a data de publicação da presente Lei, que
será utilizado na concessão de bolsas de estudo integrais ou na contratação de estudantes.
§ 1º Os valores dos tributos devidos que não
forem aplicados no decorrer de um exercício finan-
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ceiro, poderão ser utilizados pela instituição privada
de ensino, cumulativamente, em até dois exercícios
subseqüentes.
Art. 7º Fica criado um Comitê Gestor paritário
composto por representantes dos governos federal e
representantes indicados pelas entidades de ensino privado para acompanhar a execução do PROTÉCNICO
e o cumprimento do disposto na presente Lei.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará o disposto nEsta lei.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As imensas modificações ocorridas no mercado de trabalho nas últimas décadas, atingiram certos
segmentos da população de modo mais intenso. Os
jovens constituem o principal grupo etário afetado pelo
desemprego. Em 2005 a taxa de desemprego dos jovens de 15 a 17 anos era de 28% e de 16% entre os
que têm 18 a 24 anos. E, aproximadamente 18% dos
jovens entre 15 e 17 anos e 68% dos de 18 a 24 anos,
não estudavam. Números que devem preocupar ainda
mais as autoridades brasileiras.
Se levarmos em conta que a falta de perspectivas
profissionais entre os jovens é um fator que contribui
sobremaneira para o aumento da violência urbana, a
bolsa de estudos e o primeiro emprego terão um enorme impacto social.
Outro problema constatado é a alta carga tributaria que recai sobre o setor privado de educação,
que só no ano de 2004 foi responsável por 1,3% do
PIB brasileiro.
Tendo em conta o alto índice de desemprego dos
jovens no Brasil e o seu baixo nível educacional, este
Projeto de Lei busca estabelecer uma solução para
os dois problemas.
Este Programa, dirigido à inserção de jovens no
mercado de trabalho e o seu acesso à educação, busca consolidar o direito estabelecido no Art.6º da Constituição Federal de 1988, que classifica como direito
social de todo cidadão brasileiro o acesso à educação
e ao trabalho.
Por outro lado, a presente iniciativa visa a permitir
que as instituições de ensino privada possam conceder
bolsas de estudo para os estudantes ou contratarem
estudantes e, em contrapartida, quitarem suas dívidas
em tributos e contribuições federais que têm se acumulado durante os anos. Prevê, ainda, que as instituições de ensino possam quitar suas dívidas em tributos
e contribuições federais em até duzentos e quarenta
meses, assegurando o seu funcionamento de modo
regular para atender os anseios da sociedade.
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Deste modo, pelo exposto, levando em consideração o elevado alcance social da proposta, conto
com o apoio dos ilustres pares para a aprovação do
presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008 –
DeputadoMárcio França, PSB – SP.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.276, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 1.024/2008
MSC Nº 708/2008
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Santa Cruz
Cabrália, Estado da Bahia.
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
639, de 20 de novembro de 2007, que autoriza a Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2008. –
DeputadoWalter Pinheiro, Presidente.
TVR Nº 1.024, DE 2008
(MENSAGEM Nº 708, DE 2008)
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 639,
de 20 de novembro de 2007, que autoriza a
Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de
Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
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Excelentíssimo Senhor Presidenteda República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”,
do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Comunitária Terra Mãe –
ACTMÃE atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária.
A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1,
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação,
constatamos que foram atendidos todos os critérios
exigidos por estes diplomas regulamentares.
O ato de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2008. –
DeputadoCarlos Brandão, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2008
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Santa Cruz
Cabrália, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
639, de 20 de novembro de 2007, que autoriza a Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2008. –
DeputadoCarlos Brandão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Carlos Brandão, à TVR Nº nº 1.024/2008,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bilac Pinto
e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo Camarinha, Ariosto Holanda, Beto Mansur, Cristiano Matheus,
Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado,
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gustavo Fruet,
Iriny Lopes, Jorge Bittar, José Chaves, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiza Erundina,
Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Miro Teixeira,
Nelson Meurer, Nelson Proença, Paulo Lima, Rodrigo
Rollemberg, Sandes Júnior, Silas Câmara, Wladimir
Costa, Angela Amin, Arolde de Oliveira, Barbosa Neto,
Carlos Brandão, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, Rafael Guerra, Roberto Britto e Veloso.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. –
DeputadoWalter Pinheiro, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.517, DE 2008
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente, sobre os critérios adotados na escolha dos especialistas para
compor a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente, sobre os critérios adotados na escolha dos
especialistas para compor a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
Informamos que esta Comissão aprovou o requerimento nº 323/2008, de autoria do DeputadoValdir Colatto, em reunião ordinária realizada nesta data,
que originou este requerimento de informação.
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Justificação
A composição da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança é de suma importância para a democratização das suas decisões, motivo pelo qual este
Colegiado tem interesse em acompanhar a indicação
dos integrantes da CTNBio e quais os critérios adotados para esse fim.
Como vivemos numa sociedade plural, é importante que o titular daquela Pasta esclareça aos nobres
pares os critérios adotados para a escolha dos componentes daquela entidade.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008 –
DeputadoOnyx Lorenzoni, Presidente.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência. – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Dep. Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa, do
relatório do Deputado Narcio Rodrigues, pelo
encaminhamento.
Em 15-12-2008
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.518, DE 2008
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego, sobre os critérios
adotados na escolha dos especialistas para
compor a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, sobre os critérios adotados na escolha
dos especialistas para compor a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio.
Informamos que esta Comissão aprovou o requerimento nº 323/2008, de autoria do DeputadoValdir Colatto, em reunião ordinária realizada nesta data,
que originou este requerimento de informação.
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Justificação
A composição da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança é de suma importância para a democratização das suas decisões, motivo pelo qual este
Colegiado tem interesse em acompanhar a indicação
dos integrantes da CTNBio e quais os critérios adotados para esse fim.
Como vivemos numa sociedade plural, é importante que o titular daquela Pasta esclareça aos nobres
pares os critérios adotados para a escolha dos componentes daquela entidade.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008 –
DeputadoOnyx Lorenzoni, Presidente.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.519, DE 2008
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Solicita informações ao Ministro do
Meio Ambiente, sobre a fiscalização do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA na
Região Oeste do Estado da Bahia e o Termo de Cooperação Técnica para Gestão
Florestal Compartilhada entre o IBAMA e a
Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos
Hídricos do Estado da Bahia – SEMARH.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente, sobre a fiscalização do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA na Região Oeste do Estado da Bahia
e o Termo de Cooperação Técnica para Gestão Florestal Compartilhada entre o IBAMA e a Secretaria de
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Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado da
Bahia – SEMARH:
O número total de processos de licenciamento
da região do Oeste da Bahia até a data em que foi
firmado o convênio através do Termo de Cooperação
Técnica para Gestão Florestal Compartilhada, datado
de 14 de setembro de 2006;
O número total de processos de licenciamento
que foram transferidos do IBAMA para a SEMARH por
força do referido convênio;
O número total de processos de licenciamento
que não foram transferidos pelo IBAMA;
O número total de processos que foram deferidos ou indeferidos pela SEMARH, dentre os processos
transferidos nos termos do referido convênio;
O número total de processos que foram deferidos
ou indeferidos pelo IBAMA;
O número total de processos que continuam
pendentes de apreciação por parte da SEMARH, dentre os processos transferidos nos termos do referido
convênio;
O número total de processos que continuam pendentes de apreciação pelo IBAMA;
Que o IBAMA apresente uma avaliação dos resultados alcançados depois de firmado o referido convênio, com informações detalhadas acerca do destino
dos processos remanescentes com o término do referido convênio.
Informamos que esta Comissão aprovou o requerimento nº 327/2008, de autoria da Deputada Jusmari
Oliveira, em reunião ordinária realizada nesta data, que
originou este requerimento de informação.
Justificação
A questão ambiental tem sido uma preocupação
constante dos Pares desta Casa e de toda a sociedade, principalmente dos produtores rurais que sempre
primaram pela preservação dos recursos naturais e
pela produção de grãos, ficando sempre na dependência da boa vontade dos órgãos ambientais, para, na
forma da lei, conceder as licenças necessárias para a
exploração de suas atividades.
Recentemente, todos puderam observar pela ampla divulgação dos meios de comunicação a Operação
Veredas, que culminou com um grave erro no processo
fiscalizatório, que, por conta de um dígito errado nas
coordenadas, prejudicou um produtor da região que
sempre teve cuidado com o meio ambiente.
A proteção dos recursos naturais é muito importante e, por isso, todos somos defensores do meio ambiente, mas com responsabilidade, e todos sabemos
que a falta de recursos acaba prejudicando, principalmente, os produtores na exploração econômica das
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propriedades, que, dentro da legalidade, solicitam a
liberação da licença ambiental, não liberada por falta
de contingente humano para proceder a fiscalização,
a vistoria e a liberação da documentação.
Para minimizar o problema da falta de recursos e
de disponibilidade de mão-de-obra qualificada, alguns
órgãos, através de termos de cooperação técnica, transferem essas responsabilidades para órgãos estaduais,
mas o não cumprimento acaba se transformando em
uma armadilha contra o produtor rural, que solicita legalmente sua licença ambiental para exploração de seu
imóvel, mas o documento não é liberado, prejudicando
a atividade agropastoril que não pode esperar.
O Termo de Cooperação Técnica firmado entre o
IBAMA e a SEMARH é um exemplo dessa ineficiência,
pois, ao que se sabe, de nada adiantou para uma gestão
florestal responsável e para dar seguimento aos processos de licenciamento e regularização para aqueles
que procuram trabalhar dentro da legalidade.
Para que esta Casa exerça seu papel fiscalizador
nas ações do Poder Executivo, e principalmente para
que os termos de cooperação técnica firmados sejam
transparentes e os seus resultados conhecidos, é que
propomos o presente Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008 –
DeputadoOnyx Lorenzoni, Presidente.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.520, DE 2008
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre os critérios adotados na escolha
dos especialistas para compor a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
– CTNBio.
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Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no art.
50 da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, sobre os critérios adotados
na escolha dos especialistas para compor a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
Informamos que esta Comissão aprovou o requerimento nº 323/2008, de autoria do DeputadoValdir Colatto, em reunião ordinária realizada nesta data,
que originou este requerimento de informação.
Justificação
A composição da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança é de suma importância para a democratização das suas decisões, motivo pelo qual este
Colegiado tem interesse em acompanhar a indicação
dos integrantes da CTNBio e quais os critérios adotados para esse fim.
Como vivemos numa sociedade plural, é importante que o titular daquela Pasta esclareça aos nobres
pares os critérios adotados para a escolha dos componentes daquela entidade.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008 –
DeputadoOnyx Lorenzoni, Presidente.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.521, DE 2008
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde, sobre os critérios adotados na
escolha dos especialistas para compor a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
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Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Saúde, sobre os critérios adotados na escolha dos especialistas para compor a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio.
Informamos que esta Comissão aprovou o requerimento nº 323/2008, de autoria do DeputadoValdir Colatto, em reunião ordinária realizada nesta data,
que originou este requerimento de informação.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Justiça, sobre os critérios adotados na escolha dos especialistas para compor a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio.
Informamos que esta Comissão aprovou o requerimento nº 323/2008, de autoria do DeputadoValdir Colatto, em reunião ordinária realizada nesta data,
que originou este requerimento de informação.

Justificação

Justificação

A composição da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança é de suma importância para a democratização das suas decisões, motivo pelo qual este
Colegiado tem interesse em acompanhar a indicação
dos integrantes da CTNBio e quais os critérios adotados para esse fim.
Como vivemos numa sociedade plural, é importante que o titular daquela Pasta esclareça aos nobres
pares os critérios adotados para a escolha dos componentes daquela entidade.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
DeputadoOnyx Lorenzoni, Presidente.

A composição da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança é de suma importância para a democratização das suas decisões, motivo pelo qual este
Colegiado tem interesse em acompanhar a indicação
dos integrantes da CTNBio e quais os critérios adotados para esse fim.
Como vivemos numa sociedade plural, é importante que o titular daquela Pasta esclareça aos nobres
pares os critérios adotados para a escolha dos componentes daquela entidade.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. –
DeputadoOnyx Lorenzoni, Presidente.

Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.522, DE 2008
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça, sobre os critérios adotados na
escolha dos especialistas para compor a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.

Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.523, DE 2008
(Do Sr João Dado)
Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre a utilização de veículos ferroviários de pequeno porte.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
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ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido de
informações:
No dia 27 de agosto do corrente ano, ocorreu
mais um grave acidente envolvendo um veículo ferroviário de pequeno porte, em colisão com a cauda de
uma composição que transitava no mesmo sentido,
em Votuporanga, no Estado de São Paulo. Trata-se do
segundo desastre em menos de seis meses, uma vez
que, em 27 de março passado, já havia ocorrido outro
acidente semelhante envolvendo esse tipo de veículo,
no Município de Santa Adélia, no mesmo Estado.
Sobre esse assunto, duas questões nos preocupam. A primeira é que o veículo de pequeno porte
envolvido no acidente é utilizado pela concessionária
para manutenção da via férrea e não sabemos ao certo se esse tipo de veículo é homologado pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, já que ele
não é dotado dos equipamentos de segurança necessários para o tráfego. A segunda questão é quanto à
habilitação dos condutores desse tipo de veículo, pois
suspeita-se que eles estariam sendo conduzidos por
pessoas sem a devida habilitação.
Diante dessa situação, com o objetivo de propiciar um melhor acompanhamento do Poder Legislativo
com relação à operação das linhas férreas em território
nacional, e tendo em vista que a Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT, vinculada a esse Ministério, tem como uma de suas atribuições, de acordo com
a Lei nº 10.233, de 2001, supervisionar as atividades de
exploração da infra-estrutura de transportes exercidas
por terceiros, com vistas a garantir a movimentação de
pessoas e bens em cumprimento a padrões de eficiência e segurança, solicitamos que sejam prestadas
a esta Casa as seguintes informações:
Os pequenos veículos ferroviários utilizados pela
América Latina Logística – ALL – para a manutenção
das vias férreas foram homologados pela ANTT e estão aptos a circular?
Os referidos veículos podem ser conduzidos por
funcionário de empresa terceirizada, não ferroviário, sem
treinamento específico para esse tipo de veículo?
Os referidos veículos podem ser conduzidos por
qualquer maquinista, sem treinamento específico para
esse tipo de veículo?
Se foram abertos processos pertinentes aos dois
acidentes precitados e quais as conclusões apuradas?
Quais as providências que vêm sendo adotadas
pelo Ministério dos Transportes face aos acidentes
ocorridos, visando a ampliação da segurança do tráfego ferroviário?
Sala das Sessões, de de 2008. – DeputadoJoão
Dado
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Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.524, DE 2008
(Do Sr João Dado)
Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre o transporte de carga no trecho ferroviário entre as cidades
de Araraquara e Rubinéia, no Estado de
São Paulo.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido de
informações:
No mês de agosto do corrente ano, a concessionária América Latina Logística – ALL – passou a
operar com composições ferroviárias que carregam
cerca de onze mil toneladas, com até cento e trinta
vagões, tracionados por seis locomotivas, sendo três
na frente da composição, duas no meio e uma na
cauda. A condução é feita por três maquinistas, sem
ajudantes, e a comunicação entre eles é realizada por
meio de rádio.
Acontece que os maquinistas que operam essas
locomotivas teriam sido treinados para conduzir composições com até cinco mil toneladas e não com onze
mil toneladas, como vem ocorrendo. Essa situação
traz preocupação, uma vez que, não raro, tais comboios trafegam carregados de derivados de petróleo
e álcool, colocando em risco a segurança não só dos
trabalhadores ferroviários, mas de toda a população
que reside próximo às vias férreas por onde passam
os referidos trens.
Diante dessa situação, com o objetivo de propiciar um melhor acompanhamento pelo Poder Legislativo das condições de operação das linhas férreas
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em território nacional, e tendo em vista que a Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, vinculada
a esse Ministério, tem como uma de suas atribuições,
de acordo com a Lei nº 10.233, de 2001, supervisionar as atividades de exploração da infra-estrutura de
transportes exercidas por terceiros, com vistas a garantir a movimentação de pessoas e bens conforme
padrões adequados de eficiência e segurança, solicitamos que sejam prestadas a esta Casa as seguintes
informações:
Quais normas disciplinam o tráfego de locomotivas em território nacional? Há norma específica sobre tamanho e peso máximos das cargas ferroviárias?
Qual?
Há norma que exija treinamento especial para o
maquinista e ajudante de maquinista na condução de
composição com cerca de onze mil toneladas de carga
e cento e trinta vagões? Qual?
Qual a carga máxima permitida para composições
que transportam combustíveis? Essas composições
podem ser dirigidas no sistema de monocondução?
A linha férrea no trecho ferroviário entre Araraquara e Rubinéia, no Estado de São Paulo, comporta
o tráfego de composições com até onze mil toneladas
e cento e trinta vagões?
Já foi realizada alguma vistoria no trecho ferroviário entre Araraquara e Rubinéia, no Estado de São
Paulo, para verificação do seu estado de conservação?
Em caso afirmativo, que seja enviada a esta Casa cópia dos respectivos relatórios.
Onde estão localizadas as brigadas de incêndio
e meio ambiente no trecho ferroviário entre Araraquara
e Rubinéia, no Estado de São Paulo, administrado pela
América Latina Logística – ALL? Quais os membros
dessas brigadas?
Sala das Sessões, – DeputadoJoão Dado
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.525, DE 2008
(Do Sr. DeputadoWaldir Neves)
Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Dr.
José Gomes Temporão, acerca do Programa
Nacional de DST-AIDS, especialmente no
desenvolvimento e distribuição da cartilha
de “20 anos do SUS”, contendo orientações
para atuações seguras de sexo e drogas.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, requeiro que seja solicitado informações ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Saúde, Dr. José Gomes
Temporão, acerca do Programa Nacional de DST-AIDS,
especialmente no desenvolvimento e distribuição da
cartilha de “20 anos do SUS”, contendo orientações
para atuações seguras de sexo e drogas.
Destaca-se, a preocupação da sociedade e de
parlamentares desta Casa, quanto à distribuição destas
cartilhas na rede pública, posto que são inadmissíveis
estimular os jovens com preferências sexuais e uso
seguro de drogas, uma vez que tais informações não
garantem a redução de doenças e, muito menos traz
conforto aos familiares que possuem membros afetados. Orientações e informações como as apresentadas
na elaboração e produção da cartilha mostram uma
determinada incoerência, visto que podem induzir os
jovens por caminhos diversos aos pretendidos.
Contudo, orientar os jovens sobre doenças sexualmente transmissíveis e o uso de drogas são ações
sempre valorosas, mas não através de ilustrações
vexatórias e pornográficas como as apresentadas na
referida cartilha.
Outro fator preponderando é o uso de recursos
públicos em campanhas similares, enquanto permanece precário o acesso ao atendimento médico, na
rede pública hospitalar.
Diante do exposto, espero ver o presente requerimento aprovado e processado pela Mesa.
Sala das Sessões, – Waldir Neves Deputado
Federal, PSDB/ MS.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
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em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.526, DE 2008
(Do Sr. Otavio Leite)
Solicita ao Senhor Ministro da Defesa,
Nelson Jobim, informações pertinentes sobre a possível transferência para o Distrito
Federal e a proposta e a execução orçamentária da Escola Superior de Guerra.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição
Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno
requeiro que, ouvida a Mesa, seja solicitado ao Ministro da Defesa, o seguinte pedido de informações, que
tratam de considerações relevantes acerca da proposta e da execução orçamentária da Escola Superior de
Guerra, Instituto de Altos Estudos de Política, Estratégia e Defesa, integrante da estrutura do Ministério da
Defesa, com as seguintes questões:
A execução orçamentária da Escola Superior de
Guerra no ano de 2008, considerando-se:
1.1) O valor total destinado à Unidade
Gestora, o Programa de Trabalho, Título do
Subprojeto/Subatividade, GND, Fonte, Modalidade de Aplicação, Dotações Iniciais, Dotações
Atualizadas/Autorizadas, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas e Valores Pagos;
A Proposta Orçamentária da União no ano de
2009 para a Escola Superior de Guerra;
Existe algum documento ou estudo por parte
do Ministério da Defesa ou da própia ESG, que relate
a real necessidade de transferência do órgão para o
Distrito Federal e qual a finalidade dessa mudança,
pois gostaria de conhecer o inteiro teor da referida
documentação.
Justificação
Uma possível transferência da Escola Superior
de Guerra, um Instituto de Altos Estudos de Política,
Estratégia e Defesa, integrante da estrutura do Ministério da Defesa, sediada há 59 anos no Rio de Janeiro,
tem sido fartamente noticiada nos principais jornais do
país, causando um certo temor no que diz respeito a
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sua viabilidade e os altos custos provenientes dessa
mudança para a Capital Federal.
A ESG localizada na área da Fortaleza de São
João, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, funciona como
centro de estudos e pesquisas, a ela competindo planejar, coordenar e desenvolver os cursos que forem instituídos pelo Ministério de Estado da Defesa, e teme-se
que o trabalho acadêmico possa vir a ser prejudicado
com a distância do eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais,
onde se concentra a maioria das universidades, setores
de produção de defesa e centros de estudos científicos
e tecnológicos do país.
A nossa solicitação tem fulcro em diversos pontos
da legislação federal, que asseguram aos membros
do Poder Legislativo ampla faculdade de fiscalizar o
processo orçamentário. As normas supracitadas estão
dispostas na Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), em seu art. 100, e
na Constituição Federal, nos artigos nº 49, inciso X e
166, § 1º, inciso II.
Diante disso, solicitamos o encaminhamento do
presente Requerimento de Informação ao Senhor Ministro da Defesa, por julgarmos que a presente proposição trata-se de um instrumento relevante, no tocante
a defesa da Escola Superior de Guerra, um patrimônio
da cidade do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, dezembro de 2008. – Deputado
Otavio Leite.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.527, DE 2008
(Do Sr. Rodrigo Maia)
Solicita informações ao Sr. Guido Mantega, Excelentíssimo Ministro de Estado da
Fazenda, sobre a posição das aplicações da
Petrobras S/A, tendo em vista empréstimo
concedido pela Caixa Econômica Federal
àquela Estatal em outubro de 2008.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no Art. 50, § 2º, da Constituição
Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD),
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Guido Mantega, Excelentíssimo Ministro de Estado da
Fazenda, pedido de informações sobre a posição das
aplicações da Petrobras S/A – de agosto/2008 até a
presente data – tendo em vista empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal àquela Estatal em
outubro de 2008, especificando o seguinte:
Qual a posição vendida da Petrobras no mercado
futuro, em divisas estrangeiras? A Petrobras vendeu
opção de compra de dólar ou outra divisa? Quais os
preços de exercício em cada operação? Quais os respectivos saldos mensais?
Além das posições vendidas que eventualmente
existissem naqueles meses, quais as demais posições
nos mercados de futuro e a termo? (detalhando-se por
tipos de papéis). Quais os respectivos preços?
Quais os respectivos saldos ao final do mês de
novembro? (detalhando-se por tipos de papéis).
Quais os saldos mensais das principais contas
do caixa da Petrobras, naqueles meses?
O que estabelece o Estatuto da Petrobras sobre
a permissão à Diretoria para operações financeiras
consideradas de risco acima de AAA?
Qual o histórico dos empréstimos bancários tomados pela Petrobras, no sistema bancário brasileiro, desde 2003? Especificar montante, prazo e taxa
de juros.
Caso as informações e/ou documentos sejam remetidos em caráter confidencial, requeremos a exibição
apenas a este requerente, aplicando-se o disposto no
art. 98, § 5º, do RICD.
Justificação
A informação de que, em outubro de 2008, a Caixa Econômica Federal teria emprestado R$ 2 bilhões
para capital de giro à empresa Petrobras, com prazo
de 6 meses, levantou o interesse da opinião pública.
Este quadro se formou tanto pelo ineditismo da operação, como pela natureza que não é própria daquela instituição financeira, voltada para o segmento da
construção civil.
Nesse sentido, interessa elidir algumas suspeitas sobre a responsabilidade da gestão financeira da
Petrobras, a exemplo de outros fatos financeiros que
registraram perdas, não menos relevantes, para outras
firmas exportadoras, o que nos leva a apresentar este
requerimento de informação.
Sala das Sessões, – Deputado Rodrigo Maia,
Presidentedo DEM.
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Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.528, DE 2008
(Do Sr. DeputadoDeley)
Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da das Relações Exteriores sobre
a exploração de mão-de-obra escrava de
brasileiros na Nova Zelândia.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal e nos arts. 115, inciso I e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro de V. Exa.
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao
Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, o Sr.
Celso Amorim a respeito de notícias que dão conta
da exploração de trabalhadores brasileiros na Nova
Zelândia, obrigados a trabalhar em fazendas isoladas, por períodos de 18 horas e com seus documentos retidos.
Justificação
Causam espécie e grande estranheza as notícias
segundo as quais brasileiros estão sendo aliciados para
trabalhar na Nova Zelândia em condições degradantes. Denúncias dão conta de que, após chegarem ao
país com promessa de trabalho bem-remunerado, são
isolados nas proximidades de Queenstown em fazendas que ficam a dezenas de quilômetros das cidades
e mantidos em alojamentos sem aquecimento, onde a
temperatura chega a até 3 graus negativos.
Consta também que os passaportes de nossos
compatriotas são retidos pelos capatazes, sob o pretexto de lhes conseguir o “work permit”, permissão para
o trabalho. Os documentos não são mais devolvidos e
os brasileiros ficam impedidos de fazer qualquer outra coisa. Eles também são informados de que devem
abrir conta em um banco para receber os salários, mas
como estão distantes demais das cidades e sem os
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documentos e são obrigados a trabalhar mais de 12
horas por dia ficam incapacitados de tomar quaisquer
providências que viessem humanizar sua situação.
Têm-me chegado denúncias também de que essas
pessoas chegam a trabalhar até 16 horas por dia em
fazendas de abóboras, uvas e kiwis, são impedidas
de sair das fazendas até à noite, mesmo porque os
relatos informam que os veículos que ficam no local
nunca têm combustível suficiente para ir longe das
propriedades.
Essa é uma situação que configura o trabalho
escravo de nossos cidadãos atraídos para receber
pagamentos em dólar e outras promessas de prosperidade e boas condições de trabalho. Além de toda
essa exploração, posteriormente eles ficam sabendo
que o dólar prometido não é o americano, mas o dólar
neozelandês, que vale a metade daquele.
Tudo isso acontece num momento em que as
relações bilaterais entre o Brasil e a Nova Zelândia
desenvolvem-se de forma significativa e estão em um
caminho de grande aproximação, tendo inclusive o
ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Embaixador Celso Amorim, visitado o
país no dia 28 de agosto de 2008. O Brasil tem sido
declarado como foco prioritário da “Estratégia Latinoamericana” da Nova Zelândia.
Essas denúncias são graves e merecem uma
profunda investigação do governo do governo da Nova
Zelândia, país onde esses fatos tão degrandantes
contra cidadãos brasileiros estão ocorrendo, explicitamente contrários à Convenção nº 29 da Organização
Internacional do Brabalho – OIT.
As autoridades brasileiras não podem se eximir
de cobrar informações e providências imediatas para
que se coloque um fim a essa lamentável situação, a
qual se configura como totalmente inadmissível, inaceitável e insustentável. São providências que queremos saber.
Sala das Sessões, dezembro de 2008. – Deputado
Deley, PSC/RJ.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
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do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.529 DE 2008
(DeputadoCarlos Willian)
Requer seja solicitada ao Senhor Ministro da Fazenda informação sobre ata da
assembléia geral do banco da Amazônia que
deliberou o Senhor Gilvandro Negrão Silva
como diretor comercial e de distribuição.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 116 do § 2º da Constituição Federal de1988, e nos artigos 24, inciso V e §
2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda
o seguinte requerimento de informações:
Copia da ata da assembléia geral do Banco Amazônia que deliberou o Senhor Gilvandro Negrão Silva
como diretor comercial e de distribuição.
Informações referente a comprovação de Curso
Superior do Senhor Gilvandro Negrão Silva, diretor
comercial e de distribuição.
Justificação
O cumprimento do banco da Amazônia em relação
ao seu estatuto que conforme a sessão III e subseção
I artigo 22, $ 1º item I “todos os diretores para serem
nomeados são obrigado a possuir curso superior”, em
decorrência disso torna-se imperioso averiguar se de
fato preenche tais requisitos.
Sala de Reuniões, de dezembro de 2008 –
DeputadoCarlos Willian.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.530, DE 2008
(Do Sr. Emanuel Fernandes )
Solicita informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio da Caixa Econômica Federal – CEF, sobre aditivo de contrato firmado
entre esta Instituição e o Governo do Estado
do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, arts. 24, inciso V e § 2º, 115, 116, e 226, inciso
II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência, sejam solicitadas informações ao Ministério da Fazenda, por intermédio da
Caixa Econômica Federal – CEF, acerca de contrato
celebrado entre esta Instituição e o Governo do Estado
do Rio de Janeiro, notadamente o último Termo Aditivo
que trata da flexibilização da fiscalização exercida pela
CEF nas obras do PAC no Estado do Rio de Janeiro e
o consequente repasse dessa atribuição para o próprio
Estado, por meio de “boletins de medição”.
Justificação
O Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC vem demonstrando baixos índices de execução
orçamentária no Estado do Rio de Janeiro e essa situação é mais grave quando se trata de obras atualmente
executadas nas favelas daquele estado, com índices
variando entre 0,33% e 3,14%.
De forma a tentar agilizar essas obras, a CEF flexibilizou a fiscalização das obras de urbanização das
favelas da Rocinha (R$ 110 milhões), do Alemão (R$
495 milhões), de Manguinhos (R$ 235 milhões) e do
Pavãozinho (R$ 35 milhões), por meio de aditivo ao
contrato existente, onde as parcelas serão prepassadas mediante apresentação pelo estado de boletins de
medição devidamente atestadas pela própria fiscalização do estado, independentemente de prévia aferição
das medições por parte da Caixa.
A cerca do teor do aditivo, o próprio Tribunal de
Contas da União manifestou sua estranheza quanto à
forma do mesmo salientando que não é usual a Caixa
flexibilizar as aferições.
O jornal O Globo, em sua edição de 4 de dezembro de 2008, publicou matéria sob o título “Caixa
assina aditivo para agilizar obras do PAC em favelas
do Rio – Instituição vai liberar verbas sem fazer fiscalização; TCU pede explicações”. Diz a notícia:
“ ...................................................................................
Desembolso passará a ser feito em 3 etapas
Subsecretário diz que havia dificuldade para reunir
documentos
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Pelo contrato assinado esta semana, os desembolsos passarão a ser feitos em três etapas: a primeira,
com 40% da execução; a segunda, com 80%; e o restante para a conclusão da obra. Para a Caixa, é preciso
dar um tratamento diferenciado às obras do PAC nas
favelas por suas características específicas. Segundo
a instituição, no entanto, isso não significa ausência
de aferição, que passa a ser feita por etapas.
De acordo com o Subsecretário Executivo de
Obras do Governo Estadual, Hudson Braga, as medições das obras do PAC vão continuar. Ele explicou
que a mudança no contrato ocorreu pela dificuldade
de apresentar a documentação com a velocidade necessária, já que são obras feitas em favela.
Por causa da complexidade dessas obras nas
comunidades, há uma dificuldade natural em reunir a
documentação. E isso trouxe morosidade ao cronograma. Mas isso não significa ausência de fiscalização. O
grande encontro de contas será feito em três etapas
– disse Hudson Braga.”
Desta forma, consideramos essenciais as informações solicitadas, de forma a permitir à essa Casa Legislativa, o fiel acompanhamento das obras do PAC, garantindo sua correção em favor de toda a sociedade.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEmanuel Fernandes, (PSDB/SP).
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3.532, DE 2008
(Comissão de Direitos Humanos e Minorias)
Solicita informações ao Sr. José Gomes Temporão, Ministro de Estado da Saúde, a respeito da criação da Secretaria de
Atenção Primária e Promoção da Saúde,
conforme previsto no Projeto de Lei nº
3.958/2008 de autoria do Poder Executivo
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Requeremos a Vossa Excelência, com base no
artigo 50, § 2º da Constituição Federal e na forma dos
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artigos 24, inciso V, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
as seguintes informações a respeito da criação da Secretária de Atenção Primária e Promoção da Saúde.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias tomou conhecimento da tramitação do Projeto de Lei nº
3.958/2008, originário da MSG Nº 664/2008 do Poder
Executivo, que cria novas Secretarias na estrutura do
Ministério da Saúde e cargos em comissão do Grupo
– Direção e Assessoramento Superiores –DAS.
Conforme a Exposição de Motivos, dentre as seis
secretarias, encontra-se prevista a criação da Secretaria
de Atenção Primária e Promoção da Saúde, responsável pela política de saúde a ser desenvolvida nas regiões de municípios com população total inferior a 50 mil
habitantes, localidades rurais, comunidades indígenas,
assentamentos, comunidades quilombolas e, áreas de
interesse epidemiológico e de risco á saúde.
A partir da nossa criteriosa observação ao Projeto de Lei em questão, tecemos as nossas seguintes
observações:
1) Considerando que a proposta, sob a
égide desse Ministério, visa incorporar vários
grupos sociais dentro de uma mesma estrutura
burocrática e, em termos de operacionalidade,
propõe-se uma descentralização de ações dos
programas previstos, inclusive com possível
participação dos municípios na gestão das
ações e dos recursos;
2) Considerando que em face da proposta
de reestruturação e criação, será transferida
para esta nova Secretaria, as competências
e atribuições da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA;
3) E, por fim, considerando que a proposta da criação da Secretaria de Atenção Primária e Promoção da Saúde não se restringirá
na atenção exclusiva aos povos indígenas,
julgamos necessário contar com os seguintes
esclarecimentos:
Na proposta de gestão compartilhada entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário, como se dará a escolha do representante das
comunidades indígenas, para que o mesmo tenha a
devida legitimidade perante seus pares?
Uma vez reduzidos a um dos segmentos sociais
dessa nova estrutura a serem contemplados na política de atenção primária e de promoção da saúde,
qual a garantia que as comunidades indígenas terão
em termos de qualidade dos serviços, ora propostos
no Projeto de Lei?
Qual será o nível de participação dos municípios
na nova gestão, já que compete a União o papel de
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gestor das questões que envolvem o direito e deveres
dos povos indígenas?
Dentre os recursos previstas para a Secretaria, qual
seria a parcela específica para os povos indígenas?
Quais os mecanismos legais que serão adotados para evitar que os recursos destinados as comunidades indígenas não sejam deslocados para outros
segmentos sociais?
Qual será a configuração logística e administrativa das futuras Coordenações Regionais e Unidades
nos Estados?
Uma vez demonstrada a preocupação de se criar
novas Secretarias, quais os motivos impeditivos para
criação de uma secretaria exclusiva voltada para a
saúde das comunidades indígenas?
Finalmente, qual foi o grau de participação das
lideranças indígenas na discussão e elaboração dessa
nova proposta em questão?
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoPompeo de Mattos, Presidente.
Despacho
O presente requerimento de informação está de
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório,
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.
Primeira-Vice-Presidência, – Deputado Narcio
Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente.Relator.
Aprovação pelo Presidente, Deputado
Arlindo Chinaglia, ad referendum da Mesa,
do relatório do Deputado Narcio Rodrigues,
pelo encaminhamento.
Em 15-12-2008.
REQUERIMENTO Nº 3.752, DE 2008
(Da Comissão de Finanças e Tributação)
Requer a revisão do despacho aposto
ao Projeto de Lei nº3.299/08, do Senado Federal, para incluir a análise de mérito pela
Comissão de Finanças e Tributação.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a revisão
do despacho aposto ao Projeto de Lei nº 3.299-A/03,
do Senado Federal, que “altera o art. 29 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, e revoga os arts. 3º, 5º,
6º e 7º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999,
modificando a fórmula de cálculo dos benefícios da
Previdência Social”.
O Projeto de Lei nº 3.299/08 trata do cálculo do
valor dos benefícios do Regime Geral de Previdência
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Social – RGPS. O objetivo da mudança consiste em
restabelecer a fórmula de determinação do salário-debenefício em vigor anteriormente à alteração promovida pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999.
Defende, portanto, que o valor dos benefícios tenha
por base a média dos últimos trinta e seis salários-decontribuição, apurados em período máximo de quarenta e oito meses, eliminando-se, por decorrência, a
aplicação do fator previdenciário. Para os segurados
especiais que contem com menos de vinte e quatro
contribuições mensais, a proposição determina que o
salário-de-benefício deve corresponder a 1/24 avos da
soma dos salários-de-contribuição apurados.
A matéria modifica a trajetória tanto das receitas
como da despesa administrada pelo Governo Federal
nos próximos anos. Ao alterar os critérios para concessão dos benefícios do RGPS haverão repercussões
nos gastos futuros, na medida em que forem sendo
concedidos as aposentadorias, pensões e demais benefícios sob a nova regra proposta.
Nesse sentido, afeta diretamente a política fiscal
de longo prazo do governo federal, podendo ampliar as
despesas obrigatórias de carácter continuado e alterar
os níveis de arrecadação alterando a conformação futura dos aportes do tesouro no sistema previdenciário.
Conforme o Regimento interno, art 32, X, g, é
campo temático ou área de atividade da Comissão de
Finanças e Tributação:
“X – .......................................................
g) matérias financeiras e orçamentárias
públicas, ressalvada a competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o
art. 166, § 1º, da Constituição Federal; normas
gerais de direito financeiro; normas gerais de
licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta e
indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;”
Como a matéria gera repercussões fiscais que
não se encontram no horizonte temporal, do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da
Lei Orçamentária Anual – objeto da Comissão Mista
Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, entendemos que ela se enquadra no campo
temático, acima identificado, desta Comissão.
A proposição, que tem caráter conclusivo nas
comissões, foi distribuída para a Comissão de Finanças e Tributação para pronunciamento exclusivamente
quanto à adequação orçamentária e financeira.
Nesse contexto solicitamos a revisão do despacho de maneira a que o PL sob comento seja exami-
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nado pela Comissão de Finanças e Tributação também
quanto ao mérito.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2008. –
DeputadoPedro Eugênio, Presidente.
Defiro. Revejo, nos termos do art. 141
do RICD, o despacho inicial aposto ao PL n.
3.299/2008 para incluir a Comissão de Finanças e Tributação para se manifestar quanto ao
mérito, porquanto a matéria subsume-se ao
campo temático da referida Comissão, notadamente na primeira parte da alínea “g”, do
inciso X, do art. 32 do RICD (matérias financeiras públicas). NOVO Despacho: CSSF, CFT
(mérito e art. 54) e CCJC (art. 54). Proposição
sujeita à apreciação do Plenário. Regime de
tramitação: prioridade.
Oficie-se. Publique-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
REQUERIMENTO DE APENSAÇÃO
Nº 3.766, DE 2008
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)
Requer apensação do PL 5857 de 2005,
ao PL 6914 de 2002.
Senhor Presidente:
O PL 6914/2002 da senadora Marina Silva, 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 a sua atividade, já foi aprovado
no Senado Federal, ao qual estão apensados os PL
677 de 2003 do DeputadoFrancisco Dornelles e o PL
3978 de 2008 do DeputadoZenaldo Coutinho, solicito a Vossa Excelência seja determinada a tramitação
conjunta também do PL 5857 de 2005 da deputada
Janete Capiberibe que trata do mesmo assunto.
O PL 5857 de 2005, encontra-se na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP,
aguardando reunião deliberativa para que seja votado
o parecer do relator.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2008. –
DeputadoSebastião Bala Rocha – PDT/AP.
Defiro. Apense-se o Projeto de Lei n.
5857/05 ao Projeto de Lei n. 6914/02, nos termos do artigo 142, parágrafo único c/c artigo
143, inciso II, alínea “a”, ambos do RICD.
Publique-se. Oficie-se.
Em 15-12-2008. – Arlindo Chinaglia,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Finda
a leitura do expediente, passa-se à
IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sessão solene em memória do DeputadoFrancisco Pinto
– Chico Pinto –, requerida pelos nobres Deputados
Maurício Rands e José Genoíno.
Convido para compor a Mesa os Srs. José Alencar Furtado, sogro do homenageado e ex-Deputado
Federal pelo Paraná (palmas), e Paes de Andrade,
ex‑Presidentedesta Casa e ex-Embaixador do Brasil
em Portugal. (Palmas.)
Registro a presença nesta sessão solene da Sra.
Thaís Cavalcante Alencar Pinto, esposa; da Sra. Thaís
Alencar Pinto dos Santos, filha; de Míriam Cavalcante Alencar, sogra; do Sr. Jairo Lyra de Andrade Filho,
genro; do Sr. José Alencar Furtado Neto, enteado; de
Rosimar Kakimoto, sobrinha; de Renê Alencar Dornelles, sobrinho; de Gabriela Almeida Pinto Azevedo,
sobrinha; de Helder Pinto Azevedo, sobrinho, e de
Virgínia Lúcia Almeida Pinto Azevedo, sobrinha. Meus
cumprimentos a todos.
Anuncio a presença também de Airton Soares,
ex-DeputadoFederal.
Convido todos a ouvirem de, pé, o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em
primeiro lugar, quero cumprimentar os Deputados
Maurício Rands e José Genoíno pela iniciativa de requererem a realização desta sessão solene em homenagem a Chico Pinto.
Chico Pinto começou sua vida política e institucional como Vereador na cidade de Feira de Santana,
no ano de 1950, se não me falha a memória. Posteriormente, em 1963, veio a ser Prefeito da sua cidade.
E, lutador em defesa da democracia, acabou sendo
cassado em 1964.
Assumiu o mandato de Deputado Federal em
1971 e, em 1974, teve esse mandato suspenso pelo
Supremo Tribunal Federal.
Tenho a meu lado o DeputadoAlencar Furtado,
cassado em junho de 1977, por ter, de forma corajosa,
denunciado a tortura que se praticava nos porões da
ditadura. Também está aqui um ex-Presidente desta
Casa, o DeputadoPaes de Andrade.
Faço essas referências para dizer que, naquele
ano de 1976, também foram cassados Amaury Müller,
Nadyr Rossetti e Lysâneas Maciel, que compunham,
junto com outros – e já fiz referência aqui ao Deputado
Airton Soares –, um conjunto de Deputados e Deputadas que tinha como característica, em primeiro lugar, a
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defesa da democracia e o objetivo de restaurar o regime democrático em nosso País, e, em segundo lugar,
uma coragem incomum, porque afrontavam o poder
estabelecido, mostravam desapego ao poder, à medida
que se orientavam pelas idéias, pelos valores.
A sociedade se sentia representada por esses
homens e mulheres, que tiveram em Chico Pinto um
de seus mais destacados representantes no Parlamento.
Está entre nós também Marcelo Nobre, filho do
grande Deputado Freitas Nobre, que, seguramente,
assim como Chico Pinto e todos os seus amigos à
época, os seus companheiros de batalha, aqueles
que acompanhávamos – eu, à época, estudante na
Universidade de Brasília –, como disse há pouco, nos
representava, representava a sociedade, exatamente
porque tínhamos poucos canais de expressão. Mesmo
o movimento estudantil, que se reorganizava desde o
final da década de 60, início da década de 70, buscava no Parlamento brasileiro, em poucos representantes, esse canal de expressão. Não raras vezes, esses
Parlamentares nos escondiam em sua própria casa
ou, em razão de nossa juventude e inexperiência, nos
orientavam.
Portanto, homenagear Chico Pinto – digo, sem
medo de errar – é uma maneira de recuperarmos a
nossa história de povo, a nossa história de lutadores
pela democracia e, principalmente, a história do Parlamento brasileiro nos seus mais elevados e nobres
momentos. E nos autoriza a dizer que o Parlamento
sempre esteve à altura dos momentos históricos, senão na totalidade, pelo menos parcela significativa
daqueles que, ao longo da história, honraram o voto
que receberam.
O DeputadoIbsen Pinheiro, que também já presidiu a Casa, é um incansável defensor do Parlamento
exatamente por ter percepção do seu significado ao
longo da história.
Acredito que aqui estamos nesta manhã de segunda-feira para homenagear, para reverenciar, para
lembrar a atuação corajosa desses brasileiros para
projetar o futuro do Brasil. Quem sabe os jovens que
estão nos assistindo não se sentirão estimulados a ler,
a pesquisar o exemplo daqueles que se pautaram por
valores e não abdicaram do seu papel?
Certa feita, um membro do Parlamento brasileiro, sob ameaça ou tendo sido cassado, disse: “Eu não
estou aqui para defender o meu mandato. Estou aqui
para exercê-lo”. Isso dá aos Parlamentares de hoje uma
dimensão do que significa representar o povo brasileiro, honrar o voto recebido, não abdicar do mandato no
momento em que ele está em risco.
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É por isso que, ao homenagearmos Chico Pinto, lembramos uma época, lembramos a coragem, a
disposição – e eu diria até o heroísmo – daqueles que
afrontaram o poder estabelecido.
Vemos hoje que muitos, de certa forma, estão
desiludidos, alguns até integralmente desiludidos com
o Parlamento ou com a política. Creio que isso avulta
ainda mais a figura desses combatentes de sempre.
Os valores encarnados em Chico Pinto e outros – mencionamos aqui apenas alguns de muitos, e, felizmente,
eram muitos e serão eternamente exemplo para o Parlamento e para o povo brasileiro – nos permitem refletir
sobre o próprio papel do Parlamento brasileiro.
Sabemos dos vícios e defeitos do Parlamento,
mas sabemos também que é com a participação e a
pressão popular que ele melhor desempenha a sua
função. E quando falo em pressão e participação populares, evidentemente, não faço uma crítica, porque
a pressão, quando bem conduzida, mobiliza-nos para
causas maiores.
Mais uma vez, cumprimento o DeputadoMaurício
Rands, o Deputado José Genoíno e os familiares de
Chico Pinto aqui presentes. Poucas famílias podem se
orgulhar de ter um Chico Pinto como referência, como
norte, como exemplo de valores, atitudes e luta, a luta
que o colocou na história do Brasil.
Reverenciamos a memória de Chico Pinto ao
mesmo tempo em que tomamos aquilo que caracterizou a sua vida para dar vida ao Parlamento e iluminar
a luta do povo brasileiro.
A Chico Pinto nossa homenagem, nossa reverência e nosso respeito. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Concedo a palavra ao Deputado José Genoíno, um dos
autores do requerimento.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, DeputadoArlindo Chinaglia, Deputados Alencar Furtado e Paes de Andrade,
amigos e familiares de Chico Pinto, como a Thaís,
com quem convivemos durante tanto tempo aqui na
Câmara dos Deputados – agradeço a presença da
sua filha, que é a cara do Chico Pinto –, companheira
Maria Cavalcanti.
O requerimento que ensejou a realização desta sessão solene foi concebido no dia em que, neste plenário, soubemos da morte do Chico Pinto. O
Deputado Ibsen Pinheiro, o ex-Deputado Airton Soares, o Deputado Colbert Martins, o Deputado Uldurico Pinto e eu dissemos naquele momento que era
necessário fazer este ano uma homenagem ao Chico
Pinto. E fazemos esta homenagem entre amigos, lutadores e familiares. A iniciativa do requerimento está,
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portanto, dividida entre os Deputados e ex-Deputados
aqui presentes.
Falei com o Marcelo Nobre, filho do ex-Deputado
Freitas Nobre, sobre aquele período e convidei-o para
participar desta homenagem, ele que é membro do
Conselho Nacional de Justiça. E eu gostaria de dizer
que procurei também algumas figuras lendárias da imprensa brasileira, como Tarcísio Holanda, Lustosa da
Costa, Marcondes, Leite Filho. Conversamos sobre a
importância desta sessão.
Sr. Presidente, eu me mobilizei para fazer esta
homenagem.
O Chico Pinto entrou na minha militância política
de maneira muito singular.
Em 1973 eu estava preso e incomunicável em
Brasília – não conhecia Brasília, muito menos o Congresso Nacional. Vocês sabem que eu estava lutando
na resistência armada. A guerrilha tinha feito uma carta simbólica a um DeputadoFederal, sem nominá-lo,
e eu era interrogado sobre quem era esse Deputado.
Eu não sabia quem era DeputadoFederal. Eu pregava o voto nulo e estava na resistência armada. Eles
perguntavam sobre o Chico Pinto. Meu temor era que
eles perguntassem sobre o Mário Covas, porque no
processo que eu tinha na Auditoria Militar da época em
que viajei para o congresso de Ibiúna, com passagem
da Câmara, estava escrito que a passagem era uma
doação do ex-DeputadoMário Covas para que eu me
deslocasse de Fortaleza para São Paulo.
E eu ficava com aquele nome na cabeça: Chico
Pinto, Chico Pinto.
No mesmo presídio, também incomunicável, estava preso um Vereador do MDB, o Vereador Walmir,
de Anápolis. Eu estranhei: “Pô, Walmir, estamos aqui
presos por causa da luta armada. Você está preso por
causa do MDB? Que história é essa?” Aí ele começou
a nos explicar a situação. Eu perguntei: “Quem é esse
Deputado, Chico Pinto?” Ele dizia: “Olha, para os homens daí, eu sou moderado e Tancredo Neves, mas
para vocês eu sou Chico Pinto autêntico.” Foi a primeira
vez que ouvi falar em Chico Pinto autêntico. Ele dizia
para nós, naquela clandestinidade do PIC, comunicando-se com a mão, que para nós ele era Chico Pinto
autêntico, mas para os homens lá, os interrogadores,
ele era Tancredo Neves moderado. E ficou aquela idéia
do Chico Pinto na minha cabeça.
Para nós, presos políticos dos anos de 1972 a
1975, ficou essa imagem muito forte. E nós, lutadores,
compreendemos que a história não é um simples quadro de acontecimentos, como uma fotografia morta na
parede. É mais, é o verbo, a história feita, o exemplo,
o livro. Não é por acaso que nós vamos hoje homena-
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gear também Lysâneas Maciel, com um livro da série
Perfis Parlamentares.
E digo mais, parafraseando Machado de Assis:
“É a força que transforma o presente e o futuro”. Nessa relação dialética entre o retrovisor e o pára-brisa,
o sentido da homenagem a homens cuja vida se realizou na luta por causas, na luta por sonhos. Para mim,
Chico Pinto sempre dava aquela idéia do sonho. E eu
dizia, mais uma vez citando Machado de Assis, que
“o sonho é a festa dos espíritos”. Éramos os sonhadores de então.
Naquela época, ou íamos para o exílio ou íamos
para a clandestinidade. Eu estava na clandestinidade,
e estava preso. Descobrimos com os Autênticos do
MDB que existia uma brecha estreita, fio da navalha,
na atuação parlamentar, logo nós que pregávamos o
voto nulo e denunciávamos o partido do “sim” e o do
“sim, senhor”. Eu me perguntava como é que surgia
no MDB o grupo Autêntico, que estava contestando o
Governo Médici, nos anos 1972, 1973.
É esse o sonho que para nós é muito importante lembrar nesta homenagem, uma homenagem que
tem vida, uma homenagem de exemplos concretos de
pessoas que continuam vivas, presentes.
Posteriormente, interessei-me muito em conhecer, ainda preso, o Chico Pinto. Airton Soares não
era Deputado, era advogado e preso político naquela
época. Era ele quem nos levava informações sobre
quem era Chico Pinto, dos Autênticos do MDB. Depois,
em 1978, Airton Soares foi eleito, quando estávamos
saindo da prisão. Mas no período da prisão, em São
Paulo, Brasília e depois em Fortaleza, minhas informações sobre o Autênticos do MDB vinham do amigo
Airton Soares.
É interessante que o sonho do Chico Pinto era
associar a luta contra a ditadura militar à luta por transformações econômico-sociais. Quem não se lembra das
suas denúncias sobre a desnacionalização do País e
a concentração da renda? Quem não se lembra das
suas denúncias –– por causa delas foi punido –– sobre
a ditadura de Pinochet? Estávamos acompanhando os
acontecimentos políticos no Chile quando o Chico Pinto
denunciou o ditador Pinochet. Por isso ele foi punido.
Imaginem a ousadia que foi denunciar a ditadura de
Pinochet no Parlamento brasileiro!
Começamos então a discutir a brecha que aparecia no MDB, a brecha dos Autênticos, que através de
um processo eleitoral colocavam na pauta do País a
discussão sobre a democracia – luta pela anistia, luta
pelos direitos humanos. E acompanhamos o debate
em torno do MDB.
O MDB teve papel histórico e fundamental na luta
pela democracia, porque, quando estávamos sendo
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derrotados na clandestinidade, com as mortes, com
as prisões – e agora? –, o MDB ocupou um espaço
político dentro da institucionalidade que culminou com
a eleição de 1974 e depois com a eleição de 1978, um
grande rio onde convergiam as nossas esperanças.
Porque estávamos presos e incomunicáveis, não
imaginávamos que a democracia... Nós tínhamos uma
tese: democracia só através da luta armada. Mas a
luta armada estava derrotada, quanto tempo a gente
ia ficar lá? E víamos esse laço, esse fio. E a imagem
do Chico Pinto para mim era muito forte porque era
esse fio. Imaginar um Deputadoautêntico, combativo,
que, além da luta pela democracia, além de denunciar
a perseguição aos presos políticos, levantava temas
econômicos e sociais na luta pela democracia.
E veio também uma idéia interessante: naquela
época lutar contra a ditadura militar no Parlamento já
era uma ousadia; agora, organizar com outros companheiros um grupo autêntico, para defender um enfrentamento mais radical com a ditadura militar, aí era
a ousadia da ousadia, não é Alencar? Caminhava-se
para um processo político de conciliação, e aquele grupo foi uma peça importante no debate sobre a própria
transição da ditadura militar.
Será que hoje, analisando a auto-extinção do
MDB de então, que teria sido um problema grave para
a democracia se não fosse a energia, a vitalidade e a
força do Grupo Autêntico, para mostrar à população
que dentro do MDB tinha uma energia que estava
nascendo na luta contra a ditadura militar... E o Chico
Pinto representou isso muito bem.
Por isso quero dizer nesta homenagem, por uma
relação muito pessoal, que Chico Pinto fez algo que é
muito importante destacar hoje. A ditadura é a negação da política porque tudo se resolve pela força, toda
ditadura nega a política. E, naquelas condições terríveis, Chico Pinto e os demais companheiros do MDB
resgataram o sentido da política no protesto, na denúncia, nos espaços, na imprensa alternativa, a exemplo
do jornal Movimento, nas articulações dos Autênticos,
depois Tendência Popular do MDB, que era a maneira
de colocar a política no seu pedestal.
E não é por acaso que dizemos isso, é importante
falar sobre isso hoje. E tenho pensado muito ao ouvir as
lições do DeputadoIbsen Pinheiro, no sentido de que
hoje vivemos uma fase delicada da política, em que se
busca negar a política como expressão das paixões,
dos projetos, dos programas e das reivindicações populares por uma lógica da judicialização da política.
Povo . Só em seu nome o poder pode ser exercido,
ou diretamente ou através dos seus representantes, e
nós vamos entender que naquela brechinha, naquele
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fio da navalha de 1973, 1974 e 1975 surgiram homens
e mulheres do MDB que levantavam a bandeira.
Eu estava no presídio e me lembro, Alencar,
quando você fez aquele pronunciamento sobre os
desaparecidos políticos, perguntando pelas mães que
não sabiam se os filhos morreram e pelos pais que
não sabiam onde estavam os filhos. Ouvíamos seu
pronunciamento e nos perguntávamos o que estava
acontecendo no Brasil. Estávamos presos, imaginar
um Deputadodizendo aquilo!
Por isso que eu acho que resgatamos essa história
não para adorá-la e petrificá-la no muro de um museu,
mas como instrumento de transformação do presente e
do futuro. Esse é o sentido da homenagem militante e
corajosa que, com emoção, faço a Chico Pinto, a seus
amigos e colegas, a seus lutadores do MDB.
Por acaso fizemos uma ponta com uma geração
que estava na resistência armada, sumida, perseguida, torturada e que não via a luz no final do túnel. E
por acaso buscamos essa luz, ou num interrogatório,
ou no Vereador Walmir, ou depois nas articulações de
que participamos na tendência popular do PMDB, no
processo de formação do PT, toda essa história que é
um condutor como se fosse um carro com retrovisor
e pára-brisa.
E hoje eu dizia para o Alencar: o desafio naquela
época era duro. Hoje, o desafio é outro. Optamos por
mudar a ordem por dentro da ordem, com limites e
desafios permanentes. E temos um Governo que está
no limite, fazendo.
Quero com isso dizer que esta homenagem a
Chico Pinto, além de resgate, é também energia para
o nosso presente e para o nosso futuro.
Um grande abraço aos amigos, aos lutadores, aos
familiares de Chico Pinto, que estão entre nós – e de
Lysâneas Maciel, sobre quem estaremos lançando hoje
mais uma publicação da série Perfis Parlamentares.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Concedo a palavra ao DeputadoEduardo Gomes, que falará
pela bancada do PSDB.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus cumprimentos
a V.Exa., aos ex-Deputados José de Alencar Furtado
e Paes de Andrade, as Sras. Thaís Alencar Pinto dos
Santos e Thaís Cavalcante, respectivamente filha e
esposa de Chico Pinto, e aos demais presentes.
Em meu nome e em nome do meu partido, o
PSDB, deixo registrada a nossa homenagem à memória
do DeputadoFrancisco Pinto, uma grande personalidade brasileira que possuía, entre suas inúmeras virtudes, o espírito público e a liderança que o qualificaram
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para ser um dos mais destacados Parlamentares que
já ocuparam a tribuna desta Casa.
Chico Pinto, como era conhecido, foi um político
na mais alta acepção da palavra. Foi político, porque
possuía o dom da oratória, porque sabia aglutinar forças e porque sabia transformar em ação coletiva os
ideais que alimentavam seus sonhos.
Estamos falando de um homem que representou, com coragem e determinação, a corrente da esquerda brasileira que cresceu e se fortaleceu na luta
contra a ditadura. Foi graças a ele e a seus aliados
que os ideais democráticos sufocados pelo regime
militar permaneceram vivos, multiplicaram-se no seio
da sociedade e transformaram em mudança concreta
aquilo que, de outra forma, permaneceria como pura
fantasia do espírito.
A figura de Chico Pinto evoca a robustez de caráter, a tenacidade, a coerência e a autenticidade de um
homem que se manteve fiel a seus princípios, mesmo
quando isso poderia colocar em risco não apenas sua
carreira política, mas sua própria integridade física.
Não podemos esquecer, como citou aqui o
Deputado José Genoíno, que suas críticas abertas
ao regime de Pinochet, em 1974, foram feitas num
momento em que a radicalização de posições políticas
prenunciava o endurecimento dos militares brasileiros
e a deflagração de um confronto de conseqüências
imprevisíveis.
Hoje sabemos que o sacrifício de Chico Pinto, vitimado pela cassação de seus direitos políticos, serviu
para estimular ainda mais suas convicções democráticas e para alimentar os ideais daqueles que se uniram
para pressionar os militares e conseguir a restauração
do governo civil. Isso sabemos hoje, mas, naquela
época, nada era certo, e a volta da democracia era
apenas uma hipótese.
Francisco Pinto percorreu uma trajetória política marcada pelo contato intenso com os movimentos
sociais e pautada sempre pela defesa dos direitos
humanos.
Jornalista e advogado, foi Vereador, Prefeito e
DeputadoFederal, tendo desempenhado com brilhantismo o papel que lhe coube como Constituinte lúcido
e atuante. Esse episódio foi fundamental também, Sr.
Presidente, para a minha estada aqui hoje, uma vez
que, como Constituinte, o Deputado Chico Pinto ajudou a criar o Estado do Tocantins.
Uma característica marcante desse grande Parlamentar foi a capacidade de realizar articulações políticas abrangentes, orientado sempre por uma visão
histórica responsável e humanista. Em todas as suas
ações, descobria-se sempre a motivação principal de
lutar por uma sociedade mais justa e solidária na qual
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os benefícios do progresso material estivessem amparados por desenvolvimento ético compatível com a
riqueza produzida.
Felizmente, Chico Pinto pôde acompanhar os
desdobramentos vitoriosos de seus esforços pela redemocratização do País. Acompanhou com entusiasmo
todos os passos dessa longa caminhada, que começou
com a resistência silenciosa, passou pelo movimento
das ruas e alcançou o coroamento com a restauração
das garantias individuais e das liberdades políticas de
que hoje desfrutamos.
Nacionalista que era, certamente estaria acompanhado com a lucidez apaixonada de sempre a caminhada do Brasil em direção à posição de uma nação
mais influente no plano internacional.
Felizmente, Chico Pinto pôde acompanhar grande parte das conquistas em nome das quais lutou a
vida inteira. Infelizmente para nós, que ficamos sem
ele, sua vida, como a nossa, é limitada pelas forças
incontornáveis do destino.
Chico Pinto partiu, mas deixou um exemplo de
dignidade e coerência que é motivo de admiração e
orgulho para todos os que, como ele, tornaram-se representantes eleitos pelo povo.
Saudemos, portanto, a trajetória desse grande
homem, cuja memória estará sempre a iluminar os
caminhos do Parlamento brasileiro.
Sr. Presidente, o meu partido faz uma homenagem
atenta a datas e episódios, mas eu gostaria, também,
em homenagem à família e aos que conheceram o
DeputadoChico Pinto, de fazer uma observação e de
dar um testemunho sobre fato ocorrido há alguns dias,
quando presenteei o então Constituinte DeputadoSiqueira Campos, ex-Governador do Estado do Tocantins,
com um documentário chamado Muda Brasil.
Por nossa solicitação, inclusive, foi pedido à TV
Câmara que reprisasse esse documentário, que mostra vários membros desta Casa que tiveram papel de
destaque no episódio da eleição do Colégio Eleitoral.
Então, quero dar o meu depoimento de como conheci o DeputadoChico Pinto, de como tive oportunidade de vê-lo nesse documentário sobre a eleição do
Colégio Eleitoral, na qual disputavam o hoje Deputado
Paulo Maluf e Tancredo Neves.
O documentário mostra a discussão das Lideranças, e nele é possível ver as cenas reais de todo esse
episódio, como o DeputadoAirton Soares discursando
e uma grande briga do DeputadoJosé Genoíno. Mas,
principalmente, chamou-me atenção a parte em que,
por duas vezes, o DeputadoChico Pinto é entrevistado
pela imprensa que cobria os acontecimentos.
Em uma tentativa, talvez, de amenizar a sua
luta pela democracia ou de tirar desse episódio uma
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maneira diferente de enfrentar a necessidade de se
mudar o regime, quando uma jornalista o aborda e
pergunta sobre a criação da Aliança Democrática e a
sua situação no Estado da Bahia, ele responde que
há um bem maior a ser conquistado, que as lutas políticas na Bahia permaneceriam e que a sua posição
em nada iria alterar a sua condição política local em
detrimento da necessidade de o Colégio Eleitoral eleger Tancredo Neves.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, por esse
breve contato, por essas breves palavras, por esses
dois episódios que vi, foi possível entender que Parlamentar combativo, inteligente e determinado era Chico
Pinto. Por isso, muito mais do que a homenagem que
faz esta Casa, com a presença de ex-Presidentes e
futuros Presidentes da Câmara dos Deputados, de
Parlamentares que conviveram com Chico Pinto, é
preciso prestar este depoimento de quem observou,
de maneira muito clara, a forma como ele defendeu,
naquele episódio do Colégio Eleitoral, a possibilidade
verdadeira da mudança de regime.
Portanto, rendo a minha mais sincera homenagem à memória de Chico Pinto, na condição de político que vem de um Estado forjado neste Parlamento,
neste plenário, sob a atuação política daquele que,
mesmo sabendo que haveria prejuízo às suas pretensões políticas, ao seu grupo político, soube defender
a democracia no Brasil.
Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Concedo a palavra ao DeputadoColbert Martins, que falará
pela bancada do PMDB.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Sem revisão do orador .) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ex-Deputado José Alencar Furtado, senhores visitantes, todos que fazem parte desta Mesa,
Thaísa, Thaisinha, e todos da família, fiz questão de
vir aqui hoje para falar, em nome do PMDB, – temos
o Presidente do PMDB, Deputado Michel Temer, o
Deputado Ibsen Pinheiro, pessoas que falam pelo
partido com muito mais propriedade – como amigo e
feirense, até porque somos, Chico Pinto e meu pai, em
Feira de Santana, parte de um mesmo grupo político
do qual me orgulho pertencer.
Perdemos este ano o corajoso Deputadoe amigo
Chico Pinto, fundador do MDB e do PMDB, partidos
pelos quais conquistou 4 mandatos como Deputado
Federal.
Chico Pinto, como era mais conhecido, começou
sua trajetória política elegendo-se Vereador pelo PSD,
em 1950. Em Feira de Santana, nos agrupávamos todos
em volta do Dr. Eduardo Fróes da Motta, Presidentedo
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PSD. Em 1954, graduou-se em Direito. Conquistamos
juntos a Prefeitura de Feira de Santana, em 1962.
Foi uma disputa muito grande para se tirar o mandato, que era da UND, por 49 votos, na última urna, do
Distrito chamado Tiquaruçu.
Infelizmente, em 1964, veio o golpe militar contra a Constituição, contra a política e contra o Estado
de Direito.
Sr. Presidente, não se conseguiu a cassação de
Chico Pinto. Meu pai, na época, era também Vereador;
o comando militar reunia a Câmara de Vereadores todas as noites para aprovar a cassação, o que nunca foi
feito. Até que chegou um ponto em que colocou Chico
Pinto para fora, assumiu o Presidenteda Câmara, que
era da UND, e a história é contada dessa forma. Não
se conseguiu cassar pelos meios democráticos.
O Primeiro Vice-Presidenteda UNE e outros integrantes do Partido Comunista Brasileiro vieram de
Salvador em 1º de abril de 1964, para tentar convencer
Chico a tomar o quartel da Polícia Militar, e fazer de
Feira de Santana o centro de resistência baiano aos
militares insubordinados. Queriam unir forças a Miguel
Arraes, em Pernambuco, e a Leonel Brizola, no Sul.
Chico Pinto tinha a disposição de resistir; mas
com um arsenal pequeno não se pode combater Forças Armadas, respaldadas pelo serviço de inteligência
e verbas dos Estados Unidos.
Falar em verba dos Estados Unidos, um sapato
iraquiano quase atinge o seu Presidenteontem.
A essa conclusão chegaram aqueles militantes políticos, especialmente após constatarem que o
quartel e a Polícia Militar já haviam sido tomados pelos
militares golpistas.
Em Feira de Santana, inventou-se que havia
armas escondidas. Não me lembro dessas armas escondidas. Aliás, conseguiram argumentos para tudo
naquela época.
Os resistentes foram para outros Municípios, e
Chico Pinto, já conhecido por sua coragem e liderança
em posições progressistas, ficou na Prefeitura, mesmo sabendo que poderia ser deposto, como foi. Fez,
sozinho, sua defesa perante o Tribunal Militar, conseguindo a absolvição; afinal, criminosos foram aqueles
que romperam a ordem constitucional, rebelando-se
contra o Presidenteeleito, João Goulart, chefe legítimo
e supremo das Forças Armadas.
O Ato Institucional nº 2, em 1965, acabou com o
PSD e com todos os outros partidos existentes desde
1945. Nosso homenageado foi um dos fundadores da
sessão baiana do Movimento Democrático Brasileiro,
em 1966, única opção de luta política pela redemocratização deixada aos que prezavam o Estado de
Direito.
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Chico Pinto, logo após ser eleito Deputado Federal pela Bahia em 1970, no período mais violento
do regime militar, divergiu da orientação moderada
existente no Movimento Democrático Brasileiro e foi
um dos fundadores do chamado Grupo Autêntico, de
postura mais crítica e confrontadora da falsa normalidade política.
Nos idos de 1974, a ditadura tinha grande popularidade e indicava candidatos únicos, usando as
eleições apenas para referendá-los. Chico Pinto e os
autênticos optaram pelo voto em branco e nulo para
contestar o regime militar, dentro da pouca margem
de manobra permitida naqueles tempos.
Como nacionalista e democrata, não perdia a
chance de denunciar as ditaduras aqui e nos países
vizinhos, impostas e mantidas com o apoio dos Estados Unidos. No final do Governo Médici, na véspera da
posse de Ernesto Geisel, visitou-nos o ditador chileno
Augusto Pinochet. Na época, ainda não se sabia que
era um corrupto e um ladrão, apenas um assassino
covarde, traidor da Constituição e do Presidentede seu
país. Chico Pinto ousou elevar sua voz em protesto, em
uma entrevista à Rádio Cultura de Feira de Santana.
A potência era tão pequena, Sr. Presidente, 250
watts, que quase ninguém ouviu aquela entrevista,
mas a ditadura conseguiu ouvir.
Sua manifestação foi considerada ofensiva pelas
autoridades brasileiras, fraternas às ditaduras do continente. A emissora foi imediatamente fechada, para
reabrir 10 anos depois, em 1985.
Processado, condenado a 6 meses de detenção
em 1974, Chico Pinto foi o primeiro Deputado a ser
preso. Após cumprir a pena, enfrentou mais 8 processos e a inquéritos policiais militares; advogado, Chico
defendia a si próprio.
O retorno de Chico Pinto a Feira de Santana,
depois dessa prisão, foi um fato impressionante. Aliás, na Universidade de Feira de Santana, há o filme
Pinto vem aí, que mostra muito da trajetória de Chico
Pinto, de meu pai e de vários outros do nosso grupo,
durante todo o período de 1964, até as várias eleições
que Chico Pinto protagonizou em Feira de Santana.
Sua volta após a prisão foi extremamente importante
e consagradora para nós todos.
Reeleito DeputadoFederal em 1978, foi um dos
fundadores do PMDB, do qual era Secretário-Geral
Nacional. Conquistou novos mandatos de Deputado
Federal em 1982 e 1986.
Coragem, honestidade, competência, coerência: Chico Pinto simboliza essas qualidades. Todavia,
o câncer acabou por vencê-lo. Estive com Chico Pinto
e Thaís na UTI a última vez que pudemos conversar
com ele, em Salvador. Em sua despedida, estavam
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presentes políticos, intelectuais e os Governadores de
Pernambuco e da Bahia, além de milhares de pessoas que se lembravam de seu louvável nacionalismo e
espírito democrático.
PresidenteMichel Temer, em nome do PMDB, e
também do extinto MDB e de todos os que levantam
a voz contra as tiranias, prestamos nossas maiores
homenagens a Chico Pinto.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a morte não
conseguiu vencê-lo. Apenas neste momento reiteramos
as nossas mais sinceras homenagens.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como
o DeputadoChico Pinto fez parte do MDB e também
do PMDB, por deferência a um ex-Presidenteda Casa,
vou dar a palavra a mais um representante da bancada,
que vai, em nosso nome, encerrar esta homenagem.
Concedo a palavra ao Deputado Ibsen Pinheiro.
Antes, aproveito para dar as boas-vindas à Sra.
Regina Maciel, viúva do Deputado Lysâneas Maciel,
e ao seu filho Antônio Carlos Maciel, que está acompanhado de seus filhos, portanto, netos de Lysâneas
Maciel.
O SR. IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
DeputadoArlindo Chinaglia, o gesto de V.Exa. ao me
conceder a palavra me confere múltiplo mandato desta
tribuna, um mandato que primeiro veio da afetividade,
do coração e da lembrança, que me faz reencontrar
aqui Alencar Furtado e Paes de Andrade, dois símbolos
da resistência política na atividade parlamentar, na atividade político-partidária consentida durante o regime
militar, e vivos e atuantes exemplos de que o espaço
da ação política é o da luta, também, pelos valores da
democracia e de uma sociedade justa e igual.
Minha saudação muito carinhosa ao Presidente
Paes de Andrade e ao Líder Alencar Furtado.
Aos familiares de Chico Pinto, quero dizer que
invoco também uma razão do coração. Fui seu amigo
antes que ele soubesse disso. Era amigo da sua figura pública. Na qualidade de Vereador novato na minha
cidade, sentia-me um integrante do grupo autêntico,
depois, na condição de DeputadoEstadual, e, por fim,
como seu colega – o colega da convivência naquele
desvão de plenário que ele freqüentava.
Nada mais sóbrio que a coragem de Chico Pinto,
sóbrio na fala mansa, no gesto tranqüilo, na sobriedade que não escondia, antes realçava, DeputadoJosé
Genoíno, a coragem ímpar dos momentos decisivos.
E naquele desvão de plenário, embaixo da cobertura que o PresidenteUlysses Guimarães chamava de
Vale dos Caídos, ali Deputado Chico Pinto, com sua
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piteira que o afastava do cigarro mas não do vício, era
o pólo da conversa, das formulações, da convivência
e do respeito dos seus colegas.
Lembro até hoje o pequeno grupo, os Deputados
Hélio Duque, Jorge Uequed, que freqüentavam o ambiente que Chico Pinto dominava – repito –, com a
sóbria discrição dos homens que não precisam exibir
aquela coragem que Napoleão definia como a única que
não se consegue dissimular: a virtude da coragem. Pois
essa Chico Pinto a teve desta tribuna. E ele teve também
a coragem moral de, quando o Presidente militar de
plantão – se não estou enganado, o PresidenteGeisel;
mas, se estou enganado, não faz diferença – acenou
com a idéia do indulto de Natal, com sóbrio e corajoso
gesto, dizer que não queria o perdão, que não pedia e
que fosse poupado do mal-estar de tal perdão.
Por isso, este mandato, PresidenteArlindo Chinaglia, vem da afetividade, do passado, do coração, e não
preciso exercê-lo pelo meu partido, que já se manifestou
aqui com o Deputado Colbert Martins. Também aqui
está o Presidente Michel Temer. Mas quero também,
Sr. Presidente, exercer o mandato, com a generosidade de V.Exa., em favor da atividade política, da malsinada atividade política que tantos pretendem usurpar,
dizendo-se, freqüentemente, em qualquer microfone,
representantes da sociedade, induzindo-nos a crer que
sociedade é o que cada um deseja. Mas digo que povo,
não; povo não tem carimbo; povo é um só. É um povo
variado, múltiplo, com virtudes, vícios e defeitos; mas
povo que está nesta Casa representado unicamente,
institucionalmente e de fato por nós. E quando se ouvem tantas acusações e insinuações contra a atividade
política atinge-se esta Casa não pelos seus defeitos
– e defeitos os temos, não é preciso que se inventem
defeitos para esta Casa, porque ela expressa as virtudes e as deficiências do nosso povo. Mas não tenho
dúvida de que esta Casa é atacada, é vilipendiada, é
difamada e é injuriada não pelos 99 defeitos que tem,
mas pela virtude única – e só ela pode praticá-la – da
representação do povo brasileiro.
Ouço V.Exa., PresidenteMichel Temer.
O Sr. Michel Temer – Estou pedindo um aparte,
Sr. Presidente – e sei que não é regimental –, porque não poderia deixar de, muito rapidamente, construir duas frases, seguindo a linha de pensamento
do Presidente e Deputado Ibsen Pinheiro. Quando
o Deputado Ibsen Pinheiro manifestava-se sobre a
discrição do Deputado Chico Pinto, lembrava-me, e
devo confessar, que eu era calouro à época, iniciante
na política – e Chico Pinto já era Presidenteveterano,
ao lado de Paes de Andrade, de Alencar Furtado – e
observava o gestual, a manifestação de Chico Pinto.
Notava nele uma figura extremamente silenciosa. Mas
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o interessante é que era um silêncio, DeputadoIbsen,
retumbante. O Deputado Chico Pinto tinha tanto carisma, tanta presença política, tanta presença factual, tanta presença significativa para os costumes de
então que, apesar de silencioso, ouvia-se um barulho
retumbante, de natureza política. De maneira que não
posso deixar passar essa oportunidade, na condição
de PresidenteNacional do PMDB, com a aquiescência
de V.Exa. e do DeputadoIbsen, de registrar esse fato
nos Anais da Casa. Chico foi um exemplo para toda a
classe política, particularmente para aqueles que integram o PMDB. Obrigado a V.Exa.
O SR. IBSEN PINHEIRO – PresidenteMichel Temer, V.Exa. incorpora oficialmente, com a titularidade
de quem exerce a Presidência do PMDB, a palavra do
partido de Chico Pinto. E é bom, Sr. Presidente, que
nós, que exercemos a atividade política, tenhamos a
noção clara de que é o exercício dessa atividade, por
meio dos partidos políticos, o caminho que foi capaz de
conjugar os bem-intencionados da luta armada, assim
como os equivocados, às vezes, da clandestinidade e
do exílio, que conseguiu juntar a força moral que vinha
dos resistentes de toda a espécie e que encontraram
aqui, no grupo dos Autênticos – entre eles Alencar Furtado e Paes de Andrade –, um canal que construiu a
anticandidatura de Ulysses Guimarães, anticandidatura
que, depois, com a campanha das Diretas Já, acabou
conduzindo, pelas bandeiras da anistia, à destruição
do regime militar.
Costumam dizer, e até repito, porque foi uma boa
definição: o regime militar não se esgotou; ele teve o
golpe final neste plenário, nesta Casa, pela vitória da
ação política que já então incorporava os que vinham
da luta armada, os que vinham da resistência, os que
voltaram do exílio. Todos aqui se expressaram na luta
política, vitoriosa, que resultou na morte matada do
regime militar neste próprio ambiente.
Temos a convicção de que, quando falamos do
passado, falamos em períodos democráticos, e quando falamos do presente, falamos, tenho certeza, da
perenidade do regime democrático, que veio para permanecer para sempre como conquista aperfeiçoada
através da luta política, mas uma conquista perene,
para a qual o silêncio e a eloqüência, a coragem e a
sobriedade de Chico Pinto contribuíram de modo absolutamente decisivo.
Por isso, esta homenagem vem da nossa cabeça, do nosso sentimento, do nosso coração e da
nossa saudade.
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Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero
encerrar esta sessão solene em homenagem a Chico
Pinto e dizer que, ainda que por um breve momento,
recuperamos parte da história do Brasil e homenageamos, ao citá-los, alguns Parlamentares.
Evidentemente, isso nos coloca, como também
aqui foi comentado, uma reflexão sobre o presente e
o futuro. É sempre uma satisfação ter a oportunidade
desta reflexão e desta homenagem.
Ontem, por coincidência, assistia a um programa da Globo News, coordenado por William Waack,
em que um historiador da UFSCar – de quem, lamentavelmente, não me lembro o nome – dizia que a caracterização da época da ditadura militar, na verdade,
é insuficiente, até porque jogar integralmente a responsabilidade aos militares, neste tipo de raciocínio
estaríamos inconscientemente, por parte de muitos,
acobertando os civis que financiaram, apoiaram e articularam o golpe.
Faço essa referência até porque creio ser justa
a observação de que, naquele período, que acabou
resultando num comando militar, não poucos foram os
civis que o apoiaram, articulando-se e comemorando,
ou se omitiram.
É por isso que esta homenagem ganha a dimensão de recuperar um momento histórico do Brasil. E
aqui foram feitos depoimentos sensíveis daqueles que
conviveram com o Deputado Chico Pinto e daqueles
que conheceram o seu espaço mais local na Bahia.
Então, encerro dizendo que, sem dúvida, esta homenagem e os nossos comentários, ainda que singelos,
são carregados de afetividade, de reconhecimento e,
eu diria, de compromisso, porque, ao fazermos esta
homenagem, trazemos para o presente o que isso
significa de ânimo e de cobrança para o Parlamento
Brasileiro.
Portanto, encerro dizendo que foi uma honra
para todos estarmos presentes a esta solenidade.
(Palmas.)
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 11 horas e 22
minutos.)
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Ata da 321ª Sessão, em 15 de dezembro de 2008
Presidência dos Srs.: Osmar Serraglio, 1º Secretário;
Natan Donadon, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Não havendo quorum regimental para abertura da sessão, nos
termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se complete.
O Sr. Natan Donadon, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Osmar Serraglio, 1º Secretário.

I – ABERTURA DA SESSÃO
(ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS)
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Passase à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Passase ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem.
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 2 matérias
publicadas na revista CartaCapital desta semana.
A primeira delas, sob o título No banco dos réus,
diz:
“A OEA critica a leniência do Brasil com
o terrorismo de Estado praticado durante o
regime militar e pede punições. (...)
Para a comissão, sediada em Washington
(EUA), o que aconteceu na região do Araguaia
‘foi uma política de extermínio de dissidentes
políticos’. A OEA pede a responsabilização
penal dos acusados de morte, tortura e desaparecimentos, a investigação completa dos
fatos...”
Faço este registro para mostrar que a OEA está
atenta e já recebeu documentação a respeito.
A segunda matéria tem como título O Brasil progressista e diz:
“Crescem a rejeição à pena de morte e
o apoio a políticas afirmativas.” Pesquisa feita
pelo Núcleo de Violência da USP mostra que
a população brasileira está progredindo em
relação aos direitos humanos.
MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:
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O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem.
V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, assessores aqui presentes, hoje é um dia importante para o Brasil. Todo dia é importante, Deputado
Vicentinho, mas esta semana Brasília é toda direitos
humanos.
Será aberta pelo Presidente Lula, pelo Ministro
Paulo de Tarso Vannuchi, pelo Sr. Ivônio Barros, Coordenador do Fórum de Entidades Nacionais de Direitos
Humanos, e pelo Presidenteda Comissão de Direitos
Humanos, DeputadoPompeo de Mattos, a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em que estão
representados os Poderes Executivo e Legislativo e a
sociedade civil. Milhares de delegados de todo o Brasil
estarão juntos para discutir, revisar e atualizar o Plano
Nacional de Direitos Humanos.
Por isso, nossa saudação ao Presidente Lula e
ao Ministro Paulo de Tarso Vannuchi.
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Sr. Presidente, queremos que também a Conferência Nacional de Comunicação Social conte com a
participação do Poder Executivo e tenha não apenas
caráter consultivo, mas deliberativo.
Esperamos que a realização dessas 2 conferências, a de direitos humanos agora e a de comunicação
social em maio, ajudem a implementar políticas públicas
para melhoria das condições de vida da população.
Quero saudar todos os Deputados, a Benedita
e o Nilmário, que tanto lutaram, e os demais participantes.
Esperamos um bom resultado.
Por fim, quero parabenizar a revista CartaCapital
pela publicação de ampla pesquisa sobre os direitos
humanos no Brasil, feita com a aprovação da população. Direitos humanos é vida, é cidadania.
Peço ao Sr. Presidentea transcrição, na íntegra,
dessa matéria.
Muito obrigado.
MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

59262 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 16

59263

59264 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 16

59265

59266 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 16

59267

59268 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. VICENTINHO ALVES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem.
V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, pela manhã, em Palmas, Capital do Tocantins, ocorreu uma manifestação por parte dos policiais
militares e bombeiros. A manifestação foi pacífica, mas
houve excesso por parte do Comandante da Polícia
Militar, Albuquerque, e do Subcomandante, Corsini,
naturalmente por ordem do Governador do Estado,
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exatamente no momento em que vivemos a semana
dos direitos humanos.
Solicito a transcrição de matéria sobre esse episódio de autoria do eminente e competente jornalista
Cleber Toledo, do nosso Estado.
Em seguida, da tribuna, quando disporei de 5
minutos, comentarei esse fato lamentável e as suas
razões.
Muito obrigado.
MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoBAM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, registro o movimento que está havendo
entre os Governadores da Amazônia Legal e o Ministro
Mangabeira Unger, que controla e coordena o Programa
Amazônia Sustentável, no sentido de levar a cabo um
grande programa de regularização fundiária na região.
A primeira movimentação nesse sentido ocorreu em
novembro, com a realização do seminário internacional
O Desafio da Regularização Fundiária na Amazônia.
Durante o encontro, especialistas, autoridades e representantes de entidades da sociedade civil discutiram
temas como a definição do tamanho das glebas que
seriam regularizadas imediatamente na região.
A abertura oficial do seminário contou com a presença do Ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto
Mangabeira Unger, e dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, Cezar Britto.
Sabemos da necessidade de se realizar um projeto de desenvolvimento sustentável para a região. Entretanto, esse projeto não terá sucesso se não partir
de 2 premissas fundamentais. Uma delas diz respeito à necessidade de elaboração de um zoneamento
ecológico e econômico, de que, infelizmente, somente
2 Estados da região, Rondônia e Acre, dispõem. E a
segunda, Sr. Presidente, diz respeito à regularização
fundiária, necessária para a região.
Os Governadores pegaram esse tema na mão,
com todo o apoio do Governo Federal. Espero que, em
breve, nós possamos analisar nesta Casa mudanças
na legislação, sem dúvida alguma necessárias para
levar a cabo essa ação, que, na região amazônica, é
prioritária, necessária e urgente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio ) – Concedo a palavra ao Sr. Sebastião Bala Rocha.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDTAP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
como já fizeram outros Parlamentares, dar boas vindas a todas as pessoas que vieram de vários cantos
do Brasil para participar da Conferência Nacional dos
Direitos Humanos. E o faço, Sr. Presidente, inspirado no
art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
cujos 60 anos nós comemoramos este ano.
O artigo diz o seguinte:
“Art . 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotadas de razão e consciência e devem agir
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em relação umas às outras com espírito de
fraternidade”.
Às vésperas do Natal, registro que o espírito de
fraternidade é importante.
É importante também que essa conferência ocorra, Sr. Presidente, exatamente no momento em que o
Supremo Tribunal Federal discute um dos assuntos
mais relevantes para o País, sobretudo com relação
aos direitos humanos: direitos dos povos indígenas. O
Supremo Tribunal Federal está debruçado ainda sobre
a questão da Reserva Raposa Serra do Sol.
A deliberação definitiva ficou para o ano que vem.
O que foi feito até agora pelo Supremo parece-me que
aponta para um caminho de conciliação, sobretudo com
respeito aos direitos humanos dos povos indígenas e
à soberania nacional. Acho que isso é muito importante. Havia muitos questionamentos e várias hipóteses
de que a soberania, com a demarcação contínua, não
estaria garantida, não estaria preservada.
Penso que o Supremo está definindo que, embora
os índios sejam donos das terras e tenham certa autonomia, o País terá a coordenação do ponto de vista
da defesa, da riqueza e do meio ambiente.
Creio que é um ponto de equilíbrio. Se se concluir dessa maneira, acredito que haverá um clima de
conscientização maior, e também de conciliação.
Parabéns ao Brasil pela Conferência Nacional dos
Direitos Humanos, que se realiza a partir de hoje.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio ) – Tem.
V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro
a visita que fiz, no fim de semana, aos Municípios de
Fonte Boa, minha terra natal, e Uarini.
Em Fonte Boa, além de participar das festas da
padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, assisti à cerimônia, na Câmara Municipal, da diplomação do novo
Prefeito, Antônio Gomes Ferreira; do Vice-Prefeito, José
Suednei, e dos 9 Vereadores.
Foi uma solenidade simples, porém de grande
significação para o povo fonte-boense, na medida em
que consolida a reeleição desse companheiro, conhecido como Aderval, para a Prefeitura do Município.
Portanto, sua reeleição foi consagrada.
E, em seguida, Sr. Presidente, fui a Uarini onde,
em companhia do Prefeito Franquinho Lopes, do VicePrefeito e das lideranças locais, o DeputadoEstadual
Belarmino Lins e eu participamos da inauguração do
Centro Esportivo Genaro Macário e visitamos a construção do Centro do Idoso, obra que será inaugurada
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pelo Prefeito Franquinho até 30 de dezembro, assim
como o novo ginásio coberto, que está sendo construído na sede do Município. Fizemos também a entrega
de casas populares para pessoas de baixa renda.
Foi, portanto, muito importante a nossa presença
no interior do Amazonas nesse final de semana. E, além
dessas visitas e inaugurações, pude manter contato
com as lideranças e com a população local, ouvindo
seus reclamos e suas reivindicações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio ) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro que acompanharei,
às 17h, a visita do Presidente Lula à Bahia, após a
inauguração formal que fará da Conferência Nacional
dos Direitos Humanos.
O Presidente Lula inaugurará um complexo de
viadutos próximo ao aeroporto de Salvador, junto ao
Município Lauro de Freitas, onde haverá intervenção
urbana do PAC. Obra de grande relevância, porque vai
desafogar o trânsito de uma região que, para nós, é
extremamente importante.
O PresidenteLula homenageia essa obra com o
nome Complexo Viário 2 de Julho, em referência à nossa independência e ao nome do nosso aeroporto.
A visita do Presidentese reveste de importância
em razão da reunião com 30 Chefes de Estado da
América Latina que, neste momento, já se encontram
na Costa do Sauípe, no Estado da Bahia.
Cumprimento o Presidente por mais essa obra.
Estaremos juntos nessa inauguração extremamente
importante e necessária para o Estado e, especialmente, para a cidade de Salvador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao DeputadoAirton Roveda, do Paraná.
O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, quero dar uma notícia
muito importante para o povo de minha região, o Sul
do País, e do Brasil inteiro.
A BR-476, importante via que passa em minha
região, vai ser restaurada. Esse é um ato importantíssimo do Governo Lula, que vai ficar marcado, porque
aquela rodovia é de suma importância, uma vez que
passa por ela todo o trânsito de Ijuí, Erechim, Chapecó e de toda a região, indo para Curitiba, São Paulo
e todo o Brasil.
Parabenizo o Governo Lula por esse grande trabalho, como também o DNIT, cujo Superintende Re-

Dezembro de 2008

gional, David Gouvêa, também tem feito muito esforço.
A licitação para as obras da BR-153 também já está
sendo realizada para execução no ano que vem.
Ficamos contentes por esse trabalho realizado no
Estado do Paraná, pelo qual tanto batalhamos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) –
DeputadoAirton Roveda, lembro também a ponte sobre o Rio Iguaçu, pela qual V.Exa. está brigando.
O SR. AIRTON ROVEDA – Sem dúvida. Ficamos
muito contentes com as grandes obras que estão sendo feitas no Brasil. É o que o povo precisa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Quirino.
S.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. RICARDO QUIRINO (PR-DF. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, parabenizo a 21ª Companhia Regional
de Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, que fica na cidade satélite do Riacho Fundo,
pela passagem do seu 13º aniversário. Estive presente
nessa comemoração e fui homenageado como amigo
da instituição, que dispensa qualquer tipo de comentário ou elogio.
Sr. Presidente, venho mais uma vez a esta tribuna
para abordar um grande problema social. No período
em que estive ausente, pude refletir, analisar e buscar
clarear alguns questionamentos.
O País a cada passo vence seus grandes desafios, como os da economia – o PIB atingiu 6,8% entre
julho e setembro deste ano –, e encara com sóbria
segurança os lampejos da crise mundial, obtendo
crescimento sustentável. Porém, em contrapartida a
esse relevante momento alcançado neste ano e às
conquistas da sociedade, esta mesma sociedade sucumbe diante de graves problemas sociais, dos quais
coloco em destaque o consumo de drogas. Um fantasma que, sem piedade e compaixão, tem enlaçado
vidas e, como que numa tempestade, arrastado tantos
e deixado marcas profundas.
Falo desse problema que começa na raiz, no
cultivo, na produção que invade os grandes centros e
alastra-se pelos morros e favelas, infiltra-se na classe
média, germinando em colégios, universidades, clubes,
hotéis, não poupando artistas, atletas, personalidades,
arruinando carreiras brilhantes e, infelizmente, jogando
no mundo do crime adolescentes e até crianças, sem
nenhuma complacência.
Falo do uso de drogas, mas não daquele tipo
de droga exaltada por alguns cantores, defendida por
muitas personalidades e até representantes do povo
brasileiro. Não, Sr. Presidente. Eu falo das drogas que
tiram a esperança do futuro de pobres jovens, arrasam
carreiras, humilham e envergonham famílias e podem
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até levar à morte. O Brasil acompanhou nesses dias o
triste fim de mais uma vítima desse verdadeiro câncer
da sociedade, a morte do ex-policial Marcelo Silva,
que estampa a capa de uma importante revista, mas
a história poderia ter sido bem diferente... Pois muitos
Marcelos são vencidos a cada dia nos becos mais sombrios da nossa sociedade, poucos conseguem vencer
a difícil luta contra as drogas.
O nosso País infelizmente, Sr. Presidente, aparece em estudos entre os países mais citados na rota da
cocaína que sai da América do Sul para a Europa. Aqui
no Distrito Federal, o consumo de crack hoje, segundo
matéria jornalística, responde por 20% do total de atendimentos aos dependentes químicos encaminhados
aos centros de assistência psicossocial para usuários
de álcool e outras drogas do Distrito Federal.
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados e você
que nos vê pela TV Câmara, a associação das drogas com a violência também é uma realidade, o usuário com alterações em seu comportamento torna-se
agressivo, e o motivo todos nós conhecemos. O Secretário de Segurança do Distrito Federal, Exmo. Dr.
Valmir Carlos Lemos, disse que o combate ao tráfico
do crack é a prioridade de sua gestão, com o que concordamos totalmente.
Nós, representantes do povo brasileiro, devemos
assumir a cada dia, como bravos soldados na vanguarda, a batalha contra esse grande mal e defender
a nossa sociedade para guardarmos o futuro de nossos jovens. E que o Brasil, esse “gigante adormecido”,
se levante para vencer esse desafio.
Esse é um dever de todos nós.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao DeputadoEduardo Gomes, que já foi
Vereador, Prefeito da Capital do Tocantins, Secretário
Municipal daquela grande cidade, Palmas. S.Exa. dispõe de 5 minutos para seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço uma observação
a V.Exa., porque talvez seja esta a oportunidade de
prestar-lhe homenagem pelos 2 anos que passou à frente da Primeira Secretaria da Câmara dos Deputados,
marcados pelo equilíbrio e pelo bom trato com os Parlamentares. Agora que se encerra esse período da Mesa
Diretora, ficam a minha confiança e a certeza de que
acertamos no voto quando o elegemos.
Dos pontos defendidos por V.Exa. sobre a sucessão da Presidência da Câmara dos Deputados, compreendo como leitura obrigatória para todos os 513
Parlamentares principalmente aquele em que defende a ampliação da comunicação do Parlamentar com
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a base. Esse é o motivo pelo qual venho à tribuna da
Casa nesta tarde.
Sr. Presidente, no meu Estado, uma manifestação
foi debelada com violência, de acordo com os primeiros relatos. O protesto foi realizado pelo Presidenteda
Associação dos Policiais, capitão Chaves, e por outras
associações representativas da Política Militar do Tocantins. Foi um protesto cívico e pontuou a necessidade de o Governo Estadual cumprir decisão judicial
que dá aos policiais militares reajuste já há muitos anos
pleiteado, uma diferença salarial.
Tanto eu quanto outros membros da bancada
estamos preocupados com as conseqüências desse
ato, já que estamos próximos dos feriados de Natal e
Ano Novo, época em que as famílias se reúnem. Uma
crise da Polícia Militar agora é tudo o que não queremos. Queremos prudência. Entendemos que o Governo
deve credenciar um interlocutor para o cumprimento
das decisões judiciais. Nossa esperança é que tudo
ocorra na mais perfeita paz.
A Polícia Militar do Tocantins é valorosa, composta
por pessoas preparadas para desempenhar o papel de
policial militar. Suas famílias estão apreensivas. Principalmente, a sociedade tocantinense espera – tenho
certeza de que ocorrerá – uma palavra do Governo
para o encerramento imediato dessa crise.
Sr. Presidente, quero fazer outra observação.
Cabe à Mesa Diretora do Congresso Nacional, da qual
V.Exa. é Primeiro Secretário, nos últimos dias desta
Legislatura, fazer cumprir o que determina o relatório
final da Comissão Mista Especial Mudanças Climáticas,
que tive a oportunidade de presidir, o qual recomenda
a criação de Comissão Mista permanente.
Não é preciso aqui discorrer sobre a necessidade de uma Comissão das 2 Casas para permanentemente acompanhar as conseqüências das mudanças
climáticas e os investimentos que devem ser feitos pelo
Governo na área.
Sr. Presidente, além de solicitar aos Presidentes
do Senado Federal, Garibaldi Alves Filho, e da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, que preparem
resolução a fim de cumprir o que consta no relatório,
aprovado por unanimidade, é importante fazer um pequeno comentário sobre algo está ocorrendo com o
Orçamento da União e nos preocupa.
São mais do que corretos, e compreendidos pela
população brasileira, os investimentos direcionados a
Santa Catarina, pelas conseqüências das chuvas e da
tragédia que o País acompanhou. Mas isso não pode
servir de pano de fundo para retirar recursos de Estados mais pobres, de cidades com menos destaque.
Se elas não forem atendidas, dentro de pouco tempo
haverá outros casos como o de Santa Catarina.
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Araguaína, no Tocantins, por exemplo, sofreu
com a enchente de 1980 e com outras, mas há bastante tempo não passa por esses problemas, porque
há alguns anos a bancada federal destina recursos
da União para macrodrenagem. Assim acontece com
centenas de Municípios.
Portanto, é preciso direcionar recursos para Santa
Catarina, mas é preciso garantir que as cidades tenham
planejamento melhor e, mais do que isso, viabilizar
a execução de obras de contenção de desastre em
centenas de Municípios, que não podem se ver prejudicados. Espero que a Senadora Kátia Abreu, em seu
relatório, contemple, com o Senador Delcidio Amaral,
essas cidades menores.
Era o que tinha a dizer.
Parabéns pela sua gestão à frente da Primeira
Secretaria. Sucesso! Um abraço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Agradeço a bondade a V.Exa. Sei que devo tributar sua manifestação à amizade que reciprocamente mantemos.
Fico orgulhoso em dizer que V.Exa. também integrou
a Mesa conosco. Espero que retorne para emprestar
mais uma vez seus serviços relevantes à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra, pela ordem, ao DeputadoIvan Valente, do
PSOL de São Paulo, engenheiro mecânico, professor,
escritor, ex‑DeputadoEstadual, Constituinte.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na semana passada o PresidenteArlindo
Chinaglia determinou, por força regimental, a criação
da CPI da Dívida Pública, cuja proposição apresentei
em fevereiro.
Entendemos ser essa uma das questões mais importantes a serem tratadas pelo Congresso Nacional,
pela Câmara dos Deputados. Peço a todos os partidos políticos que nomeiem seus titulares e suplentes
imediatamente, para, logo no início do ano legislativo,
haver sua instalação, no momento em que o impacto
da crise econômica se coloca com toda a força.
Estamos discutindo o Orçamento. Sabemos que
mais de 40% da arrecadação de impostos do País é
para pagar juros, amortizações e rolagem da dívida,
podendo atingir 50% do Orçamento. Esse assunto é
tabu! Ninguém fala dele! É proibido! Não tem divulgação nos meios de comunicação de massa!
Superávit primário é uma categoria inventada pela
política neoliberal, é a economia de recursos para pagar
juros. Os Estados Unidos não têm isso. Pelo contrário,
têm déficit público de 10 trilhões de dólares – 1 trilhão
a cada ano. O Brasil paga, e não há debate. Por isso
propusemos essa CPI. Hoje, a dívida interna brasileira é de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, tem relação
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direta com a dívida externa, que hoje é de 200 bilhões
de dólares. Ou seja, há uma tremenda inter-relação.
Por isso estou na tribuna hoje.
Além disso, Sr. Presidente, dirijo-me aos meus
pares, aos jornalistas, à grande imprensa e aos demais que nos ouvem para chamar a atenção para a
entrevista dada pelo Delegado Protógenes Queiroz à
revista Caros Amigos, a deste final de semana. Nessa
entrevista pode-se averiguar o que significou a formação da dívida pública. Há 2 denúncias extremamente
fortes, pesadas, contra ex-autoridades, que precisam
dar satisfação.
Uma delas está ligada a evasão de divisas, lavagem de dinheiro pelo esquema BANESTADO. Inclusive
houve denúncia aberta de crime operacional direto. Uma
pessoa, por meio das contas CC5, via Foz do Iguaçu,
foi presa; estava em uma motocicleta com 3 milhões de
reais em dinheiro e cheques, apreendidos pela Polícia
Federal, contrabandeados do Paraguai para cá. Essa
pessoa fazia isso com freqüência e foi presa pela Polícia
Federal. A Justiça determinou fiança de 500 mil reais.
Isso tudo é dito na entrevista. Quem pagou a fiança foi
o atual Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes,
Presidentedo BANESTADO na época. Não acontece
nada na República, Sr. Presidente?
A segunda denúncia, que tem relação direta com
a formação da dívida pública, diz respeito ao que foi
ventilado relativamente aos títulos da dívida externa
brasileira. Trata‑se de especulação e manipulação
política, com utilização de laranjas no caso de títulos
da dívida externa brasileira na época em que Fernando Henrique Cardoso era Ministro da Fazenda. Essa
acusação precisa ser apurada com o Banco Paribas,
o maior banco francês. A acusação é muito forte. Peço
que tudo isso entre no debate sobre a dívida pública
brasileira. Como foi formada essa dívida externa? Entendemos que é o momento de o Congresso Nacional
se pronunciar.
Quero dizer mais: as autoridades aqui citadas
precisam responder. É claro que muito já ouvimos
sobre o Sr. Daniel Dantas. O processo que corre contra ele também é gravíssimo e existe há muito tempo.
Isso tem tudo a ver com política econômica brasileira.
Ex-Presidentes do Banco Central, a exemplo do Sr.
Arminio Fraga, também devem satisfação pública sobre essas contas CC5, que eram permitidas a estrangeiros, eram de não-residentes, e por elas vazavam
bilhões de reais.
Agora, há projetos desta Casa no Senado Federal por meio dos quais se quer repatriar 70 bilhões
de dólares. Na prática, é uma anistia para quem lavou
dinheiro, para quem utilizou paraísos fiscais. Na revista
CartaCapital desta semana, há a seguinte manchete:
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“Livres para voltar”. Uma coisa tem a ver com a outra.
Vem a crise, e querem os dólares de volta. Não importa como eles saíram, se de forma ilegal, se de forma
imoral, não importa se interferiram na formação da dívida pública brasileira, se estimularam a especulação
financeira. Nada disso importa, o que importa é que
os dólares voltem.
É por isso que os juízes e promotores desse caso
estão denunciando toda essa questão, que mostra a
necessidade de estabelecermos a CPI da Dívida Pública imediatamente nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
preocupação que me dirijo ao Plenário da Câmara
neste dia. Não sei se os senhores e senhoras tiveram
a oportunidade de ler a entrevista dada pelo Delegado
Protógenes Queiroz, da Polícia Federal, à revista Caros
Amigos, publicada na última semana. Nessa entrevista,
de 12 páginas, são feitas diversas denúncias de corrupção, investigadas pela Polícia Federal, mas que até
agora não haviam se tornado públicas – ou, ao menos,
não haviam sido divulgadas pela imprensa.
Um dos casos relatados pelo delegado é o do
BANESTADO, o Banco do Estado do Paraná. O esquema montado envolvia banqueiros do Brasil para
retirada de dinheiro do País através das contas CC5.
Em uma única investigação, a PF verificou que mais
de 100 bilhões de dólares saíram do País, em claras
operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação foi fundo e chegou a ex-diretores
do Banco Central paraguaio, envolvendo caixa dois e
dinheiro do narcotráfico. Na época, segundo a revista, a
Polícia Federal pediu o encerramento das contas CC5,
mas o então Presidente do Banco Central brasileiro,
Arminio Fraga, disse que isso era impossível, “senão
caía todo o mundo”.
O Delegado Protógenes seguiu as investigações
e chegou a prender Victor Hugo Nunes, sobrinho de
uma Senadora do Paraguai. Na semana seguinte, fecharam as contas CC5, e os 500 mil reais da fiança de
Victor Nunes teriam sido pagos com um cheque pessoal do então Presidente do BANESTADO, Reinhold
Stephanes, hoje Ministro da Agricultura.
Ora, Sr. Presidente, o Ministro deve esclarecimentos à população brasileira sobre esse fato. Há indícios de crime nas operações do BANESTADO e das
contas CC5, e a pessoa que foi presa com 3 milhões
de dólares em cheques, transitando de motocicleta do
Paraguai para o Brasil, teve sua fiança paga pelo Sr.
Reinhold Stephanes.
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Outra denúncia gravíssima trazida pela revista
diz respeito a fraudes nos títulos públicos da dívida
externa brasileira. Investigações da Polícia Federal
encontraram relações entre o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e laranjas em operações para
conversão de títulos da dívida negociados no mercado
financeiro internacional.
O esquema relatado envolvia títulos da dívida
comprados pelo banco francês BNP Paribas. No mercado paralelo, esses títulos valiam 1% do seu valor de
face. Os franceses teriam comprado 200 mil dólares
em títulos, cujo valor de face seria de 20 milhões. Em
razão de uma regra do Banco Central brasileiro, títulos
da dívida externa adquiridos no exterior podiam ser
convertidos no mercado nacional, junto ao BC, pelo seu
valor de face, desde que esse dinheiro fosse investido
em empresas brasileiras. Os franceses converteram
então os títulos e investiram numa empresa laranja
no Brasil, chamada Alberto Participações. Na época,
o Banco Central desconfiou de tamanho investimento
estrangeiro numa empresa com capital de 10 mil reais.
Mas a conversão foi autorizada pelo então Ministro da
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.
A investigação encontrou provas que vinculavam
o laranja Alberto, dono da empresa, a Arminio Fraga
e a Fernando Henrique. Segundo o Delegado Protógenes, todos os envolvidos fugiram. Os franceses
sumiram, o contador da empresa foi assassinado, e o
laranja Alberto morreu no Líbano. O resultado da operação, montada para sangrar reservas do País, foi que
o banco francês comprou 200 mil dólares em títulos
da dívida e, ao final, o Brasil gerou uma dívida de 40
milhões a ser paga ao banco.
Segundo a entrevista, a PF pediu ao Banco Central o bloqueio de todos os títulos da dívida externa
brasileira que haviam sido convertidos, assim como a
cópia de todos os processos de conversão. Até hoje
esses documentos não foram enviados.
Por fim, Sras. e Srs. Deputados, a reportagem
indica coisas ainda mais graves sobre o caso Daniel
Dantas, pois afirma que o HD da Kroll, que deu origem
à Operação Satiagraha, permaneceu durante 2 anos
lacrado pelo Supremo e que Dantas teria comprado
políticos e jornalistas para sustentar seus negócios.
É hora de o Governo brasileiro, o Ministério da
Fazenda e o Banco Central virem a público responder
em relação a essas informações.
Ao mesmo tempo, isso mostra a atualidade da CPI
que abrimos nesta Casa para investigar o pagamento
da dívida pública brasileira. Os títulos da dívida externa
negociados no mercado internacional e convertidos via
essa regra do BC precisam ser investigados a fundo.
E estamos certos de que eles são apenas uma parte
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de um complexo de ilegalidades cometidas contra o
Tesouro Nacional nas últimas décadas.
Teremos muito trabalho com essa CPI no próximo
ano, mas as denúncias feitas pela revista Caros Amigos requerem respostas urgentes. É isso que espera
o povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – O próximo orador inscrito é o DeputadoVicentinho Alves, que
já foi DeputadoEstadual pelo Tocantins, Presidenteda
Assembléia Legislativa do Tocantins, além de anteriormente ter sido Prefeito da cidade de Porto Nacional,
condição em que foi Presidenteda Associação Tocantinense de Municípios. S.Exa. disporá de 5 minutos
O SR. VICENTINHO ALVES (PR-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tocantinenses, brasileiros e brasileiras, da
mesma forma que meu conterrâneo DeputadoEduardo
Gomes, quero nesta oportunidade, talvez a última do
ano, com V.Exa., DeputadoOsmar Serraglio, na condição de Primeiro Secretário da Mesa, homenageá-lo
e reconhecer em V.Exa. um político correto, solidário,
um colega exemplar. Portanto, aqui fica o registro do
nosso reconhecimento.
Sr . Presidente, o que nos traz hoje à tribuna não
são as belezas e a generosidade do povo do nosso
Estado, que compartilho com o eminente Deputado
Eduardo Gomes, mas um procedimento lamentável por
parte do atual Governador, Marcelo Miranda.
Pela manhã, houve uma manifestação dos policiais militares e bombeiros, de forma pacífica. Participaram soldados, cabos e sargentos, como também
oficiais. Pela associação dos oficiais, o Presidente
Luiz Chaves; pela associação dos soldados, cabos
e sargentos e seus familiares, o PresidenteGeovane
Alves. Estavam na frente do Palácio Araguaia, numa
manifestação pacífica, quando veio a ordem do Governador, por meio do Comandante da Polícia Militar,
Albuquerque.
Quero dizer ao eminente Comandante Albuquerque que lá ele já é muito conhecido pela forma truculenta com que procura conduzir os postos de comando
que exerce, como também pela forma tradicional de
subserviência com que se posta, sempre em benefício
dos seu superior, o Governador do Estado.
Os manifestantes foram agredidos pelo oficial
Corsini. Quero registrar que os subordinados não atenderam à ordem do comandante, que mandou prender
os manifestantes de forma pacífica. Portanto, há uma
insubordinação na corporação, na nossa Polícia Militar,
que merece de todos nós, tocantinenses, o mais alto
respeito e admiração, a maioria dos seus componentes
merece de todos nós elogios desta tribuna.
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E por que essa manifestação? Sras. e Srs.
Deputados, quero aqui registrar para V.Exas. e para
o Brasil que há uma situação de execução do Mandado de Segurança nº 698, de 1993. O processo tem
15 anos e 5 meses. Desde junho de 2004, encontrase em execução o acórdão. Toda a Polícia e os Bombeiros Militares foram favorecidos com o alcance da
ação. Foram 2 os objetos da ação: reposição salarial
e indenização.
Eu acompanhei isso muito de perto, Sr. Presidente,
nos 2 mandatos que tive como DeputadoEstadual e,
como V.Exa. registrou, como Presidenteda Assembléia
Legislativa, aquela augusta Casa de Leis.
Quanto à indenização, o Governo do Estado vem
fazendo todo tipo de malabarismo jurídico para não
pagar, embora tenha gasto no total 442 mil reais com
a FITEC para fazer uma consultoria em 2006 e com a
TGB, Auditores e Consultores SS para fazer uma auditoria agora, em novembro de 2008.
Os cálculos individualizados estão prontos desde
2006, feitos pela FITEC, conforme recibo da Coordenadora de Gestão de Cargos. No entanto, o Governo do
Estado, negando sua existência, contratou outra firma,
a TGB Auditores e Consultores SS, para a elaboração
de cálculos já prontos. Ou seja, gastou novamente dinheiro público apenas para sustentar a sua mentira,
porque já é um fato esse direito líquido e certo.
Aliás, Sr. Presidente, no pleito eleitoral, o hoje
Governador, que buscava a reeleição, reuniu-se com
todos os membros dirigentes da Polícia Militar e fez o
compromisso de que cumpriria na íntegra, se reeleito
fosse, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, já em
acórdão no Tribunal de Justiça do Estado. No entanto,
estamos até agora sem nenhum gesto no sentido do
cumprimento desse compromisso.
O Tribunal de Justiça do Tocantins, entendendo
que os recursos do Estado são meramente protelatórios e atentam contra a dignidade da Justiça, condenou-o a pagar 0,3% de multa sobre o valor da causa,
causando, com isso, prejuízo de ordem material aos
cofres do Estado.
O Pleno do Tribunal de Justiça, de forma unânime, determinou que o Estado exibisse o relatório final
dos estudos elaborados pela FITEC no prazo mínimo,
o que ainda não foi atendido.
(O microfone é desligado.)
O SR. VICENTINHO ALVES – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. alguns minutos para que eu possa, no uso
do tempo da Liderança, concluir o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Pois
não.

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eu anuncio ao Plenário que o DeputadoVicentinho Alves dispõe de 4 minutos para, em nome do PR,
fazer uma Comunicação de Liderança.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR-TO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Estou concluindo. O Estado, desrespeitosamente,
Sr. Presidente, fez mistério e mentiu quanto aos trabalhos da FITEC e, agora, muito pior, quanto aos trabalhos da TGB. Os advogados da ação e o Presidente
da Associação dos Policiais Militares do Estado nunca
viram um funcionário da referida empresa e não têm
qualquer informação sobre a realização dos trabalhos,
embora a Associação tenha solicitado informações ao
Procurador-Geral do Estado, que não respondeu, nem
recebeu em seu gabinete.
Aqui tenho, Sr. Presidente, e já solicitei que fosse
registrada nos Anais, matéria do competente jornalista
Cleber Toledo, do nosso Estado. Depois de narrar todo
o episódio ocorrido hoje pela manhã, ele comenta, no
último parágrafo: “Enquanto Chaves era levado ‘para
um hospital’, major Corsini entrou em sua viatura e
saiu em disparada deixando os jornalistas sem resposta para a seguinte insistente pergunta: tudo isso
foi necessário?”
Um ato truculento, de violência, do Governador
do Estado contra uma manifestação pacífica. E estamos na Semana dos Direitos Humanos, eminente
DeputadoPedro Wilson.
Quero registrar para o Congresso Nacional e
para o País a falta de espírito democrático do Governo do Estado do Tocantins e solicitar ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado, Daniel Negri, meu
conterrâneo, da minha cidade de Porto Nacional, e
por quem tenho a mais alta estima e respeito, que
determine o cumprimento do acórdão e, caso o Governador do Estado continue protelando, determine o
afastamento de S.Exa. do cargo para o cumprimento
da decisão judicial.
Portanto, mais uma vez, quero repudiar a ação
do major Corsini, que também é de minha cidade de
Porto Nacional e já é conhecido pela forma truculenta
de se comportar, como também pela alta subserviência – ele tem crescido na carreira militar não pelos
seus méritos, mas pela sua subserviência. Espero que
o major Corsini e o Comandante Albuquerque não
coloquem a vaidade do cargo acima dos interesses e
do sofrimento de homens e mulheres que compõem a
gloriosa Polícia do Estado do Tocantins, não coloquem
o interesse e a vaidade do cargo acima das necessidades por que passam as esposas e os filhos dos policiais militares. A situação das famílias dos policiais
militares é precariíssima, faltam alimentos nos seus
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lares, faltam condições para os filhos irem às escolas
de forma digna.
Queremos cobrar de S.Exa., o Governador Marcelo Miranda, que cumpra o compromisso de campanha com os policiais militares do Estado do Tocantins
e respeite a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e os direitos desses policiais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, Sra. Deputada
Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Estado do Amazonas. S.Exa. é professora, farmacêutica, foi Vereadora
de Manaus por várias legislaturas e é defensora da
Zona Franca de Manaus nesta Casa.
Tem V.Exa. a palavra, nobre Deputada Vanessa
Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoBAM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado
Osmar Serraglio, muito obrigada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, antes de falar do assunto
que me traz à tribuna, eu quero abrir um parênteses
para comemorar uma excelente notícia dada hoje à
cidade de Manaus.
O Secretário de Saúde do Estado do Amazonas
anuncia a liberação de recursos para colocar em funcionamento um laboratório de histocompatibilidade de
órgãos na Fundação de Hematologia e Hemoterapia
do Amazonas – HEMOAM. Isso, DeputadoÁtila Lins,
vai permitir que a população de nossa cidade e do
nosso Estado possa receber órgãos transplantados
de pessoas já falecidas.
Hoje, infelizmente, o transplante de rins ocorre
somente entre vivos, por conta da falta de funcionamento desse laboratório na HEMOAM. Essa é uma
notícia importante, porque pessoas com problemas
renais crônicos, pessoas que têm problemas hepáticos hoje têm uma esperança a mais não só de ter
uma sobrevida, mas de ter uma vida com muito mais
qualidade do que a que têm hoje.
Quero cumprimentar o Secretário Agnaldo Costa e a Associação dos Pacientes Renais Crônicos.
Essa é uma antiga luta desenvolvida no Estado do
Amazonas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente, durante a semana passada, eu e vários Parlamentares do Estado do Amazonas ocupamos esta
tribuna para falar sobre algumas propostas de mudança
na legislação do Município de Manaus que têm sido
encaminhadas à Câmara de Vereadores. Dentre elas
está a proposta que diminui de 30% para 25% a verba
mínima para a educação.
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Infelizmente, ao lado dessas, outras medidas estão sendo adotadas. Uma outra medida extremamente
negativa diz respeito à aprovação de uma outra emenda
à Lei Orgânica do Município de Manaus para pôr fim a
um direito conquistado pelos estudantes no início da
década de 80: a meia passagem no transporte coletivo
na cidade de Manaus. À época, eu era presidente do
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Amazonas quando estudantes secundaristas
e universitários ocuparam as ruas e fomos duramente
reprimidos pela polícia. Mas foi dessa forma que nós
conquistamos esse direito que, portanto, já existe no
Município de Manaus há quase 2 décadas.
O atual Prefeito e o futuro Prefeito de Manaus
entendem que o estudante ter direito a 120 passes
estudantis é demais e que essa medida tem sido responsável pela diminuição dos lucros dos empresários
do setor e pela redução da qualidade do transporte
coletivo. A Câmara vota não só a diminuição de 120
para 40 passes como proíbe que o estudante que
more até a 1 quilômetro da escola tenha direito a esse
benefício.
Quero aqui cumprimentar os poucos Vereadores,
entre eles a Vereadora Lucia Antony, do meu partido,
que ingressaram hoje no Ministério Público com uma
ação para barrar a votação já ocorrida em primeiro turno, uma vez que o Regimento Interno da Câmara não
foi obedecido. Entendemos que uma proposta como
essa, que mexe com um direito que não é só do estudante mas da população como um todo, não pode
ser conduzida da forma como vem sendo conduzida
na Câmara de Vereadores.
Os estudantes estão mobilizados. Esta semana
eles devem realizar uma grandiosa manifestação pública buscando assegurar esse direito.
Há pouco eu e o DeputadoÁtila Lins conversávamos a respeito dessa questão e condenávamos estas
duas atitudes: primeira, diminuir a verba da educação;
segunda, tirar esse direito garantido aos estudantes
da cidade de Manaus.
Grande parte desses estudantes consegue freqüentar a escola em horário integral e se dedicar à
prática desportiva e ao lazer, como ir ao cinema, por
conta desse direito garantido.
Somos não só contrários a essa medida, assim
como daremos total apoio aos estudantes para que
possam ampliar sua mobilização e dessa forma barrar
esse absurdo que a maioria dos Vereadores querem
implementar, Sr. Presidente.
Eu cumprimento aqui as entidades estudantis que
estão mobilizadas e os Vereadores que se têm colocado
contra essa medida. Esse direito não foi benevolência
de nenhum Vereador, não foi benevolência de nenhum
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Prefeito, tampouco dos empresários do setor de transporte coletivo. Essa foi uma das maiores lutas que a
cidade de Manaus já viu e uma das maiores conquistas
que tiveram os estudantes daquela cidade. Recordo
aqui que a cidade de Manaus foi a primeira Capital do
Brasil a conquistar o direito à meia passagem.
A campanha eleitoral municipal acabou de ser
concluída. Nela – o DeputadoÁtila Lins lembra – todos
os candidatos, sem qualquer exceção, não só falavam
em garantir os direitos já conquistados de toda a população como citavam o direito à meia passagem, o
que deveria ser mantido.
Então, espero que o movimento dê resultado e
que esse direito não seja retirado dos estudantes.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao DeputadoColbert Martins, do PMDB
da Bahia. S.Exa. é professor, médico com mestrado
na área de saúde e foi Deputado Estadual. O nobre
Deputadodispõe de 5 minutos.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Sem revisão do orador.) – Agradeço a V.Exa., Sr.
Presidente, Deputado Osmar Serraglio, as citações
a meu respeito.
Sras. e Srs. Deputados, senhores funcionários,
meus cumprimentos.
Vou tratar de assunto vinculado à saúde. Todas
as perspectivas e projeções indicam que, a partir de
2010, se inverterá a pirâmide de causas de mortalidade no mundo. Veremos, pela primeira vez, essa
inversão. A quantidade de pessoas que morrerão devido a doenças cardiovasculares será menor do que
as que deverão falecer vítimas de câncer. Trata-se de
um processo denominado transição epidemiológica.
Será preciso uma perspectiva completamente nova,
diferente da que tivemos até agora.
Nos 2 séculos passados, as doenças tropicais,
as doenças mais simples, como as viroses, eram as
que mais matavam. No final do século XX, foram as
doenças cardiovasculares. No século XXI, a partir de
2010, os casos de câncer serão os que mais atingirão
as pessoas.
Isso significa, Deputado Osmar Serraglio, uma
nova perspectiva, um novo planejamento e muito mais
recursos.
Tratamentos de câncer são extremamente caros,
principalmente os infantis. E como nessa área ainda
há, mesmo apesar do avanço das pesquisas, alguns
casos que evoluem até a morte, porque não há como
prevê-los, nós, Parlamentares, pessoas que neste
momento decidem a vida de tantos, precisaremos ter
um entendimento de uma nova perspectiva para um
futuro muito próximo.
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O orçamento de saúde que apreciamos agora dificilmente será o de que precisaremos para os
próximos 2 anos. Há, então, grande expectativa de
mudança epidemiológica no mundo, que nos atingirá
seguramente de forma direta.
O segundo assunto, Sr. Presidente, diz respeito
à Fundação Oswaldo Cruz. A entidade alerta para o
número de mortes de pessoas portadoras do vírus
da AIDS no País. Esse índice será menor do que o de
pessoas acometidas por hepatite. Mais pessoas têm
sido acometidas de hepatite e muitas delas têm morrido principalmente de insuficiência hepática.
No entanto, há um foco muito forte, inclusive dos
meios de comunicação, voltado para as pessoas portadoras do vírus HIV. Atribui-se menos importância ao
tratamento da hepatite, além de o montante de recursos gastos para combater essa doença ser inferior ao
destinado à AIDS.
Sr. Presidente, as hepatites A, B e C estão em
franco avanço no País. Os métodos de detecção do
vírus da hepatite são mais fáceis e mais acessíveis do
que os utilizados no diagnóstico da AIDS. No entanto,
os investimentos em vacinação pela saúde pública são
inferiores aos destinados ao tratamento dos portadores
do vírus HIV, sejam crianças ou adultos.
Sr. Presidente, são mudanças no panorama da
tecnologia e das doenças que afetam diretamente a
população e que constituem um desafio. No que diz
respeito ao HIV e à hepatite, temos de enfrentá-las
imediatamente.
A Secretaria de Saúde de Salvador fará, neste
momento e também durante o Carnaval, além das
propagandas que faz permanentemente a respeito do
aumento da possibilidade de transmissão do vírus HIV,
uma grande difusão de como evitar as hepatites.
O Secretário Municipal da Saúde de Salvador,
José Carlos Brito, entende – e nós também – que essas doenças estão num mesmo patamar. Então, as
propagandas que antes se referiam apenas à transmissão do vírus HIV voltam-se agora para o risco de
transmissão das hepatites, que se dá também por via
sexual, pelo sangue ou pela saliva. São muito semelhantes as formas de transmissão.
No entanto, há um desbalanceamento: enquanto
o HIV é mais divulgado pela mídia, as hepatites, que
matam tanto quanto a AIDS e talvez tenham infectado muito mais pessoas, ainda não são consideradas
importantes pelos meios de comunicação.
Sr. Presidente, são desafios que a medicina nos
traz. Desafios que nós, homens públicos, que trabalhamos com orçamento e com a atenção do público,
precisamos enfrentar, e muito rapidamente.
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Neste momento, na Câmara dos Deputados, muitos de nós estudamos a matéria e estamos preparados,
com certeza, para enfrentar esse desafio.
Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – V.Exa.,
DeputadoColbert Martins, é médico, professor de medicina e mestre em saúde coletiva. V.Exa., portanto,
aborda com muita propriedade a matéria.
Por isso, a sociedade precisa ter conhecimento
do currículo dos Srs. Parlamentares que se manifestam
da tribuna e muito orgulham esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao ilustre DeputadoLuiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço o
registro de ofício por mim encaminhado ao Sr. Ministro da Defesa, Nelson Azevedo Jobim, sobre a situação dos militares que concorreram às eleições deste
ano. Aqueles que não foram vitoriosos estão sendo
removidos para outras localidades. Pessoas lotadas
em meu Estado foram removidas para Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul; outras foram transferidas para a Região Norte, com claros indícios de perseguição política.
O militar também tem direito de se candidatar a
algum cargo público nas eleições. Por isso solicito do
Sr. Ministro da Defesa a reavaliação dos procedimentos
administrativos adotados pelo Comando do Exército.
Passo a ler o referido ofício:
Senhor Ministro,
Relatos que recebi recentemente dão
conta de que vários militares, em todo o Brasil, de todos os partidos políticos, que se licenciaram do Exército provisoriamente para
se candidatarem nas últimas eleições municipais, quando do seu retorno à ativa, aqueles
que não lograram êxito, ao invés de voltarem
para suas Unidades Militares de origem, foram sumariamente transferidos para outros
locais, com indícios muito claros de perseguição política.
Venho por meio deste solicitar a intervenção de Vossa Excelência junto ao Comando do
Exército, no sentido de reavaliar as transferências dos militares, procedimento concretizado
através da Diretoria de Cadastro e Movimentações (DCEM).
Com a certeza de que, com o seu espírito
público e democrático, Vossa Excelência tomará as medidas necessárias para resguardar
aos militares a garantia aos direitos invioláveis
assegurados no art. 5º da nossa Carta Magna,
agradeço antecipadamente pela atenção.
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Sr. Presidente, pessoas que concorreram a cargos
nas últimas eleições estão recebendo uma espécie de
castigo. Não foram eleitas e estão sendo transferidas
para outros locais, o que prejudica inclusive seus familiares. Isso é muito ruim.
Por isso encaminhei esse ofício ao Sr. Ministro
da Defesa, Nelson Jobim. S.Exa. é um homem do Direito e, com certeza, avaliará essa questão com muita
consciência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao DeputadoPedro Wilson, ex-Prefeito
de Goiânia, Capital do grande Estado de Goiás, e exReitor da Universidade Católica.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, espero que, em 2009,
V.Exa. continue na Mesa e presidindo os trabalhos
desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) –
Amém!
O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mais uma vez, reporto-me à abertura da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, evento capitaneado por um grande time de
lutadores.
Quero saudar os participantes dessa conferência,
todos aqueles que lutaram para criar a Comissão de
Direitos Humanos nesta Casa, os militantes de Igrejas,
de centros de direitos humanos, da OAB, da Comissão
Nacional Justiça e Paz, os homens e mulheres que, a
partir do Ato Institucional nº 5, colocaram a vida e sua
força na luta pela cidadania e pela concessão de habeas
corpus, instrumento utilizado para que as pessoas não
fossem torturadas e/ou mortas no Brasil – e, infelizmente,
ainda há dezenas de desaparecidos entre os que lutaram
pela democracia e pela República brasileira.
Saúdo, portanto, a realização da 11ª Conferência
ainda mais por se tratar de uma reunião do Congresso
brasileiro e da sociedade civil, por intermédio da OAB,
do Movimento Nacional de Direitos Humanos, dos centros de direitos humanos espalhados pelo Paraná, por
Goiás e por todo o Brasil.
Saúdo também o Governo Federal pela coragem
de discutir com a sociedade e o Parlamento um novo
Programa Nacional de Direitos Humanos, elaborado
pelo Secretário José Gregori com a colaboração do
grande sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, do Núcleo de
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo.
E, novamente, parabenizo esse centro, que acaba
de realizar um grande estudo sobre os direitos humanos e sua aceitação pela sociedade brasileira. Esse
estudo, publicado pela revista CartaCapital, revela que
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70% dos brasileiros respeitam e querem ver respeitados os direitos humanos.
A propósito, o jornal Correio Braziliense, em sua
edição de hoje – e solicito a transcrição do artigo nos
Anais –, publicou que ainda há pessoas marcadas para
morrer, e entre essas, cita: D. Erwin Krautler, lutador pela
Amazônia e pelos direitos dos índios; Frei Henri des
Rosiers, dominicano, francês, advogado pela Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB de Goiás, também na
sua luta na Comissão da Pastoral da Terra – CPT, no
chamado Bico do Papagaio; Maria José Dias da Costa, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon
do Pará; Odair José Alves de Souza, coordenador do
Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, de Santarém; e,
Maria Antônia Pereira Pires, a Toinha, organizadora do
trabalho da agricultura familiar. Portanto, essas pessoas
estão marcadas para morrer, e há muitos outros. Além
disso, é preciso lembrar que os casos de El Dourado
dos Carajás, no Pará, e de Corumbiara, em Rondônia,
continuam impunes. A luta pelos direitos humanos,
portanto, não acabou.
Espero que a conferência possa nos trazer um plano nacional de direitos humanos para coibir a violência
no campo e na cidade, e dar a cada homem, mulher,
criança e idoso o direito a uma vida digna, como está
escrito em São João: “Eu vim para que tenham vida e
vida em abundância”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como disse, começa hoje a 11ª Conferência Nacional de Direitos
Humanos e queremos não só registrar aqui esse fato
importante dos 60 anos da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, como também fazer alguns apontamentos sobre a importância do Fórum de Entidades
Nacionais de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e
a Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Queremos igualmente destacar a importância
da criação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na Câmara dos Deputados, em 1996, da qual
tivemos a honra de pertencer, por onde passaram e
outros ainda lá se encontram, como os companheiros
Deputados Nilmário Miranda, Hélio Bicudo, Nelson
Pellegrino, Janete Pietá, Marcos Rolim, Iriny Lopes,
Luiz Couto, Luiz Alberto, Orlando Fantazzini, e muitos outros companheiros que ali têm ou tiveram uma
atuação expressiva, e o atual PresidentePompeo de
Mattos. Também desejamos destacar a importância do
Ministro Paulo Vannuchi, que colocou na ordem do dia
do Brasil a pauta dos direitos humanos.
Parabenizo os mais de mil delegados eleitos em
todos os Estados brasileiros. Com o lema Democracia,
Desenvolvimento e Direitos Humanos: Superando as
Desigualdades, a 11ª CNDH tem como objetivo prin-

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

cipal a revisão e atualização do Programa Nacional
de Direitos Humanos (PNDH), num processo pautado pela interação democrática entre o Governo e a
sociedade civil.
Sob coordenação tripartite da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República,
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara (CDH)
e do Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos, a conferência vai abordar os direitos humanos de
forma a integrar suas múltiplas dimensões, quer sejam
os direitos civis e políticos, quer sejam os econômicos,
sociais, culturais e ambientais.
A 11º Conferência será um momento oportuno
para que possamos fazer um balanço das políticas
públicas de direitos humanos no Brasil, consolidar os
avanços já alcançados no Governo Lula e elencar os
novos desafios a serem enfrentados no setor. É importante destacar que a Conferência ganha importância
fundamental com a presença pessoal do Presidenteda
República Luiz Inácio Lula da Silva; do Ministro Paulo
Vannuchi; do Secretário da Presidência Alexandre Ciconello; da Coordenadora do Fórum de Entidades, Profa.
Flávia Piovesan; da Ministra Nilcéa Freire; do Ministro
Edson Santos, que, no último final de semana, esteve
no Estado de Goiás para reconhecer as demarcações
de terras quilombolas; da Ministra-Chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, e de tantos outros assessores que atuam na área dos direitos humanos, como Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos da Presidência da República; Valéria Getúlio,
Fermino Fecchio, Fernando Matos e tantos outros colaboradores dos direitos humanos no Brasil.
Queremos saudar e homenagear o MNDH, pelo
histórico trabalho na luta pelos direitos humanos. Saudar
a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, INESC, OAB,
Conselho Federal de Psicologia, CFEMEA, CIMI, Comunidade Bahá’í. Saudar todos os movimentos sociais
parceiros incansáveis da luta dos direitos humanos, a
CUT, a CPT, a CONTAG, o MST, e tantos mais.
Durante 3 dias estaremos debatendo assuntos
de fundamental importância para os direitos humanos,
para a democracia e para a vida humana. Grupos temáticos vão debater e aprofundar as discussões sobre
desigualdades, promoção da igualdade racial, segurança pública e acesso a justiça, educação, cultura
em direito humanos e acessibilidade. Enfim, durante 3
dias vamos retomar, na verdade, os debates que, aos
poucos, desde 1996, vêm mudando a relação humana
e a qualidade de vida do povo brasileiro.
Muito já se fez, mas é preciso avançar mais, muito
mais. Parabéns aos organizadores da 11ª Conferência
Nacional de Direitos Humanos, que acontece no Centro
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de Convenções Ulysses Guimarães; parabéns a todas
as entidades participantes, às pessoas que virão de
todos os cantos do País, de todos os Estados, de todas as cidades, para debater a criação de um mundo
melhor e possível, mais justo e mais fraterno.
Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que
determine aos órgãos de comunicação da Casa a cobertura da Conferência dos Direitos Humanos, para que
Deputados, Senadores e o povo brasileiro conheçam esse
trabalho da sociedade brasileira, do Congresso Nacional,
da Câmara dos Deputados, que contará com a presença
do Presidenteda República; do Presidenteda Comissão
de Direitos Humanos, DeputadoPompeo de Mattos; do
Ministro Paulo Vannuchi e também de Ivone Barros e da
Profa. Flávia Piovesan, coordenadora do Fórum Nacional
de Entidades Civis dos Direitos Humanos.
Daqui a 15 minutos terá início a conferência.
Portanto, apelo a todos os Deputados – não apenas
aos membros da Comissão de Direitos Humanos –,
como ao ilustre DeputadoNilson Mourão para que lá
compareçam e dêem sua contribuição.
Vai haver delegados do Brasil todo. Ali estarão
eleitores de todos os Deputados, como os da Amazônia, de Brasília, de Goiás, do Paraná, do Acre, de
São Paulo, para escrever o novo Plano Nacional dos
Direitos Humanos.
Por fim, Sr. Presidente, quero desejar a todos
um feliz Natal, fazendo votos de que surja uma nova
mensagem, a mensagem da boa nova do Evangelho
de Jesus Cristo, que nos traz a possibilidade de uma
vida digna, de amor e esperança.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Pois
não.
A Mesa recolhe a solicitação de V.Exa. e, quanto
à divulgação que postula em relação ao evento que
está ocorrendo, comunicaremos ao Presidente da
Casa, a fim de que S.Exa. tome as medidas que entender cabíveis.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Brasil
Marcadas para morrer
LEONEL ROCHA e EDSON LUIZ
20 anos sem Chico Mendes
Levantamento da Comissão Pastoral da Terra
mostra que 260 pessoas ligadas a movimentos em
defesa do meio ambiente e da reforma agrária estão
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ameaçadas em todo o País. Pará lidera em número
de denúncias.
Crianças em volta do túmulo da missionária Dorothy Stang, morta em 2004, no Pará: 75 pessoas estão
juradas de morte no estado
A foice da morte ronda as cabeças de 260 pessoas em todo o País. São lideranças do movimento pela
reforma agrária, religiosos, dirigentes sindicais, índios,
advogados, ribeirinhos e ambientalistas que defendem
a preservação das águas e da floresta como o seringueiro Chico Mendes, morto há 20 anos por resistir ao
desmatamento na Amazônia e brigar pela manutenção
da atividade extrativista para a retirada do látex. Todos
os marcados para morrer estão no meio de conflitos
com fazendeiros e pecuaristas.
O levantamento dos ameaçados é feito pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade ligada à Igreja
Católica e composta por missionários encarregados
de assessorar os trabalhadores rurais na defesa dos
seus direitos.
Tem como base documentos ou queixas prestadas à polícia e a procuradores.
O cadastro macabro é elaborado e atualizado
todos os anos. Os casos mais graves estão no Pará,
estado que registra 75 pessoas em risco. As ameaças
ocorrem de várias formas, por meio de recados – desde
bilhetes e telefonemas anônimos – até atropelamentos
e atentados frustrados. Em 28 de fevereiro deste ano
foi morto o sem-terra Francisco da Silva. Ele presidia
a Associação União dos Produtores Rurais do Amazonas, na cidade de Lábria. O sindicalista estava na
lista da CPT do ano passado, mas o alerta não serviu
para evitar o assassinato.
Em outubro do ano passado, foi baleado e morreu
no Paraná o militante do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) Valmir Mota de Oliveira Keno,
como era conhecido, tinha sido ameaçado sete meses
antes. Seu nome constou da lista da CPT, mas nem
assim as autoridades impediram o crime.
O conflito entre fazendeiros e índios da Raposa
Serra do Sol, em Roraima, engrossou a lista de ameaçados. Cleonildo Conceição André e Cassiano Filho,
índios macuxi, e o sindicalista Flaviano Roberto estão
jurados de morte, de acordo com a CPT. “Infelizmente,
as execuções continuam porque o Estado brasileiro
não investiga as ameaças de morte para descobrir o
agressor. Os governos terminam apenas oferecendo
uma segurança insuficiente”, protesta o advogado João
Batista, um dos coordenadores do trabalho da CPT.
Sem proteção
Segundo levantamento da Presidente da Comissão de Direitos Humanos da seção paraense da
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Mary Cohen,
apenas 10 pessoas do grupo ameaçado de morte no
estado contam com proteção policial.
Os demais continuam militando e arriscando suas
vidas de peito aberto.
De cada três assassinatos provocados por conflitos de terra no Brasil, dois aconteceram no Pará. De
acordo com a CPT, nos últimos 20 anos ocorreram 814
assassinatos no estado. Desse total, somente sete mandantes foram denunciados, sendo seis condenados. O
único inocentado foi Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida,
suspeito de ter sido um dos mandantes da execução
da missionária norte-americana Dorothy Stang, morta
em fevereiro de 2005 em Anapu. Ela também esteve
por vários anos na lista da CPT.
Entre os condenados por assassinato de trabalhadores rurais estão dois oficiais da PM do Pará, o
Coronel Mário Colares Pantoja e o Major José Maria
Pereira de Oliveira. Os dois foram julgados pela execução de 19 sem-terra em Eldorado dos Carajás, quando
participavam de uma manifestação pela reforma agrária.
Em 1995, outro massacre chocou o País. Em Corumbiara, Rondônia, 16 pessoas foram eliminadas porque
lideraram a invasão da Fazenda Santa Elina.
Infelizmente, as execuções continuam porque o
Estado brasileiro não investiga as ameaças de morte para descobrir o agressor. Os governos terminam
apenas oferecendo uma segurança insuficiente João
Batista, advogado.
....................................................................................
Os alvos
Os casos mais graves da lista da CPT:
Dom Erwin Krautler
Bispo da Diocese do Xingu, foi ameaçado porque
denunciou os prefeitos de Anapu e Porto de Moz e alguns vereadores das duas cidades por envolvimento
no assassinato da freira Dorothy Stang, em 2004. Também denunciou a exploração sexual de menores em
Altamira, levantando suspeitas sobre o envolvimento
de vereadores no caso. Está sob a proteção policial
ininterrupta.
Frei Henri Des Rosiers
Também atua como advogado da CPT na cidade
de Xinguara e sofre ameaças sistemáticas desde 1991
em razão de sua luta pela regularização dos assentamentos, pela ampliação da reforma agrária e contra o trabalho escravo na região sul do Pará. A policia
investiga denúncias de que pistoleiros já teriam sido
contratados por R$50 mil para assassiná-lo.
Maria José Dias da Costa
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Diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Rondon do Pará, recebe ameaças de um suposto
consórcio de fazendeiros e madeireiros. A CPT já flagrou carros e motos desconhecidos rondando sua casa
à noite. Maria José já foi vítima de vários crimes contra
a honra e sofreu danos ao seu patrimônio.
Odair José Alves de Souza
Coordenador do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, de Santarém, atua nas área de direito à terra, à
moradia, meio ambiente e indígenas. Ameaçado desde
2002 quando denunciou a extração ilegal de madeiras
e grilagem na região. Já foi alvo de duas emboscadas
atribuídas aos madeireiros da região e vítima de tentativa de homicídio que lhe deixou sequelas físicas.
Maria Antônia Pereira Pires, “Toinha’
Lavradora, tenta organizar o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Luta pelo direito das
mulheres, crianças e adolescentes, do meio ambiente
e dos portadores de necessidades especiais. É uma
das coordenadoras do Acampamento Nova Esperança. Já foi ameaçada com arma e sofreu tentativa de
atropelamento.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – O próximo orador é o Deputado Átila Lins, ex-auditor do
Tribunal de Contas do Amazonas e Presidenteda Assembléia Legislativa do Amazonas. S.Exa. dispõe de
5 minutos na tribuna.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
mesmos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca
de Manaus estão sendo reivindicados pelos Prefeitos
dos 7 municípios que estão enquadrados na Região
Metropolitana de Manaus. São eles: Iranduba, Novo
Airão, Manacapuru, Careiro da Várzea, Rio Preto da
Eva, PresidenteFigueiredo e Itacoatiara.
Para que a reivindicação seja transformada em
realidade, há necessidade de se votar uma legislação
específica, já que a lei que criou a Zona Franca de
Manaus só permite incentivos fiscais para o perímetro urbano. Qualquer empresa, qualquer indústria que
queira se instalar em Manacapuru, em Itacoatiara, no
Careiro da Várzea, em PresidenteFigueiredo, não terão incentivos fiscais, porque essa lei só permite essa
concessão para o perímetro urbano de Manaus.
Está aí essa reivindicação, Sr. Presidente, para
que, com a criação da região metropolitana, que eleva Manaus e esses 7 municípios, o Governo elabore
uma legislação que se estenderia à Grande Manaus a
concessão desses benefícios, até porque desafogaria
um pouco o Distrito Industrial e permitiria que os municípios de médio porte pudessem ter indústria geran-
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do empregos e renda e fazendo com que as pessoas,
nessas comunidades e nesses municípios, tivessem
possibilidade de trabalhar e de ganhar o sustento para
suas famílias.
Sabe-se, Sr. Presidente, que o Governador Eduardo Braga já conversou com o PresidenteLula sobre
esse assunto, bem como tem-se notícia de que o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, estaria
também trabalhando com esse mesmo objetivo. Portanto, o Governador Eduardo Braga e o Ministro Alfredo Nascimento, dos Transportes, já teriam conversado
com o PresidenteLula a respeito do caso.
A bancada do Estado do Amazonas, a qual tenho
a honra de coordenar, já se mobilizou para viabilizar as
pretensões dos Prefeitos de cidades vizinhas de Manaus. Beneficiando-se dos mesmos incentivos fiscais
concedidos à Zona Franca, os municípios terão suas
receitas aumentadas e passarão a ser contemplados
com maior número de programas oferecidos pelo Governo Federal, como a construção de moradias e o
Programa Farmácia Popular, já que a legislação atual
diz que só pode haver farmácia popular nos municípios
com mais de 50 mil habitantes. Com a incorporação
desses municípios da região metropolitana, essa impossibilidade deixaria de existir.
Estamos cientes de que, para atender os Prefeitos, vai ser preciso, como já disse, mexer na legislação. Nós todos da bancada federal amazonense vamos trabalhar, já no início dos trabalhos legislativos do
Congresso, em 2009, no sentido de muito brevemente alterar a legislação que criou a Zona Franca. Isso
permitirá que os incentivos fiscais concedidos à Zona
Franca possam ser estendidos aos municípios que
formam hoje a região metropolitana.
Nessa tarefa, com certeza, vamos contar com o
apoio do Governador Eduardo Braga, do Ministro Alfredo Nascimento, dos Senadores e dos Deputados Federais e Estaduais. Esse é mais um passo importante
para alavancar o crescimento econômico do interior
do Estado. Com as facilidades fiscais, Sr. Presidente,
certamente, os 7 municípios da Região Metropolitana de Manaus serão amplamente beneficiados, com
condições de partirem para a execução de projetos
mais arrojados.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
registrar que, na última quinta-feira, o PresidenteLula
assinou decreto, que flexibiliza o assinado em julho, que
dispõe sobre a concessão do prazo de 90 dias, para
apresentação dos documentos das terras, às pessoas
que não os tinham no tempo hábil, a fim de que não
fossem desalojadas. Isso criou um transtorno e uma
celeuma muito grandes. Trata-se do famoso decreto de
julho, que ocorreu no auge do grande desmatamento
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na região amazônica. Em conseqüência, o Governo
teve de adotar medidas duras.
Trouxe a esta Casa apelo dos agricultores e fazendeiros do Município de Boca do Acre, que estavam
sendo ameaçados pelo IBAMA e pela Polícia Federal
para, de acordo com o decreto de julho, desocuparem
suas terras, sem oportunidade de se discutir caso a
caso. Chegou-se até a examinar a possibilidade de
que esses fazendeiros, não tendo onde colocar o gado,
levassem-no para o centro da cidade. Veja V.Exa. como
ficou o clima!
Com o apoio de todos e da Frente Parlamentar da
Agricultura Familiar, o PresidenteLula resolveu atender aos nossos apelos e pleitos e baixou um decreto
concedendo mais 12 meses, até dezembro de 2009,
para que todos esses problemas sejam equacionados
e possamos encontrar caminhos, caso a caso. Com
isso, daremos tranqüilidade aos nossos agricultores e
fazendeiros de Boca do Acre e do restante do País.
Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) – Quero saudar o PresidenteOsmar Serraglio, o DeputadoTadeu Filippelli, que aguarda para
se pronunciar no Grande Expediente.
Sr. Presidente, neste fim de semana, tivemos
uma entrevista, nos grandes jornais, do Presidenteda
Vale, Roger Agnelli, sob o título É hora de medidas de
exceção. Exatamente no dia em que se comemora os
40 anos do AI-5, o Presidente da Vale quer um AI‑5
para os direitos dos trabalhadores.
Na entrevista, ele diz que já conversou duas vezes com o PresidenteLula, para que sejam tomadas
medidas a fim de reduzir direitos dos trabalhadores,
afrontar a Constituição Federal, a CLT, e todas as leis
que protegem direitos dos trabalhadores.
Inclusive, pede claramente, Sr. Presidente, como
medidas de exceção, a flexibilização das leis trabalhistas, a suspensão do contrato de trabalho, a redução
da jornada com redução de salário e coisas assim,
segundo ele, em caráter temporário.
Lembro os Srs. Deputados e os cidadãos que
nos assistem, que a Vale foi privatizada, criminosamente, nesta Casa, por 3,3 bilhões de reais. Foi alienado o subsolo brasileiro, a maior riqueza deste País.
Há 6 meses, quando a Vale queria se tornar a maior
empresa mineradora do mundo, comprando inclusive
a Xstrata, ou seja, desnacionalizando as decisões, tinha o valor nominal de 200 bilhões de dólares – ela foi
comprada por 3,3 bilhões de reais. E agora, quando a
crise econômica mal aponta e a demanda externa por
commodities cai, não passa um mês, o Presidenteda
Vale já está falando com o Presidente da República
para flexibilizar e eliminar direitos. Ou seja, quando a
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empresa dá lucros monumentais, privatiza-se o lucro;
quando vem a crise, socializa-se o prejuízo com os
trabalhadores.
Nobres Deputados, sou autor de um projeto de
decreto legislativo, que conta com mais de 190 assinaturas, que dispõe sobre realização de um plebiscito sobre a reestatização da Vale. Entendo que, neste
momento de crise, os trabalhadores da PETROBRAS
e do Banco do Brasil não estão preocupados com a
possibilidade de serem demitidos, pois trabalham numa
empresa estatal, do Estado e do povo brasileiros. A iniciativa privada beneficia-se de todas as possibilidades
que o Estado e o mercado lhes dão, mas, na hora H,
começam as demissões, como está acontecendo.
Foram 1.300 trabalhadores demitidos e 5.500 estão em férias coletivas. Pela entrevista do Presidenteda
Vale, Roger Agnelli, há possibilidade de redução principalmente do consumo de ferro e de outros minérios.
Com a demanda chinesa, querem rebaixar o preço e
diminuir brutalmente a demanda também.
Quem vai pagar a conta da crise? Os trabalhadores. Aí é que entra o Estado. O repórter perguntou
ao Presidenteda Vale: “O PresidenteLula ouviu o senhor e disse o quê?” Ele respondeu: “Só ouviu”. Se o
Presidente Lula realmente tem algum compromisso
com a classe trabalhadora, este é o momento de demonstrar abertamente, porque não é possível que,
passados 2 meses com crise, apareça já o Presidente
da Vale, que vai ser seguido de outros empresários e
exportadores, para dizer: “Acabe-se com os direitos
trabalhistas. Flexibilizemos os direitos para acumular”. Não! É hora, inclusive, de se rediscutir o papel de
uma empresa que tem uma imensa responsabilidade
brasileira e mundial e que deveria ser do Estado e do
povo brasileiros. Por isso o plebiscito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Teremos o privilégio de ouvir hoje, no Grande Expediente,
os Deputados Tadeu Filippelli, Nilson Mourão, Paes
Landim e José Genoíno, que já se encontram aqui
presentes para suas manifestações.
Antes, porém, para um brevíssimo comunicado,
com a palavra o DeputadoAlceni Guerra, cuja presença nesta Casa é um privilégio para nós.
O SR. ALCENI GUERRA (DEM-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Serei brevíssimo, Sr.
Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, há poucos dias, a Deputada Gorete Pereira denunciou fato abominável da
tribuna desta Casa. Disse S.Exa. que uma criança de
9 anos usou o dinheiro ganho com a prostituição para
comprar sua primeira boneca. É uma agressão a todos
nós, seres humanos.
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E o Governo do Paraná divulgou que, a cada 6
minutos, uma criança é fortemente agredida em algum
lugar do Estado e que, para cada queixa apresentada,
existem outras 15 omitidas.
Resolvi, então, apressar o documento que preparava sobre minha experiência com a educação integral,
em Pato Branco, em Sergipe e aqui em Brasília.
Esses livros me foram entregues hoje, Sr.
Presidente, e como o vi presidindo esta sessão, tomei o segundo exemplar para trazer-lhe e dar-lhe de
presente, uma vez que V.Exa. testemunhou minha luta
pela educação integral. Faço questão de ler a dedicatória, brevemente. Deputado Osmar Serraglio, a dedicatória só poderia ser: “A um paranaense de minha
profunda admiração, com muito carinho”.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Obrigado. V.Exa. tem todo o meu respeito. Acompanhei o
seu comando na Prefeitura de Pato Branco, onde fui
estudante e vi a revolução que V.Exa. comandou.
V.Exa. dedicou a vida pública a um trabalho que
orgulha todo o Paraná. E, portanto, fico satisfeito e
honrado em receber esse seu livro.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Peço
30 segundos de tolerância aos ilustres oradores do
Grande Expediente.
Tenho o dever legal de anunciar um ofício da Deputada Jusmari Oliveira, do PR da Bahia, cujo assunto
é sua renúncia ao mandato parlamentar:
“Exmo. Sr. Presidente, nos termos do art.
54, inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 238, inciso II, e 239,
caput, do Regimento Interno, renuncio ao mandato de Deputada Federal, a partir de 12 de
dezembro de 2008, a fim de tomar posse, em
1º de janeiro de 2009, no mandato de Prefeita
do Município de Barreiras, Bahia.”
Jusmari Oliveira, Deputada Federal PR/
BA
Despacho do Sr. Presidente, Deputado Arlindo
Chinaglia:
“Recebo a declaração de renúncia, a partir do dia 12 de dezembro de 2008, nos termos
do art. 54, inciso II, alínea ‘d’, da Constituição
Federal, combinado com os arts. 238, inciso
II, e 239, caput, do Regimento Interno.
Publique-se e, após, convoque-se o respectivo suplente.
Ao Sr. Diretor-Geral.”
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Passase ao
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V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. DeputadoTadeu Filippelli, administrador de empresas pelo UNICEUB e
engenheiro elétrico. Foi DeputadoDistrital e SecretárioChefe da Agência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento
Urbano do Governo do Distrito Federal.
O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente
agradeço as generosas citações referentes a minha
pessoa.
Venho hoje a esta tribuna, no instante em que
caminhamos para as últimas sessões do ano, fazer
um balanço do momento atravessado.
Ao longo deste ano, exerci a 1ª Vice-Liderança do
PMDB, e vivemos o dia-a-dia neste plenário. Sentimos
a angústia desta Casa com relação a determinados
momentos em que gostaríamos de dar outra dinâmica, ter outra velocidade, mas, em virtude do próprio
mecanismo legítimo das medidas provisórias previsto
na Constituição, tivemos ocasião de grande angústia.
Vimos que o que gostaríamos de votar, o caminho
e a velocidade que desejaríamos imprimir não eram
bem aqueles.
Assim mesmo, entendo que podemos fazer um
balanço extremamente positivo deste ano.
Diversas matérias de importância, de grande
envergadura, foram debatidas e votadas. Esta Casa,
mesmo com as dificuldades das suspensões de pauta
pelas MPs, debateu e votou grande número de medidas importantes.
Cito aqui a própria Medida Provisória nº 431, que
possibilitou a reformulação salarial de categorias profissionais, alcançando as carreiras de cargos de um
grande número de categorias neste País.
Cito também uma outra medida extremamente
importante, relativa ao piso nacional de 950 reais para
professores do ensino público, matéria já sancionada
pelo Presidente Lula que também passou por esta
Casa.
Podemos ainda lembrar da Medida Provisória nº
417, que tratou da revisão da Lei do Desarmamento.
Essa proposta do Executivo, da primeira vez que passou pelo Congresso, sob o enfoque de que o plebiscito
suspenderia o uso, a venda e a propriedade de armas,
um enfoque extremamente rigoroso, não perdeu o rigor
nessa revisão, sobretudo no que se refere ao desarmamento pleno. Passou novamente por esta Casa para
revisão. Entendo que conseguimos construir um bom
instrumento, que hoje resulta numa grande rigidez na
concessão do porte de arma.
Tive a honra de ser o Relator dessa matéria. Podemos aqui concluir que nenhum porte de arma automática, para qualquer categoria deste País, foi incluído
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nessa revisão. Incluímos alguns aspectos que flexibilizam essa lei, mas do ponto de vista de o Estado ter
pleno controle sobre as armas existentes no País.
Entendo que um país com quase 15 milhões de
armas, onde não temos o controle de 5 milhões delas,
criar resistência, dificuldades, taxas e verificações para
registrar as armas já existentes seria contraproducente.
Flexibilizamos o registro neste primeiro momento, porque pelo menos conheceremos o tipo de armas, onde
se encontram e com quem estão. A partir de determinado momento, nas renovações, haverá a exigência dos
demais documentos que se fazem necessários.
Com muita honra e alegria, trabalhamos na Medida Provisória nº 417, produzindo um bom dispositivo
final, que foi discutido com as igrejas católica e evangélica, com ONGs, com o Movimento Viva Rio, com
o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e o Exército.
Com um pouco de entendimento de cada uma dessas
partes, construímos um belo acordo que traduz em
grande benefício para a nossa Nação.
Devido a um trabalho desta Casa, a partir de uma
medida provisória que, a princípio, simplesmente proibia
a venda de bebidas alcoólicas nas estradas federais,
elaboramos uma lei um pouco mais rigorosa, é bem
verdade. No primeiro momento, a Lei Seca, referente
à ingestão de bebidas alcóolicas, provocou até uma
surpresa em toda a sociedade. Mas hoje ela é inquestionável em relação aos seus resultados.
É inegável o que essa lei hoje já traduz para o
País: poupar vidas. Eu acho que somente uma vida que
fosse poupada já justificaria a decisão, a discussão e
a votação desta Casa em relação a essa matéria. E
hoje podemos dizer, para a alegria de todos, que essa
lei já poupou centenas e centenas de vidas.
Com relação à segurança pública, o Plenário desta Casa aprovou medidas importantes para assegurar
dignidade às vítimas da violência, como o aumento das
penas para crimes sexuais cometidos contra crianças
e adolescentes e a tipificação do crime de seqüestro
relâmpago. São medidas importantes no âmbito da
segurança pública.
O Sr. Átila Lins – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. TADEU FILIPPELLI – Pois não, Deputado
Átila Lins.
O Sr. Átila Lins – Prezado amigo DeputadoTadeu Filippelli, colega de bancada, sei do esforço de
V.Exa. ao longo deste período legislativo, que estamos prestes a encerrar, como 1º Vice-Líder do PMDB.
V.Exa. foi uma das figuras mais importantes do partido,
junto com o Líder DeputadoHenrique Eduardo Alves,
no trabalho de fazer com que as matérias tivessem
prosseguimento, os consensos fossem atingidos e as
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convergências conseguidas. Acompanhei muito bem
o esforço de V.Exa. na tramitação dessas matérias importantes para o País. V.Exa. citou algumas referentes
aos servidores públicos – muitos bem aquinhoados –,
ao desarmamento, à Lei Seca. Nós também apreciamos e votamos o Fundo Soberano do Brasil. Quero
crer, Deputado Tadeu Filippelli, que a Câmara este
ano desempenhou um trabalho bastante dignificante,
mesmo a despeito do período eleitoral, pois houve
eleições nos municípios e, em muitas Capitais, houve
segundo turno. Tudo isso diminuiu um pouco o ritmo
de trabalho no período de agosto, setembro e outubro.
Mas, mesmo assim, acredito que a opinião pública
que acompanha o nosso trabalho, a sociedade que
vê o nosso desempenho deve ter ficado convencida
de que os resultados são alvissareiros diante do que
produzimos, apreciamos, votamos e aprovamos nesta Casa. Quero exaltar o trabalho que V.Exa. executou
nessa parceria com o nosso Líder Henrique Eduardo
Alves. Várias vezes, quando o nosso Líder não podia
estar aqui comandando, V.Exa. assumiu o comando,
dirigindo-nos no plenário, para que as matérias tivessem o aval de todo o PMDB. Cumprimento V.Exa. pelo
discurso. V.Exa. é uma das figuras que podem sentir-se
engrandecidas pelo trabalho que realizou e continua
realizando até o final do exercício. Muito obrigado.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Obrigado, Deputado
Átila Lins, pelas referências. Tenho convicção de que
V.Exa. abordou aspecto interessante deste ano. Além
das dificuldades para contornar as datas em virtude
da obstrução da pauta pelas MPs, tivemos ainda, é
verdade, o período eleitoral. Mas esta Casa fez um
cronograma de trabalho, de atividade e de votação. E
esse período eleitoral quase passou despercebido no
meu pronunciamento. Esse é mais um fato, meu caro
DeputadoÁtila Lins, que reforça a produção, o trabalho
produzido por esta Casa e a importância das matérias
aqui debatidas. Obrigado pela importante contribuição
ao meu pronunciamento.
Continuando, meu caro Deputado e meu caro
Presidente Osmar Serraglio, esta Casa teve um momento de grande valor histórico no caso do reconhecimento das centrais sindicais. Há praticamente 30
anos que se lutava por esse reconhecimento. Vimos
declarações emocionadas do PresidenteLula ao sancionar a lei que reconheceu as centrais sindicais. Esta
Casa fez uma manifestação importante no sentido de
valorizar e respeitar todos os trabalhadores e suas representações neste País. Foi, portanto, uma matéria
que muito dignificou o nosso trabalho. Isso sem citar
outros aspectos que podem ter sido polêmicos, mas
que votamos e que, por ser resultado da decisão soberana deste Plenário, devem prevalecer.
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A partir deste momento, sem dúvida alguma, devemos buscar resultados positivos para o nosso País,
como fizemos no caso da própria Empresa Brasil de Comunicação, dotando o Poder Público de um instrumento
importante para sua interação com a sociedade.
Votamos, ainda, a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência.
Como disse o DeputadoÁtila Lins, aprovamos o
texto base que cria o Fundo Soberano do Brasil, que
representa uma espécie de poupança que o Governo
pretende fazer para financiar investimentos no Brasil
e no exterior. Os recursos para a formação do Fundo
poderão vir do excesso de superávit primário – 3,8%
do PIB. Tive também a honra de relatar o Projeto de Lei
nº 3.674, de 2008, que cria esse Fundo, na Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa.
Outra matéria importante que tivemos a alegria
de relatar foi o Projeto de Lei nº 3.775, de 2008, que
cria a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
No âmbito da Comissão de Seguridade Social,
rejeitamos por unanimidade o projeto que previa a descriminalização do aborto. O debate encerrou-se com 33
votos a favor do fim da tramitação daquela matéria.
Tivemos também a alegria de aprovar nesta Casa
o projeto de lei da Senadora Patrícia Saboya que estendeu a licença maternidade para 6 meses. Apesar
das resistências oferecidas, hoje a matéria é lei e beneficia milhões de mulheres brasileiras.
Temos ainda em discussão uma matéria extremamente importante, a PEC nº 511, de 2006, que visa
criar instrumentos que permitam que a tramitação de
medidas provisórias não volte a prejudicar o trabalho interno desta Casa. O texto principal já foi votado
na Câmara e estamos debatendo alguns destaques
apresentados. Tenho certeza de que, já no próximo
ano, poderemos trabalhar sob essa nova orientação
na tramitação, discussão e aprovação das medidas
provisórias.
Destacamos, ainda – e tenho convicção de que
outros Parlamentares também observaram e aplaudiram esse fato –, o pacote anticrise, composto por 4
ou 5 medidas provisórias, que representou a rápida
resposta do Executivo ao quadro que se formava de
um certo pessimismo com relação aos efeitos da crise
financeira internacional no País. Graças a Deus, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal deram sua
resposta de forma pronta, incisiva e rápida. Portanto,
tanto o Executivo quanto o Legislativo contribuíram
para evitar que essa crise se instalasse de forma definitiva no País. Até o momento, conseguimos obter
uma clara vitória.
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Diversas vezes estivemos neste Plenário exercendo a 1ª Vice-Liderança do PMDB, e temos a convicção
de que este balanço positivo que ora fazemos vários
outros Deputados também o farão, cada um lembrando
um determinado enfoque que pode, logicamente, ter
passado despercebido no meu pronunciamento.
É inegável a importância que teve o meu partido,
o PMDB, nesse trabalho. É também inegável o trabalho,
a liderança firme e o equilíbrio do DeputadoHenrique
Eduardo Alves no exercício da Liderança do PMDB nos
2 últimos anos. Tanto é que se traduziu com um apoio
quase unânime de toda a bancada, com mais de 90
Deputados, para que continue exercendo a Liderança
do PMDB durante o ano de 2009.
Também deve ser aqui citado o trabalho exercido
pelo nosso Presidente, DeputadoMichel Temer, que,
pacientemente, viveu com toda a bancada momentos
difíceis nos últimos anos, mas conseguiu reconstruir,
reafirmar a posição do PMDB nesta Casa e no País
inteiro; conseguiu conduzir o partido para uma das
eleições mais vitoriosas de sua história, saindo-se
como grande vencedor nas últimas eleições – sem
desmerecer, logicamente, o crescimento de outros
partidos. Mas, em particular, o PMDB foi um grande
vitorioso nas últimas eleições. Portanto, registro aqui
o papel exercido pelo Deputado Michel Temer e pelo
Líder Henrique Eduardo Alves.
Também é digno de registro o trabalho realizado
pelo Presidentedesta Casa, DeputadoArlindo Chinaglia. Tenho certeza de que talvez outros Parlamentares
companheiros poderiam ocupar esta tribuna para abordar alguns aspectos importantes que deixaram de ser
votados ou apreciados, debatidos por esta Casa, mas
tenho a convicção de que fizemos o que foi possível.
Tenho a tranqüilidade e a alegria de sentir entusiasmo
no exercício da vida pública, da vida política, baseado
na luta dos 2 últimos anos nesta Casa.
Tenho convicção de que é necessário que seja
feito o debate sobre a reforma política, que esta Casa
acabou não conseguindo votar ainda este ano, e sobre
a reforma tributária. Foi feito um debate, já aprovado
num primeiro momento nas Comissões, mas ainda sem
a aprovação do Plenário e sem a aprovação definitiva
do Congresso. Claro que existem matérias cujo debate é extremamente importante, mas que sem dúvida
alguma já permitem que tenhamos uma avaliação do
ano de 2008, uma avaliação positiva e satisfatória.
Também fico extremamente feliz em caminhar
para o novo ano de 2009 com a consciência nesta
Casa, dividindo o dia-a-dia com os demais pares, de
que buscaremos equacionar o problema das medidas provisórias; buscaremos a discussão, como eu
disse, da reforma tributária e da reforma política, e
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dessa forma coroaremos, fecharemos de forma exitosa, se Deus quiser, este nosso período na Câmara
dos Deputados.
Com relação ao Distrito Federal, que represento pelo PMDB, meu partido, queria também fazer um
balanço positivo do trabalho da bancada nesta Casa,
independentemente dos partidos a que pertençam os
nossos Parlamentares, mas com relação ao trato, ao
respeito ao Distrito Federal.
O balanço de 2007 e o balanço de 2008 permitem
observar que em cada um destes anos – em cada um,
não nos 2 anos somados, mas em cada um destes 2
anos – conseguimos assegurar mais recursos para o
Distrito Federal do que durante os 8 anos do Governo
passado. Isso me deixa extremamente feliz. Um trabalho de toda a bancada, um trabalho de grande entendimento da nossa bancada do Distrito Federal, tanto dos
Srs. Senadores quanto dos Srs. Deputados, permitiu
um avanço e uma marca significativa neste caso.
Durante o ano ocupei esta tribuna várias vezes,
muitas delas não para me situar em problemas nacionais, mas sobretudo para debater o problema local, o
problema do Distrito Federal, o que não me agradou
em determinados momentos. Assumi o compromisso
de que quando houvesse aspectos positivos subiria à
bancada e registraria; e quando houvesse aspectos que
fossem contra os interesses da população do Distrito
Federal, estaria aqui nesta tribuna a denunciar. Honrei
esse compromisso. Tenho certeza de que o continuarei honrando em 2009. Sem dúvida alguma, o meu
compromisso, em primeiro lugar, é com a sociedade
do Distrito Federal.
Tenho certeza de que nenhuma diferença política que exista entre o atual Governo, hoje no Buriti, e
minha pessoa pode ser maior que os compromissos
que temos com a sociedade do Distrito Federal.
Portanto, Sr. Presidente Osmar Serraglio, Srs.
Deputados, encerro aqui minhas palavras, podendo
declarar-me muito satisfeito diante do balanço deste
ano dos trabalhos que exercemos nesta Casa.
O Sr. José Genoíno – Um aparte, Deputado
Tadeu Filippelli.
O SR. TADEU FILIPPELLI – Pois não, Deputado
José Genoíno.
O Sr. José Genoíno – Quero fazer um aparte a
V.Exa. para destacar, neste balanço que V.Exa. está
fazendo, a importância da relação política do PT com
o PMDB. V.Exa. foi Vice-Líder de Plenário, Vice-Líder
nas negociações, também atuante na Comissão de
Constituição e Justiça. Quero destacar que nossa relação foi madura, compreensiva, clara, na hora de discutir a agenda do Governo, na hora de discutir a base
da coalizão política da qual participa o PMDB. Então
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V.Exa., sendo um dos Vice-Líderes do PMDB, deu uma
contribuição importante, ao lado do Líder Henrique
Eduardo Alves e do Presidente Michel Temer, para
consolidar a relação PT e PMDB nos trabalhos legislativos, como decorrência da nossa coalizão política
que apóia o Governo Lula. Concordo inteiramente que
foi positiva a atuação do PMDB, e V.Exa., sendo um
dos Líderes do PMDB, contribuiu para essa aliança
política da relação madura entre PT e PMDB. Mesmo
em temas em que divergimos, a relação foi madura e
clara. Muito obrigado.
O SR. TADEU FILIPPELLI – DeputadoJosé Genoíno, agradeço as palavras a V.Exa., que mais uma
vez faz com que entendamos a importância dos apartes, a importância do debate nesta Casa, por vários
motivos. Sinto-me muito à vontade para repetir um fato,
DeputadoJosé Genoíno. Estou no quarto mandato de
Deputado, 1 de Deputado Distrital e 3 de Deputado
Federal, e minha posição com relação ao PT sempre
foi claramente conhecida aqui no Distrito Federal. Sou
Presidentedo PMDB no Distrito Federal, fui Líder de
Oposição ao Governo PT do Distrito Federal e sempre
tive divergências profundas com o PT. Porém, nestes
2 últimos anos, inclusive no início dos entendimentos
de coalizão para a participação do PMDB na base do
Governo e a costura da coalizão com o Executivo, fui
um dos Deputados indicados para participar desse
entendimento justamente por representar o segmento
do PMDB, que se opõe e que sempre teve um trabalho
de Oposição com relação ao PT.
Mas me sinto muito à vontade, Deputado José
Genoíno, e isso talvez até respalde minha declaração.
Mesmo havendo essa luta histórica contra o PT, eu sou
obrigado a reconhecer que as ações do Governo do
PresidenteLula permitiram que hoje eu assumisse esta
tribuna para fazer um balanço positivo dos avanços do
País nos últimos 2 anos.
Volto a insistir: não quero desmerecer outros governos, até porque talvez hoje estejamos caminhando
sobre um terreno já preparado por governos anteriores,
e também não estamos disputando esse fato. O que
importa é que nós estamos transformando o País, o
que importa é que hoje, Deputadodo PMDB, que historicamente divergi do PT, eu possa aqui fazer parte
da base do seu Governo, aplaudir diversas ações do
Governo Lula e assumir este compromisso de continuar defendendo e lutando por tudo aquilo que for feito
para o bem do nosso País.
Obrigado pelo aparte, que foi muito próprio e
oportuno, meu caro DeputadoJosé Genoíno.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, chegamos ao final de mais um ano
de trabalho legislativo, momento oportuno para fazer
um balanço político deste período que se encerra.
Muitas matérias importantes foram discutidas e
votadas em 2008, muitas delas sem que a sociedade brasileira tivesse pleno conhecimento, pois muitos
assuntos acabam não merecendo a devida atenção
por parte da mídia.
Destacamos, em seguida, algumas dessas matérias que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados
ao longo do ano.
Através da Medida Provisória nº 431, ainda de
2007, votamos o reajuste do funcionalismo público.
Aprovamos o piso nacional de 950 reais para professores do ensino público, sancionado pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, em julho de 2008.
Votamos a Medida Provisória nº 417, que tive a
honra de relatar, sobre o registro para armas de fogo.
O mapeamento das armas no Brasil ganhou reforço,
pois a medida prorrogou até 31 de dezembro de 2008
o prazo para renovação do registro de propriedade de
arma de fogo. Garantimos, ainda, com a aprovação da
matéria, a volta da indenização para entrega de armas, a rejeição do porte de arma para guarda fora de
serviço e a rejeição para que dono de arma estoque
munição. Regulamentamos o porte de arma para caça
em área rural e asseguramos o registro provisório de
armas pela Internet.
Outra matéria importante foi a votação da medida provisória que regulamentou a comercialização de
bebidas ao longo das estradas federais.
Logo em seguida, aprovamos a chamada Lei
Seca, que reduziu a zero o nível alcoólico permitido
para motoristas. Os resultados dessa lei, já sancionada, estão aí: trânsito mais civilizado e redução dos
desastres nas estradas, com a conseqüente preservação da vida humana.
No âmbito da segurança pública, o Plenário desta Casa aprovou medidas importantes para assegurar
dignidade às vítimas da violência, como o aumento das
penas para crimes sexuais contra crianças e adolescentes e a tipificação do crime de seqüestro relâmpago.
Na área da saúde, cumprimos um importante
papel ao votar a Contribuição Social para a Saúde,
prevendo mais recursos para o setor através da destinação de 0,1% das movimentações financeiras. Cabe
ressaltar que essa matéria, que diz respeito à regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, ainda
depende de votação no Senado Federal.
Esta Casa também fez história ao votar o reconhecimento das centrais sindicais, uma velha bandeira do movimento sindical e dos trabalhadores. Hoje,
essas entidades já são reconhecidas em lei e já estão
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definidos os critérios para seu reconhecimento e a sua
sustentação financeira.
A Câmara aprovou, ainda, a criação da Empresa
Brasil de Comunicação, dotando o Poder Público de
um instrumento importante para sua interação com a
sociedade.
Votamos, ainda, a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência. Aprovamos o texto base
que cria o Fundo Soberano do Brasil, que representa
uma espécie de poupança que o Governo pretende
fazer para financiar investimentos no Brasil e no exterior. Os recursos para a formação do Fundo poderão
vir do excesso de superávit primário (que é de 3,8% do
PIB). Tive também a honra de relatar o Projeto de Lei
nº 3.674, de 2008, que cria esse Fundo, na Comissão
de Constituição e Justiça da Casa.
Outra matéria importante que foi aprovada, e
que também tive a satisfação de relatar na CCJ, foi o
Projeto de Lei nº 3.775, de 2008, que formula um novo
modelo de educação profissional e tecnológica ao criar
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica.
Decisão importante aconteceu no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, quando rejeitamos o projeto que previa a descriminalização do
aborto, matéria que foi rejeitada também pela Comissão
de Constituição e Justiça. Esse projeto obteve o nosso
voto contrário, pois, por uma questão de filosófica e
religiosa, não poderíamos aprovar uma matéria que,
na prática, legalizaria o aborto em nosso País.
Ainda na CCJ, apresentei parecer favorável à
aprovação do substitutivo da Comissão de Trabalho
ao Projeto de Lei Complementar nº 92, de 2007, que
autoriza o Executivo a criar fundações estatais de direito público ou privado para atuarem nas áreas de
saúde, educação, assistência social, cultura, desporto,
ciência e tecnologia, meio ambiente, previdência complementar do servidor público, comunicação social e
promoção do turismo nacional. O nosso relatório prevê
que as fundações estatais terão patrimônio e receitas
próprios. As receitas virão de dotações orçamentárias,
de doações, da própria atuação e de contrapartidas do
Estado. Com isso, o Governo passa a ter instrumentos
mais ágeis para tomar decisões em áreas de grande
relevância social.
Tivemos a satisfação também de participar do
encaminhamento que resultou na aprovação do projeto de lei da Senadora Patrícia Saboya, que estendeu
a licença maternidade para 6 meses. Apesar de todas
as resistências oferecidas, a matéria hoje é lei e já beneficia milhões de mulheres brasileiras.
Salientamos, ainda, a aprovação da PEC nº 511,
de 2006, que altera o rito das medidas provisórias no

59290 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Congresso Nacional. Além de acabar com o trancamento da pauta, o substitutivo do DeputadoLeonardo
Picciani, do PMDB do Rio de Janeiro, encarrega as
Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do
Senado de avaliarem se a MP atende aos requisitos
da Constituição.
Destacamos, também, a aprovação das medidas
para enfrentar a crise financeira internacional, como
a Medida Provisória nº 443, de 2008, que autoriza a
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a comprarem instituições privadas e participações visando
ao equilíbrio da economia brasileira. No texto aprovado
consta a criação de uma linha de 3 bilhões de reais
para empresas contratadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
A emenda do PAC foi apresentada pela bancada
do PMDB. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade
de argumentar que qualquer empresário que toque
uma obra contratada com os governos sabe que existe
disponível um instituto chamado recebíveis, que pode
ser financiado em qualquer banco estadual ou federal.
Se para a crise tem de haver instrumentos que contornem essa dificuldade da falta de liquidez, como ela
se apresenta, com certeza alcançará a negociação
de recebíveis, estrangulando todas as empresas que
executam obras públicas.
Diante desse balanço, que mostra que esta Casa,
com todas as dificuldades que tivemos, aprovou importantes e relevantes matérias legislativas de interesse
nacional, gostaríamos de ressaltar o papel de nossa
bancada, a bancada do PMDB, a maior desta Casa,
que certamente deu a sua contribuição para esse resultado. Gostaríamos de registrar a condução sempre
firme e lúcida de nosso Líder, companheiro Henrique
Eduardo Alves, e do Presidente de nosso partido,
DeputadoMichel Temer, bem como de todos os líderes dos partidos que dão sustentação ao Governo do
PresidenteLuiz Inácio Lula da Silva, da Liderança do
Governo e da Oposição.
Obviamente, gostaríamos de destacar a condução dos trabalhos pelo DeputadoArlindo Chinaglia e
o trabalho de todos os integrantes da Mesa Diretora.
Todos cumpriram seu papel democrático e elevaram
a imagem do Legislativo.
Não tivemos, infelizmente, condições políticas de
votar algumas matérias que são de grande interesse
político, social e econômico. Vou referir-me a duas delas:
a reforma tributária, fundamental para que o sistema
tributário nacional seja mais democrático e tenha condições de induzir ainda mais o nosso desenvolvimento;
e a reforma política, decisiva para fortalecer o nosso
sistema partidário e eleitoral e, conseqüentemente, a
nossa democracia.
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Por fim, gostaria de aplaudir a decisão tomada
pelas bancadas do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal e na Câmara dos Deputados no sentido
de apoiar a eleição do DeputadoFederal Michel Temer
para presidir esta Casa no próximo biênio. Essa decisão
não apenas representa o cumprimento do acordo que
resultou na eleição, em 2007, do Presidente Arlindo
Chinaglia, como também sinaliza para o fortalecimento
de uma aliança política fundamental para as votações
nesta Casa e que haverá de ter suas repercussões
eleitorais em 2010, dentro do compromisso comum
de o Brasil continuar crescendo economicamente e
promovendo a justiça social.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito no Grande
Expediente, o Sr. DeputadoNilson Mourão, do PT do
Acre. S.Exa. é professor universitário de Teoria Política,
de Teologia, de Sociologia, tem mestrado em Ciências
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC, já foi DeputadoEstadual pelo Acre e agora está no seu terceiro mandato de DeputadoFederal.
S.Exa. disporá de 25 minutos na tribuna.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Osmar
Serraglio, Srs. Deputados, tendo diante de nós a comemoração dos 60 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, instala-se em Brasília, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, a 11ª Conferência
Nacional dos Direitos Humanos, que será realizada de
hoje até o dia 18. Para a abertura estarão presentes
o Presidente Lula e Ministros que compõem o nosso
Governo, Ministros que atuam na área de direitos sociais e direitos humanos.
A Carta das Nações Unidas, subscrita por mais de
130 países, foi um marco na história da humanidade.
Foi necessário que a humanidade atravessasse tragédias como a 2ª Guerra e outras para que conseguisse
reunir um conjunto expressivo de países e subscrever
um conjunto de princípios aos quais esses Governos
estão submetidos.
Fazer a Declaração dos Direitos Humanos é
dizer e estabelecer as bases dos direitos essenciais
que as pessoas têm pelo fato de terem nascido seres
humanos. O direito à liberdade, ao trabalho, à saúde,
à educação, o direito de associação são direitos absolutamente necessários para que os homens possam
viver. Viver em solidariedade, de modo fraterno, construindo uma sociedade que possa orgulhar gerações.
Essa foi a mensagem da Carta da ONU estabelecendo
os direitos humanos.
Nesse processo de comemoração, instala-se e
celebra-se a 11ª Conferência de Direitos Humanos,
sob o signo da comemoração dos 60 anos da Decla-
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ração Universal, tendo ainda outros fatos, inúmeros,
igualmente significativos a destacar.
Com o objetivo principal de revisar e atualizar o
Programa Nacional de Direitos Humanos, a Conferência tem o desafio de tratar de forma integrada as múltiplas dimensões dos direitos humanos. Para tanto, o
Grupo de Trabalho Nacional composto para preparar
e organizar a 11ª Conferência optou pela metodologia
de guiar a discussão em torno de eixos orientadores,
não mais de temas específicos.
Estes são os eixos orientadores:
Universalizar direitos em um contexto de desigualdades;
Violência, segurança pública e acesso à Justiça;
Pacto federativo e responsabilidade dos 3 Poderes, do Ministério Público, da Defensoria Pública;
Educação e cultura em direitos humanos;
Interação democrática entre Estado e sociedade civil;
Desenvolvimento e direitos humanos;
Direito à memória e à verdade.
Esses, ilustre Presidente, são os eixos centrais
que pautarão os debates da 11ª Conferência. Como se
pode perceber, são eixos extremamente amplos, que
permitem debate substantivo e troca de experiências
pelos delegados, que vieram de todos os Estados da
Federação. A partir daí, poder-se-á construir toda uma
estratégia de consolidação dos direitos humanos em
nosso País.
Pautados por esta metodologia, bem como pela
articulação entre poderes públicos e a sociedade civil, pela primeira vez todos os 26 estados e o Distrito
Federal convocaram oficialmente suas Conferências,
garantindo assim força institucional, sem prejuízo da
pluralidade e diversidade na etapa preparatória à Conferência nacional.
Foram realizados nos estados e no Distrito Federal 137 encontros prévios às etapas estadual e distrital, denominados Conferências Livres, Regionais,
Territoriais, Municipais ou Pré‑conferências.
Esses encontros envolveram aproximadamente 14 mil participantes, e estiveram representados,
além dos tradicionais movimentos sociais e entidades
comprometidas com a causa dos direitos humanos –
pessoas com deficiência, quilombolas, grupos LGBT,
pessoas idosas e indígenas –, novos segmentos, como
as comunidades de terreiro, ciganos, populações ribeirinhas, entre outros.
Ilustre DeputadoJosé Genoíno, 1.200 delegados
participarão da 11ª Conferência, um número simbólico,
porque expressa a aceitação de um número extraordinário de pessoas que, no País inteiro, trabalham,
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defendem, articulam e difundem a cultura de direitos
humanos.
Para auxiliar o processo de realização da 11ª
CNDH e da revisão e atualização do PNDH foi criado
um site – hoje, com mais de 40 mil acessos –, no qual
se disponibilizou, além de informações sobre a Conferência, um espaço para contribuições ao PNDH.
Por fim, sedimentando ainda mais a base preparatória à etapa nacional, e visando ao debate ainda mais qualificado, foi realizado, através de quatro
encontros virtuais, um seminário à distância sobre os
eixos orientadores da 11ª CNDH.
Todas estas ações, mais o acúmulo histórico representado pelas dez edições anteriores desse importante processo de afirmação da democracia participativa no País, permitem estabelecer um forte consenso
nacional em torno da universalidade, interdependência
e indivisibilidade dos direitos humanos, conforme registrado nos postulados de Viena, de 1993.
A convocação tripartite desta Conferência – realizada pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República, pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e pelo
Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos
– reafirma assim o compromisso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tratar a questão
dos Direitos Humanos como uma política de Estado,
realizando, de forma democrática, este amplo debate
nacional sobre o tema.
Sr. Presidente, em nosso País e em outros, quando se trata de direitos humanos, alguns setores da imprensa mais vinculada ao sensacionalismo procuram
desqualificá‑los, associando direitos humanos a bandidos, como se os defensores dos direitos humanos,
aqueles que querem afirmar e consolidar essa bandeira, fossem defensores da bandidagem. Não é isso,
Sr. Presidente. O que se afirma é o direito de qualquer
pessoa, independentemente dos seus atos praticados,
a que se cumpra a justiça, as formalidades da lei, o
direito ao contraditório. É isso que se pede.
Os defensores dos direitos humanos não admitem
a tortura, a tomada de depoimentos, com confissões,
de pessoas tendo como base o sofrimento alheio ou
a imposição de castigos físicos amplamente condenados. Muitos países ainda têm como prática a pena
de morte. É uma afronta direta aos direitos humanos.
Não podemos admitir que um tribunal possa condenar
pessoas à pena de morte – pode condenar à prisão
perpétua, mas à pena de morte entendemos que se
trata de uma medida contrária a esse entendimento da
pessoa humana e de seus direitos. E há outros países
em que não se tem liberdade de expressão. É preciso
tê-la, o que faz parte dos valores essenciais da demo-
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cracia, faz parte dos valores essenciais de um povo
que eleva a sua consciência social e política.
Quero agora chamar a atenção para o direito essencial e fundamental à vida, porque milhões de seres
humanos são condenados à morte, particularmente pelo
desemprego e pela fome. São milhões espalhados pelo
planeta que morrem de fome. Aqueles que levantam a
bandeira dos direitos humanos lutam, batalham para
construir uma sociedade mais humana, mais solidária,
em que todos possam alimentar‑se, possam trabalhar,
possam educar‑se, ir à escola, ter o direito à informação. É para a difusão da cultura de direitos humanos,
a fim de se construir uma sociedade mais democrática e solidária, que muitos se batem neste País e que
muitos chegaram a doar a própria vida.
Faço este registro do plenário desta Casa, que
também é uma das promotoras da Conferência, convocada pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados
e por órgãos de direitos humanos que compõem a
sociedade civil.
Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que tive a honra,
quando era Deputado na Assembléia Legislativa do
Acre, de criar naquele Estado, como Comissão Permanente, a Comissão de Direitos Humanos. Hoje, é
uma Comissão atuante, que produz eventos e difunde
os direitos humanos.
Êxito à 11ª Conferência! Que os delegados e delegadas presentes ao evento possam construir bandeiras
que ergam nossa esperança, que nos animem a todos
a continuar hasteando e elevando bem alto a bandeira
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque
é um avanço na história da humanidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao DeputadoJosé Genoíno, que é professor e escritor, foi Presidente Nacional do Partido dos
Trabalhadores e Deputado Constituinte e está atualmente exercendo seu sexto mandato como Deputado
Federal. S.Exa. dispõe de 25 minutos.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros
telespectadores da TV Câmara, quero me associar a
todas as manifestações a respeito da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a cuja abertura
estive presente.
Os pronunciamentos feitos nesta Casa contam
com meu apoio e minha solidariedade, até porque a
Declaração Universal dos Direitos Humanos se constitui num programa que tem universalidade e, acima
de ideologias e de partidos, se coloca como referencial para se pensar um mundo humanista, multilateral,
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democrático, pacífico, em que o centro das relações
sociais seja a dignidade de homens e mulheres neste planeta.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamento de hoje refere-se às medidas adotadas
pelo meu Governo, o Governo do PresidenteLula, na
última quinta‑feira, 11 de dezembro de 2008. O Governo anunciou um conjunto de medidas cujo objetivo
é claramente anti-recessivo e preventivo para o ano
de 2009.
Com relação a essas medidas anunciadas pelo
Governo Lula, é bom lembrar que as Medidas Provisórias nºs 442, 443, 445, 447 e 449, já aprovadas pela
Câmara dos Deputados, vêm produzindo bons resultados para o crédito na nossa economia.
Gostaria de destacar os seguintes pontos a respeito dessas medidas.
Primeiramente, na área do Imposto de Renda, é
público que o Governo criou 2 novas alíquotas, 7,5% e
22,5%, que, somadas as já existentes, 15% e 27,5%,
beneficiarão o contribuinte, especialmente a pessoa
física de classe média. O Governo estima uma renúncia fiscal de 4,9 bilhões de reais, portanto, uma
medida justa, socialmente correta, do ponto de vista
do Governo.
Na área do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, o Governo reduziu as alíquotas incidentes sobre automóveis em várias faixas, de 7% para
zero, de 13% para 6,5%, de 11% para 5,5%, de 8%
para 1% e de 8% para 4%, de acordo com cilindradas
e combustível – gasolina, álcool e flex. Essa medida,
válida até 31 de março de 2009, ajudará o mercado
interno de automóveis e é muito importante. Quero
apenas lembrar que o Governo está promovendo uma
renúncia fiscal de 1 bilhão de reais. Portanto, estamos
incentivando o consumo, estamos incentivando o mercado interno.
Na área do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, o Governo adotou medidas no sentido da
redução da alíquota de 0,0081% ao dia, limitada ao
teto de 2,993% ao ano, para 0,0041% e a máxima de
1,4965%. Essa medida vai baratear o crédito, vai beneficiar o consumidor e o consumo. E a renúncia fiscal
do Governo está estimada em 2,5 bilhões de reais.
Na área de endividamento externo das empresas, o Governo adotou a política de retirar dólares das
atuais reservas cambiais para emprestar aos bancos
e financiar compromissos financeiros externos, assumidos por empresas brasileiras. A renúncia fiscal está
estimada em torno de 10 bilhões de dólares.
Sr . Presidente, quero destacar algumas medidas
já adotadas pelo Governo, além dessas medidas provisórias: redução do compulsório bancário; empréstimo
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direto a bancos feito pelo Banco Central; aumento da
parcela de recursos obrigatoriamente destinados aos
bancos em operações de crédito rural; permissão para
que empresas de construção civil se beneficiem com
a destinação de parte dos recursos da poupança para
financiar capital de giro; autorização normativa para
o que Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal
comprem bancos em dificuldades, podendo também a
Caixa adquirir participações minoritárias em empresas
de construção civil, prevenindo com isso qualquer dificuldade para o setor; criação, no âmbito do BNDES, de
linha de crédito de 6 bilhões de reais para as necessidades de capital de giro de micro, pequenas e médias
empresas; disponibilização pelo Banco do Brasil de
créditos da ordem de 4 bilhões para socorro a bancos ligados a montadoras; e prorrogação, por até 10
dias, dos prazos para que as empresas recolham IPI,
PIS, COFINS, Imposto de Renda e contribuição para
a Previdência, medida que deu um fôlego de cerca de
20 bilhões ao setor produtivo.
Ao lado dessas medidas, aprovamos aqui o Fundo Soberano, que possibilitará ao Governo aplicar 14
bilhões no setor produtivo. Esperamos que o Senado
o aprove ainda nesta semana, antes do recesso parlamentar.
As medidas já tomadas pelo Governo revelam
a posição clara do Presidente Lula de não se omitir,
de se antecipar com tirocínio, oportunidade e tempo
político na administração dos efeitos da crise em nosso País. É importante dizer que o PresidenteLula, ao
tomar essas medidas preventivas, é o propagador do
otimismo e da confiança política. Nós sabemos que
a crise mundial, além de uma crise de crédito, é uma
crise de confiança política, e cabe ao Presidente da
República mostrar que, com as medidas adotadas, está
construindo confiança e otimismo político.
A percepção do povo é muito clara. Basta ver a
pesquisa Datafolha de 10 dias atrás e a pesquisa CNT/
Sensus de hoje, que demonstram o aumento da aprovação do Governo Lula e da liderança do Presidente
Lula.
Esse processo de condução das decisões do
Governo tem sido democrático, sob consulta, ao ouvir
e acompanhar, para que as decisões sejam marcadas
pelo momento certo, seja por meio de consultas ao
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
seja por meio de consultas aos partidos que integram
a coalizão de apoio ao Governo, seja por meio da sensibilidade do PresidenteLula, uma característica dele.
S.Exa. tem adotado uma forma de decidir que conta
com o apoio da população. Não é autoritarismo, não
é omissão, não é decisão de gabinete. S.Exa. foge à
rotina governamental de surpreender, adotar medidas
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inesperadas. É um Governo democrático, que sabe ouvir as críticas, leva em conta o contraditório, ouve empresários, participa dos fóruns internacionais e adota
as medidas que têm dado certo na administração dos
reflexos da crise em nosso País.
É claro, Sr. Presidente, que essas medidas adotadas pelo Governo Lula vêm enfrentando – eu já me
pronunciei sobre essa questão – má vontade, uma
torcida de setores da mídia, que procuram fazer uma
cobertura espetacular, sem aprofundamento de dados
e de números. Aliás, sobre esse assunto, eu também
já expus aqui, na tribuna da Câmara dos Deputados,
posicionamento da Confederação Nacional das Indústrias da Inglaterra criticando a maneira como a mídia
inglesa cobria os fatos relacionados à crise. E a crítica
central era o que eles chamam de espetacular e de
terrorismo. Tendo em vista que temos de levar informações ao cidadão e ao consumidor, elas não podem ser
orientadas pela torcida do “quanto pior, melhor”.
É claro que há uma disputa política. E a Oposição
faz essa disputa política contra nós, que apoiamos o
Governo Lula. Essa disputa política é legítima. Nem vamos buscar culpados para discutir as raízes e as causas
dessa crise em Governos anteriores nem vamos ficar
torcendo, numa espécie de campanha, apostando que
o Brasil cairá na lona, e, com isso, a disputa sucessória
de 2010 ficará facilitada. São 2 equívocos.
Nós estamos aqui mostrando a responsabilidade
do PresidenteLula na condição de governante, de líder
político que traduz uma decisão governamental em que
o processo – aonde quer chegar – fica evidente para
a população brasileira.
Sr . Presidente, espero que possamos enfrentar
esta crise, que tem como centro os Estados Unidos e
a Europa, os países desenvolvidos, diminuindo suas
conseqüências sobre o nosso País. Ela não pode comprometer o crescimento econômico e os programas
de inclusão, de distribuição de renda e de geração de
empregos.
Nós temos que continuar discutindo os elementos mais profundos e estratégicos da crise do modelo
neoliberal. Eu costumo dizer que, se é verdade que no
final dos anos 80 o muro caiu na cabeça da esquerda,
também é verdade que neste ano o muro caiu na cabeça da direita, na cabeça dos neoliberais. Os fluxos
financeiros, a globalização, derivativos, avaliações de
risco eram dogmas, e esses dogmas quebraram o
pensamento neoliberal.
Nós temos que buscar novas saídas, novos caminhos, a fim de construir um futuro melhor para a
humanidade.
Nesse sentido, o Brasil tem importante contribuição a dar, pelo tamanho geopolítico, pela influência re-
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gional, pela capacidade de liderança e pela articulação,
sendo representado pelo PresidenteLula para discutir com os representantes dos demais países sobre a
nova ordem mundial e as mudanças nos organismos
multilaterais e destacar o papel da política na busca
de soluções para a crise. Se antes havia o predomínio
da tecnoburocracia, agora há o predomínio da política,
das escolhas, das opções políticas para se governar
de acordo com os interesses do país, da maioria da
população, de acordo com um mundo que não pode ser
conduzido pela guerra, pelo unilateralismo, pela prepotência, pelo fundamentalismo e pela arrogância.
Nós temos de buscar caminhos democráticos,
e o Brasil está dando grande contribuição durante o
Governo do PresidenteLula. É este Governo que hoje
enfrenta os efeitos da crise no País, com os resultados,
com as políticas adotadas desde 2003, no primeiro
ano do mandato do PresidenteLula, com medidas difíceis, como a discussão do superávit, a questão dos
juros, a relação dívida/PIB, a reforma da Previdência
e outros temas de uma agenda que foi muito cara
para nós petistas e particularmente para mim como
Presidentedo PT.
Governar a crise aumentando a margem de manobra; governar a crise abrindo espaço para o crescimento
sustentável; governar a crise diminuindo os efeitos da
globalização pelo viés dominador e explorador; governar
a crise buscando investimento para programas sociais,
governar a crise buscando diminuir a vulnerabilidade
externa, dando sustentabilidade fiscal e sustentabilidade social, foi um processo duro, como eu costumo
dizer, em que caminhamos no fio da navalha.
Se hoje o Brasil tem, entre os países emergentes,
as melhores condições para atenuar os efeitos dessa
crise, não são resultados de agora. Essas medidas que
listei aqui, adotadas no último dia 11, e as medidas
anteriormente adotadas fazem parte de uma política
responsável, uma política coerente, uma política consistente, que tem, na perspectiva de futuro, uma visão
estratégica de aonde nós queremos chegar. Trata‑se
de sermos um país forte economicamente, socialmente justo, com relações soberanas, recompondo‑se o
Estado brasileiro como indutor e articulador do crescimento econômico.
Essas medidas, e outras que poderão ser tomadas, têm um sentido, que é o de manter essa estratégia, manter esse caminho, construindo uma agenda,
construindo políticas que representem uma alternativa
à agenda neoliberal de privatizações, à agenda neoliberal de predomínio da hegemonia do capital financeiro, à agenda neoliberal de abertura indiscriminada
da economia brasileira.
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Eu acho importante, Sr. Presidente, neste momento, quando se discute o tema dos gastos públicos,
levarmos em conta que o Governo tem sido consistente
e sério na gestão pública, na administração dos seus
gastos. Não aumentamos o déficit, não aumentamos
os gastos e recompomos a administração pública, para
garantir aquelas funções essenciais do Estado, como
fiscalizador, como regulador e, principalmente, como
promotor de cidadania.
O Governo Lula tem feito cortes constantes no
gasto público. O Governo Lula tem feito cortes constantes na carga tributária. No que se refere ao custeio
com pessoal, a elevação dessa despesa é cíclica e
corresponde aos anos de negociação entre Governo e servidores públicos. Como houve um congelamento quase decenal de valores remunerativos do
setor público, coube ao Governo do Presidente Lula,
após essas longas e duras negociações, reconhecer
a necessidade de conceder tais aumentos. O impacto
dessa medida está devidamente quantificado, orçado
e escalonado.
É claro que nós temos de ter responsabilidade fiscal na gestão do Orçamento, na aplicação dos recursos
púbicos e na parceria com Estados, com Prefeituras,
principalmente das Capitais, porque nós temos grandes
dilemas pela frente. Refiro‑me a co‑responsabilidade.
Além de governarmos a crise, diminuindo seus efeitos
sociais e econômicos, nós temos de ter investimentos
grandes nas obras de infra-estrutura, nas obras de saneamento, nas obras de moradia, para enfrentar um
dos grandes problemas da sociedade brasileira, que
é a degradação da vida nas regiões metropolitanas,
palco de violência, palco de desolação, palco de injustiça, palco de desagregação da condição humana
básica de vida.
Esse trabalho, Sr. Presidente, é um processo.
Assim como nós combatemos, no passado, e enfrentamos desafios importantes, nós estamos agora, neste
momento de turbulência internacional, enfrentando com
sucesso os efeitos desta crise, que não foi produzida
aqui, e mostrando na prática que, no passado, com crises menores, com repercussões menos profundas, o
Brasil caiu na lona. O Brasil está enfrentando esta crise,
uma crise global, profunda, com responsabilidade, com
liderança, sem permitir efeitos sociais perversos.
Essa confiança, repito, foi construída pelo
Presidente Lula e pelos partidos que o apóiam ao
longo desses 6 anos. Houve erros, falhas, mas, no
fundamental, predominou o sentido estratégico de um
projeto nacional, de um projeto socialmente justo, de
um projeto soberano para o nosso País.
Esse é o sentido do meu pronunciamento em relação às medidas do Governo anunciadas no dia 11
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de dezembro. Afirmo também meu apoio às medidas
já aprovadas pela Câmara dos Deputados e a nossa
atenção ao acompanhamento desta crise. Se outras
medidas forem necessárias, o Congresso Nacional
deverá fazer parceria com o Poder Executivo, cada
um com sua responsabilidade, para que o Brasil faça
essa travessia sem graves conseqüências sociais e
econômicas.
Temos oportunidade histórica de viabilizar um
projeto nacional para o País, oportunidade que muitas vezes foi naufragada, coagulada, diante de crises,
de golpes, causando frustrações enormes. Estamos
diante da possibilidade de construir aquilo que chamo de otimismo militante, um projeto para o País que
não pode ser interrompido, seja pelos efeitos da crise
internacional, seja pela radicalização de um tipo de
disputa política que não coloque em primeiro lugar os
interesses do País, do povo brasileiro.
De nossa parte, que apoiamos o Governo Lula, e,
com certeza, da parte do Governo, estamos trabalhando
com os pés no chão, com humildade, com seriedade,
sabendo o lugar para onde queremos conduzir o Brasil,
a fim de termos um País com crescimento, soberania,
justiça social, nos marcos da democracia.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não foi
fácil chegar aonde chegamos, o período mais longo de
democracia do País desde o golpe de 1964. Em nossa
história, se lembrarmos os 40 anos, o AI-5, o ano de
1968, os anos de chumbo, teremos sempre que apostar que a democracia é a obra dos humanos que têm
a virtude de construir as melhores possibilidades para
transformar a sociedade. Soluções rápidas, soluções
enganadoras, soluções de ruptura não produzirão os
efeitos de um processo democrático, que tem de se
aperfeiçoar constantemente.
É esse processo que estamos vivendo, particularmente no Parlamento, que tem dado contribuição importante para o enfrentamento desta crise. No passado,
o Parlamento brasileiro nunca se omitiu nos momentos
de crise. Outras instituições omitiram-se, o Parlamento
não, quando do AI-5, dos anos de chumbo, em 1964,
no combate à inflação ou nos processos que temos
vivido recentemente. O Parlamento não se omitiu porque é uma Casa essencialmente política. Esta Casa
essencialmente política tem o clamor popular, tem a
paixão das ruas, tem a energia das escolhas políticas,
que se manifestam por meio do nosso princípio maior:
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
da Constituição.
Se qualquer instituição quiser substituir esse
pressuposto, a porta estará aberta para o autoritarismo. Como tivemos o militar, pode haver outro tipo de
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autoritarismo, na medida em que negue a política como
um caminho, como a esfera própria dos humanos para
construir, na tensão, no contraditório, no debate, as escolhas para a sociedade, para que homens e mulheres
tenham uma vida melhor.
Esse é o sentido do meu otimismo militante. Todas
as minhas escolhas ao longo desse processo foram
duras, penosas, difíceis, e por elas paguei tudo, até
com injustiça contra mim. Mas esse é um processo que
vamos construindo ao longo de uma história que vale
a pena, porque estamos construindo cidadania, democracia, estamos construindo crescimento econômico e
estamos construindo esperança para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Ao ouvir o DeputadoJosé Genoíno, figura que tem marcado sua vida pelo combate em prol da democracia, por
sua biografia parlamentar e história partidária, nesta
situação insólita em que nos encontramos nesta segunda-feira, neste ambiente, que eu, como Presidente,
testemunho, não me furtei, nem quero furtar-me o privilégio de dizer que nosso Parlamento está na mesma
situação de outro que admiramos sobremodo, agora
com a eleição do PresidenteBarack Obama. Aqui reproduzimos um cenário que descreve em seu livro A
Audácia da Esperança.
Sei que o Deputado José Genoíno não estava
falando para a nossa platéia, estava falando, através
da nossa televisão, para o povo brasileiro. É assim que
procedemos. Por isso estamos aqui, numa segundafeira, às vezes um tanto quanto isolados, mas sabendo
que estamos levando nossa mensagem.
Permito-me, Deputado José Genoíno, ler o que
Barack Obama disse sobre o Congresso americano,
algo muito semelhante ao que experimentamos neste
memento.
É comum que algum Senador permaneça no
plenário após a votação, identifique-se e peça a palavra, para falar a respeito de um projeto que pretende
submeter a votação ou sobre importantes temas nacionais que venham ensejando debate na sociedade.
A voz do orador pode se elevar apaixonadamente com
argumentos sobre cortes nos programas de assistência aos pobres, obstruções legais ou a necessidade
de independência energética. Bem estruturados os
pronunciamentos, mas o orador estará se dirigindo a
um plenário quase vazio: haverá apenas o Presidente
da Mesa, alguns assessores, o repórter do Senado
e o olho infatigável da C‑SPAN – a televisão pública
americana. O orador conclui a sua fala, o escriturário,
vestido de uniforme azul, registra silenciosamente o
que foi dito para que conste da ata da sessão. Outro
Senador pode entrar quando o primeiro sair e ele se
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dirigirá à sua mesa e se identificará repetindo o ritual. E no corpo deliberativo mais importante do mundo
ninguém estará ouvindo.
É o que hoje testemunhamos aqui. Física e presentemente, ninguém testemunhou o pronunciamento
de V.Exa. Mas, com certeza, através dos nossos sistemas de comunicação, sua mensagem foi transmitida
para muita gente, e muitos ainda a assistirão quando
esta sessão for reproduzida em homenagem à história de V.Exa.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última quinta‑feira, 11 de dezembro de 2008, o Governo
anunciou um conjunto de medidas econômicas visando a objetivos anti‑recessivos, preventivos, para o ano
de 2009.
Tais medidas consistem em:
na área do Imposto de Renda – IR, criação de
2 novas alíquotas (7,5% e 22,5%), que, somadas às
antigas (de 15% e de 27,5%), beneficiarão todos os
contribuintes desse imposto, especialmente as pessoas físicas de classe média. O benefício maior direto
refletirá no bolso do consumidor, que, assim, terá mais
recursos no fim do mês. A renúncia fiscal do Governo está estimada em 4,9 bilhões de reais (não estão
computados aí os 4,5% correspondentes à atualização
monetária dos valores da tabela do IR, de 2008 para
2009, o que não deixa de representar um pequeno ganho para todos os contribuintes desse imposto);
na área do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, foram reduzidas as alíquotas incidentes
sobre automóveis (1) de mil cilindradas (de 7% para
zero), (2) de mil a 2 mil cilindradas, gasolina (de 13%
para 6,5%), (3) de mil a 2 mil cilindradas, álcool e flex
(de 11% para 5,5%); sobre picapes (1) de mil cilindradas, álcool, gasolina e flex (de 8% para 1%), (2) de
mil a 2 mil cilindradas, álcool, gasolina e flex (de 8%
para 4%). A medida favorece, diretamente, os fabricantes de veículos motores e o consumidor, pois alivia o mercado num momento de retração de crédito
e aperto do consumo, principalmente em relação às
vendas de fim de ano. A medida vale até 31 de março
de 2009. A renúncia fiscal do Governo está estimada
em 1 bilhão de reais;
na área do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, as operações de crédito com pessoas físicas foram beneficiadas com a redução da alíquota de
0,0081% ao dia, limitada a um teto de 2,993% ao ano,
para 0,0041% e a máxima anual de 1,4965%. A medida visa a baratear o crédito e, portanto, a beneficiar o
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consumidor e o consumo. A renúncia fiscal do Governo
está estimada em 2,5 bilhões de reais;
na área de endividamento externo de empresas,
o Governo anunciou que emprestará dólares (retirados das atuais reservas cambiais) para bancos que se
comprometam a refinanciar os compromissos financeiros externos assumidos por empresas brasileiras.
O benefício direto da medida será para as empresas
que se encontrem naquela situação, permitindo-se,
desse modo, um alívio às referidas empresas. A renúncia fiscal do Governo está estimada em 10 bilhões
de dólares.
Com tais medidas, o Governo dá uma demonstração cabal de estar atento e prevenido para os reflexos da crise financeira mundial (de crédito) no Brasil.
É claro que são medidas que se completam umas às
outras que já foram adotadas e a futuras que possam
vir a sê-lo.
Dentre as medidas já adotadas pelo Governo Lula,
nesse contexto de prevenção contra possíveis efeitos
internos da crise financeira mundial, se destacam:
redução do compulsório bancário (até a primeira
semana de dezembro corrente foram liberados cerca
de 98 bilhões de reais;
empréstimo direto feito pelo BC a bancos que repassem os recursos aos exportadores (até novembro
último, foram empregados 11,7 bilhões de dólares);
aumento da parcela de recursos obrigatoriamente
destinados pelos bancos a operações de crédito rural.
Isso permitiu elevar os empréstimos aos produtores
rurais em 8 bilhões de reais;
permissão para que as empresas da construção
civil se beneficiem com a destinação de parte de recursos da poupança para financiar capital de giro das
empresas do setor. São 3 bilhões de reais a serem liberados pela Caixa com garantia do Tesouro;
autorização normativa para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal comprem bancos em
dificuldade, podendo também a Caixa adquirir participações minoritárias em empresas de construção civil, com isso já prevenindo qualquer dificuldade para
o setor;
o BNDES criou uma linha de crédito de 6 bilhões
de reais para as necessidades de capital de giro de
micro, pequenas e médias empresas;
o Banco do Brasil passou a disponibilizar créditos
da ordem de 4 bilhões de reais para socorro a bancos
ligados a montadoras, tendo reduzido também, de
3,38% para 0,38%, a alíquota do IOF incidente sobre
financiamentos de motos;
prorrogação, por até 10 dias, dos prazos para que
as empresas recolham o IPI, PIS, COFINS, IR e contribuição para a Previdência. Essa medida deu um fôle-
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go de cerca de 21 bilhões de reais ao setor produtivo.
Tal medida de prorrogação de prazo para pagamento
de tributos foi, somente agora, imitada e adotada por
Governos Estaduais, como parece ter sido o caso de
São Paulo, no âmbito de sua autonomia federativa. É
escandalosamente facciosa a forma como uma parte
da grande mídia televisiva deu mais espaço às medidas do Governo de São Paulo, tomadas após as do
Governo federal.
Além do aspecto de benefícios e vantagens de
natureza financeira e econômica para empresas e
consumidores em geral, é preciso fazer algumas observações importantes sobre o processo de decisão
administrativa e política do Governo do Presidente
Lula, sobre a condução desse processo e sobre a repercussão das medidas.
Quanto ao processo de decisão, é bom chamar
a atenção para o fato de o Presidente Lula ser uma
figura como que onipresente nas áreas de atuação do
seu Governo, tanto nos momentos de normalidade da
vida econômica e política, quanto nos momentos de
crise, como este por que o mundo está passando. É
impressionante o feeling, o faro da oportunidade que
o Presidente Lula tem para tomar decisões, juntamente com os Ministros das áreas envolvidas em tais
decisões. O timing político e de gerência executiva do
PresidenteLula é fantástico. No caso mesmo dessas
medidas, todos os empresários presentes esperavam
que as decisões fossem anunciadas e adotadas concretamente no final do mês (quem sabe, pensando eles
que o PresidenteLula iria aguardar a proximidade do
Natal para valer-se politicamente desse anúncio). Nada
disso. Ele determinou que no mesmo dia, após o encerramento da reunião no Planalto, o Ministro Mantega as
anunciasse. Se a atual crise mundial é, além de uma
crise de crédito, de confiança política, o Presidentenão
deixa que nós, brasileiros, percamos essa confiança.
Ela age rapidamente. É sempre assim.
Isso, aliás, explica bastante os elevados índices
de aprovação de seu Governo. O povo percebe que
há comando no processo de tomada de decisão governamental. Há comando, há firmeza, há senso de
oportunidade, e é o Presidentequem decide. E decide
de forma democrática, no momento certo e na dose
correta. Nisso está uma característica muito própria
do Presidente Lula, que é o saber como conduzir o
processo decisório.
Então, quanto à condução do processo de decisão, no caso dessas medidas que estou comentando
e em outros casos, o Presidente Lula não se fecha
em palácio com seus Ministros e assessores. Não. Ele
convida representantes das principais partes envolvidas e discute, democraticamente, todas as medidas.
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No caso, convidou os principais empresários de todos
os segmentos econômicos para participar da reunião
onde se teria a oportunidade de apresentar e discutir
as medidas que o Governo estaria por tomar. Segundo
a imprensa, essa participação foi muito bem avaliada,
gerando otimismo em todos, menos, ainda de acordo
com a imprensa, para alguns empresários do setor
bancário, que não teriam gostado de o PresidenteLula
ter cobrado uma redução da parte deles dos juros. Um
dos empresários‑participantes que se manifestaram,
o Presidenteda Gol, Constantino Júnior, afirmou que
“ouvir a sociedade, os empresários, já é um ponto positivo”. Não há autoritarismo decisório. Não há decisões
de gabinete, quando se trata de questões que fogem
à rotina governamental.
Este foi o único Governo a instituir um Conselho
Econômico e Social, representativo de toda a sociedade, e a utilizar, periodicamente, o potencial de capacidade de aconselhamento desse colegiado. Quer maior
demonstração de governo democrático‑participativo do
que esta? Aqui, no Congresso Nacional, autoridade
governamental comparece sem nariz levantado. Comparece com respeito ao Parlamento. Governos anteriores, de pouquíssimo tempo passado, tinham Ministros
que só compareciam às Casas do Congresso após insistentes negociações políticas para isso e somente o
faziam para ser muito mais ouvidos do que argüidos.
Os registros oficiais estão aí para comprovar.
Agora, na condução desse processo de decisão
democrático-participativa só não cabe lugar para os comentaristas econômicos. Por quê? Porque basta ouvir
ou ler o que falaram ou escreveram para se perceber
que não se conseguiria decidir nada com a presença
deles. Cada um acha uma coisa pior naquilo que foi
decidido. Cada um sugeriria opções distintas para as
medidas tomadas. Quer dizer, não haveria término da
reunião governativa; não haveria consenso; não haveria maioria decisória ampla. Por isso mesmo, até sobre
esse aspecto o PresidenteLula é sábio.
Finalmente, quanto à repercussão das medidas,
elas podem não ser suficientes – e este é um dos
principais pontos de repercussão negativa na mídia
– para um enfrentamento futuro da crise, se esta vier
a aumentar no Brasil. Mas, se necessário, o Governo
do Presidente Lula agirá novamente no tempo certo.
Sendo ou não suficientes as medidas, a verdade é que
sua repercussão foi extremamente positiva entre os
empresários e para o consumidor. Nesse particular, há
um sentimento generalizado de que Lula não é apenas
um Presidente dos pobres. Percebe-se que Lula é o
Presidentede todos os brasileiros. Pobres, ricos ou de
classe média. Ele só não é o Presidente dos sonhos
da mídia anti‑Lula. Sobre isso já falei na semana pas-
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sada, neste Plenário, e acho que fui, suficientemente,
enfático. Para os comentaristas econômicos, não profissionais da economia, um certo número deles discordará sempre do Governo Lula e do Lula Presidente.
Nada que este Governo faça de bom e de melhor será
o bastante para colher suas impressões favoráveis. As
razões disso são óbvias e conhecidas.
Uma repercussão positiva, de ordem técnica, ressalta que a “mobilização de 5% das reservas cambiais
para facilitar a rolagem de dívida externa privada não
tem impacto fiscal, mas ajuda a aliviar a pressão sobre o dólar no mercado doméstico” (Folha de S.Paulo,
sábado, 13 de dezembro de 2008, editorial Pacote federal, pág. A2).
Uma repercussão negativa é a de que a renúncia fiscal de 8,4 bilhões de reais, ao equivaler a pouco
mais de 1% da arrecadação federal, ou a 0,3% do PIB,
representa uma limitação daquilo que poderia ser essa
renúncia fiscal (Folha de S.Paulo, idem). Sobre essa
crítica, é preciso dizer que toda renúncia fiscal, deste
ou de qualquer governo, brasileiro ou estrangeiro, é
muito bem quantificada pelas autoridades econômicas;
se ela tem baixa representatividade no percentual de
arrecadação ou do PIB, isso quer dizer que o governo
chegou àquele limite em determinada conjuntura. É pequena a renúncia? Poderia ser maior? Talvez sim, para
o momento, mas foi o limite possível. Afinal, é renúncia
daquilo que, orçamentariamente, está previsto e em
execução. A lei impõe parcimônia a qualquer renúncia
de recursos públicos.
Uma crítica repetida é no sentido de que os gastos públicos devem ser a principal fonte de uma política
anti‑recessiva. O Governo Lula tem feito cortes constantes no gasto público. No que se refere ao custeio
com pessoal, a elevação dessa despesa é cíclica e
corresponde a anos de negociação entre governos e
servidores públicos. Quando se teve um congelamento
quase decenal de valores remunerativos no setor público, coube ao Governo do PresidenteLula, após essas
longas e duras negociações, reconhecer a necessidade de conceder tais aumentos. O impacto disso está
devidamente quantificado, orçado e escalonado.
Portanto, o Governo do PresidenteLula faz a parte dele para combater a crise, e outros, aproveitando
uma oportunidade para dar sua contrapartida, tentam
ganhar mais dinheiro nas costas do consumidor, da
sociedade e do próprio Governo Federal.
O SR. PAES LANDIM – Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao nobre DeputadoPaes Landim, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB. S.Exa.
disporá de 3 minutos.
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O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) DISCURSO DO SR. DEPUTADOPAES
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao último orador inscrito para o Grande
Expediente, Deputado Paes Landim, professor universitário, ex-Chefe do Departamento de Direito da
Universidade de Brasília – UnB, professor de diversas cadeiras, ex-Prefeito e ex-Deputado Estadual no
Piauí. – DeputadoPaes Landim, é uma alegria ouvi-lo
no Grande Expediente.
O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Sem revisão do
orador.) –
DISCURSO DO SR. DEPUTADOPAES
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Apresentação de proposições.
Parecer do Relator, Dep. Narcio Rodrigues (PSDB-MG), pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Vai-se
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem
a palavra, pela ordem, o Sr. DeputadoPedro Fernandes.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última sexta-feira, 12 de dezembro, realizamos em São
Luís, na Câmara de Vereadores, a convenção regional
do PTB. Saímos da condição de comissão provisória
e partimos para um diretório.
Quero agradecer a todos os delegados do PTB
do Maranhão que me elegeram presidente do partido.
Elegeram também Afonso Ribeiro, suplente de Senador, como primeiro vice-presidente; o ex-Prefeito de
Tuntum, Pires Leda, como segundo vice, e o terceiro
vice, o ex-Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Riod. Somos muito gratos por isso.
O PTB está presente em 197 dos 217 municípios
do Maranhão. Conseguimos, numa eleição muito dura,
eleger 9 Prefeitos, 11 Vice-Prefeitos e mais de 120
Vereadores. Continuaremos esse trabalho, voltando o
PTB para as bases, sendo um partido de Vereadores
e Prefeitos. Faremos com que, nas bases, o partido
possa realmente formar uma boa chapa nas eleições
para Deputados Federais e Deputados Estaduais e
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partir para uma coligação em que seja merecedor de
respeito.
Deixo o nosso agradecimento a todos os delegados que participaram da eleição do PTB do Maranhão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem
a palavra o eminente Deputado Cleber Verde, pelo
PRB.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero
parabenizar o nobre Deputado Pedro Fernandes por
sua eleição para o cargo de Presidente do Diretório
Estadual do PTB do Maranhão, partido que vem desenvolvendo um trabalho exemplar no Estado, tanto que obteve grande resultado nas urnas ao eleger
Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos. Parabenizo,
portanto, o nobre Deputado pelo grande trabalho e,
principalmente, por sua eleição.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de registrar que, no dia 17, a COBAP, na pessoa de
seu Presidente, Warley Martins, o MOSAP, milhares
de aposentados, caravanas vindas de todos os Estados estarão em Brasília para participar de um ato de
vigília. Eles partirão da Catedral em direção ao Congresso Nacional. O objetivo da vigília é fazer com que
a Câmara Federal aprove projetos extremamente importantes para os aposentados e pensionistas, entre
eles o que trata do fim do fator previdenciário.
Esse projeto foi aprovado no Senado, por unanimidade, e na Comissão de Seguridade Social e Família, e hoje está com o Relator, DeputadoPepe Vargas.
Esperamos ter um resultado satisfatório e chegar a
um bom termo no sentido de atender ao interesse do
aposentado e, principalmente, daquele que busca a
aposentadoria por tempo de contribuição, que é prejudicado com um redutor, através do fator previdenciário, que pode atingir cerca de 30% do seu direito,
que lhe é retirado no ato da concessão da aposentadoria ao se aplicar esse fator previdenciário. Portanto,
ele penaliza, sim, o trabalhador, aquele que está na
iminência de se aposentar, sobretudo por tempo de
contribuição, como eu já disse. E penaliza muito mais
a mulher, por conta do menor tempo de contribuição
e pelo fator idade.
Esse fator também penaliza o aposentado, pois,
quando alguém se aposenta, é aplicado esse redutor
a seus rendimentos, que, ao longo dos anos, sofrem
uma defasagem que vai comprometer, obviamente,
seu poder de compra, sua renda e, por conseguinte, os compromissos que têm com sua família e seu
bem-estar.
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Além do fator previdenciário, há o PLS nº 58, de
2003, que vem justamente garantir a recomposição
salarial dos aposentados, principalmente daqueles
que, ao longo dos anos, sofreram uma defasagem
em seus rendimentos por conta da aplicação de índices diferenciados nos reajustes de quem ganha o
salário mínimo e de quem ganha acima do mínimo. O
que se quer com esse projeto, aprovado no Senado,
é justamente fazer essa recomposição, pois quem se
aposentou ganhando 7 salários mínimos hoje ganha
apenas 3 salários mínimos. O que se quer com o PLS
nº 58 é fazer a recomposição, para que o aposentado
volte a ter esse benefício.
É óbvio que entendemos que há mecanismos para
o Governo avaliar um projeto como esse. Sabemos do
montante de recursos de que o Governo precisa dispor
para atender a um projeto dessa magnitude. Mas, devido à importância dessa proposição, e, principalmente,
da emenda do Senador Paulo Paim, está pronto para
a votação. Só depende da Mesa Diretora para entrar
na pauta. Pedimos aos Líderes desta Casa que dêem
prioridade à sua apreciação. O projeto é relevante porque determina justamente que as aposentadorias de
quem ganha salário mínimo ou valor superior tenham
correções parecidas ou a mesma correção.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer um convite a V.Exa., aos Deputados de modo geral
e a todos aqueles segmentos voltados à questão do
trabalho de atenção aos aposentados. Eu os convido
a participar, amanhã, no Salão Nobre, do lançamento
de nosso livro que trata da nova aposentadoria, baseado numa lei de minha autoria, que traz consigo o
instituto da desaposentação. O que é isso? Refere‑se
ao trabalhador que se aposentou, e continua trabalhando. Muitos deles, com medo das regras de transição,
aposentaram-se recebendo rendimentos proporcionais,
mas continuaram trabalhando.
Veja, Sr. Presidente, eles continuam trabalhando,
e suas contribuições são recolhidas, mas não têm direito a mais nada. O Governo acabou com o pecúlio,
e eles não têm direito nenhum sobre as contribuições
que fazem ao Governo.
Então, queremos que esse aposentado possa, no
balcão do INSS, suspender sua aposentadoria proporcional e complementá-la com o tempo que ele trabalhou
após a jubilação. Nada mais justo. Isso é fazer justiça,
uma vez que ele ainda está contribuindo.
O livro Nova Aposentadoria vem justamente trazer informação e servir como instrumento para que o
Governo possa sensibilizar‑se e atender a um grande
interesse daqueles que se aposentaram, proporcional
ou integralmente, mas voltaram ao mercado de trabalho.
Com a defasagem salarial, com a redução do poder
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de compra, o aposentado se vê obrigado a voltar ao
trabalho. Diante disso, nada mais justo que ele possa,
à luz da sua vontade, buscar a Previdência e fazer a
renúncia da antiga aposentadoria e melhorá-la por meio
de contribuições que ele fez após estar aposentado.
É uma questão de justiça, e o nosso livro tem esse
tema de não‑aposentadoria, baseado no instituto da
desaposentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – A quem
assistiu ao pronunciamento do DeputadoCleber Verde
informo que S.Exa. fala com conhecimento de causa,
pois é funcionário da Previdência Social e já chegou
a ocupar o cargo de Gerente Regional Interino no
Maranhão.
A Casa registra, com alegria, a edição de sua
obra, que, com certeza, valorizará ainda mais nosso
quadro de Parlamentares, os quais muito nos orgulham,
por sua produção intelectual, por sua capacidade de
bem representar a população.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Concedo a palavra ao DeputadoCarlos Abicalil, professor,
Parlamentar combativo, inteligente, que orgulha a todos nós, pelo PT.
O SR. CARLOS ABICALIL (PT-MT. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meus caros colegas, em primeiro lugar, meus agradecimentos pela generosidade das referências e minha
expressão pública de solidariedade pelo falecimento
da mãe de V.Exa. que, seguramente, deixa, a partir
da convivência que manteve durante 87 longos anos
com a família, um enorme legado não apenas à comunidade local, mas também ao povo brasileiro, com
a sua presença que dignifica esta Casa, Parlamentar
de magnitude, DeputadoOsmar Serraglio.
Meus caros pares, durante esta semana está
sendo realizada a Conferência Nacional dos Direitos
Humanos que acompanha a celebração do aniversário da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa
Humana.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna para fazer, sobretudo, 2 registros.
O primeiro se refere ao relacionamento do Governo do Presidente Lula com os diversos movimentos sociais no País, que, na semana anterior, fez um
grande balanço do exercício dessa parceria, de associação, de esforços da sociedade civil organizada, dos
movimentos sociais, particularmente no que tange ao
estabelecimento de políticas públicas, que, de fato,
caracterizam o Brasil como um país de todos – lema
do Governo Lula.
Transcrevo, parcialmente, Sr. Presidente, a carta
objeto do manifesto desse balanço da reunião reali-
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zada no Palácio do Planalto, sob a presidência do Ministro Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência
da República, encarregado de fazer a interação com
os movimentos sociais.
Registro que a carta foi assinada por 57 movimentos sociais e entregue ao Presidenteda República,
Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião do encontro com
os movimentos sociais realizado em 26 de novembro
de 2008, no Palácio do Planalto.
De acordo com a carta, os movimentos sociais
e sindicais, populares, pastorais sociais e entidades
que atuam organizando nosso povo, manifestam propostas concretas que o Governo Federal deve tomar
para preservar, sobretudo, os interesses do povo e não
apenas das empresas e do lucro do capital.
O conjunto dessas propostas se insere no espírito geral, de que deva aproveitar a brecha da crise
para mudar a política macroeconômica e construir um
novo modelo de desenvolvimento nacional, baseado
na distribuição de renda, na geração de emprego e no
fortalecimento do mercado interno.
A preocupação desses movimentos é aproveitar
para que nessa mudança se logrem medidas concretas que visem melhorar as condições de vida de nosso
povo, garantindo os direitos à educação pública, gratuita, democrática e de qualidade em todos os níveis,
à moradia digna, ao acesso à cultura e às reformas
urbana e agrária.
Segundo os movimentos sociais, infelizmente, a
maioria do nosso povo não tem acesso a esses direitos
básicos. Sabemos que poderosos interesses dos capitalistas, sobretudo do sistema financeiro, concentram
cada vez mais riqueza e renda, impedindo que a maioria
do povo usufrua da riqueza por ele produzida.
Para tanto, a carta apresenta algumas propostas concretas para impedir que as grandes empresas
transnacionais e os bancos transfiram para o povo o
custo da crise.
De acordo com as propostas, os movimentos
defendem como resposta à crise o fortalecimento da
estratégia de integração regional, que se materializa
a partir dos mecanismos como MERCOSUL, UNASUL e ALBA.
Apóiam medidas como a substituição do dólar
nas transações comerciais por moedas locais, como
recentemente fizeram Brasil e Argentina, e sugerem
que essa medida deva ser adotada pelo conjunto dos
países da América Latina.
Defendem a consolidação, o mais rápido possível, do Banco do Sul como agente que promova o
desenvolvimento regional e que auxilie o crescimento
do mercado interno entre os países da América Latina
e como um mecanismo de controle de reservas, para
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impedir a especulação dos bancos, do FMI, e dos interesses do capital dos Estados Unidos.
Afirmam que a atual crise econômica e financeira é de responsabilidade dos países centrais e dos
organismos dirigidos por eles, como a OMC, o Banco
Mundial e o FMI.
Defendem uma nova ordem internacional, que
respeite a soberania dos povos e das nações.
Pedem o empenho e compromisso pela retirada imediata de todas as forças estrangeiras do Haiti.
Nenhum país da América Latina deve ter bases e presença militar estrangeira.
Propõem, em seu lugar, a constituição de um
fundo internacional solidário para reconstrução econômica e social daquele país.
Apresentam também oposição à reativação da
Quarta Frota da Marinha de Guerra dos Estados Unidos em águas da América Latina.
No âmbito das políticas internas, a carta solicita:
controle e redução imediata das taxas de juros; rigoroso controle da movimentação do capital financeiro
especulativo, instituindo quarentenas e impedindo o
livre circular, penalizando com elevados impostos suas
ganâncias; defesa de que todos os governos devem
utilizar as riquezas naturais, da energia, do petróleo,
dos minérios, para criar fundos solidários para investir
na solução definitiva dos problemas do povo, como direito ao emprego, educação, terra e moradia; o Governo Federal deve usar parte dos recursos do superávit
primário para fazer volumosos investimentos governamentais, na construção de transporte público e de
moradias populares para a baixa renda, dando assim
uma grande valorização à reforma urbana e agrária,
incentivando a produção de alimentos pela agricultura familiar e camponesa. É preciso investir na construção de escolas, contratação de professores para
universalizar o acesso à educação de nossos jovens,
em todos os níveis, em escolas públicas, gratuitas e
de qualidade.
Defendem que o governo deve estabelecer metas
para a abertura de novos postos de trabalho formal,
a partir de amplo programa de incentivo à geração de
empregos, em especial entre os jovens, deve reajustar
imediatamente o salário mínimo e os benefícios da previdência social, como principal forma de distribuição de
renda entre os mais pobres, deve controlar os preços
dos produtos agrícolas pagos aos pequenos agricultores, implantando um massivo programa de garantia
de compra de alimentos, por meio da CONAB.
Quem sempre defendeu o mercado como seu
“deus-regulador”, agora que assuma as conseqüências dele. Nesse sentido, os bancos públicos (BNDES,
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Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) devem
orientar-se para o benefício de todos.
Reduzir a jornada de trabalho, em todo o país e
em todos os setores, sem redução de salário, como
uma das formas de aumentar as vagas. E penalizar
duramente as empresas que estão demitindo.
Ampliar o controle democrático sobre as concessões de difusão.
Fortalecer a comunicação pública e garantir condições para o funcionamento das rádios comunitárias.
Para garantir os territórios e a integridade física
e cultural dos povos indígenas e quilombolas como
determina a Constituição, o Governo Federal deve
continuar demarcando as terras e efetivando a desintrusão desses territórios em todo o País, sem ceder às
crescentes pressões dos setores antiindígenas – tanto
políticos, como econômicos.
Na luta por seus direitos territoriais, os povos
indígenas e quilombolas têm enfrentado a violência
e a discriminação, cada vez mais forte, em todo o
País. Chamamos especial atenção, neste momento,
para a urgência de se demarcar as terras tradicionais
do povo indígena guarani-kaiowá que vive no Mato
Grosso do Sul.
Realizar a auditoria integral da dívida pública para
lançar as bases técnicas e jurídicas para a renegociação soberana do seu montante e do seu pagamento,
considerando as dívidas histórica, social e ambiental
das quais o povo trabalhador é credor.
Defendem uma reforma política que amplie os espaços de participação do povo nas decisões políticas.
Uma reforma não apenas eleitoral, mas que amplie os
instrumentos de democracia direta e participativa.
A criação de uma política de preservação e recuperação dos biomas brasileiros é reivindicada com
veemência.
O repúdio à criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, à violência, à defesa da livre manifestação dos que lutam em prol dos direitos econômicos, sociais e culturais dos povos coroam a expressão
desses movimentos organizados.
A carta é finalizada com a esperança de que o
Governo ajude a desencadear um amplo processo de
debate na sociedade, em todos os segmentos sociais,
para que o povo brasileiro perceba a gravidade da crise, mobilize-se e lute por mudanças.
O segundo registro é relativo ao meu Estado. Na
terça-feira, 09 de dezembro, o Fórum Estadual pela
Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso
– entidade criada em 2004, mediante proposição da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no
Mato Grosso (SRTE/MT) – promoveu o 3º Seminário
pela Erradicação do Trabalho Escravo no Mato Grosso,
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realizado no Sindicato dos Trabalhadores de Ensino
Público do Estado do Mato Grosso (SINTEP/MT). O
evento contou com a participação de instituições governamentais e da sociedade organizada vinculadas
ao combate a esse tipo de crime.
Na ocasião, o Plano Estadual de Erradicação do
Trabalho Escravo foi um dos temas em debate no encontro. Com o objetivo de erradicar o trabalho forçado
ou em condições análogas à de escravo no Estado, o
Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo
pretende atuar mediante ações voltadas à prevenção,
educação, repressão e políticas públicas para geração
de alternativas de trabalho e renda, com possibilidades
de execução a curto, médio e longo prazo.
O encontro reserva um profundo e importante
debate em torno dos 60 anos da Carta de Declaração
Universal dos Direitos Humanos e quais os desafios
a serem enfrentados.
Sr. Presidente, o tema é necessariamente imprescindível nos debates em torno de uma sociedade
igualitária, de diretos humanos e contemporânea. Já
foram libertadas no País, de condições análogas à escravidão, 31.726 pessoas, de 1995 até agosto de 2008,
conforme recente levantamento da Comissão Pastoral
da Terra (CPT). Notoriamente, esse é um crime que tira
a liberdade do trabalhador, por meio de retenção de
documentos, presença de guardas armados, dívidas
impostas ilegalmente ou características geográficas que
impedem a fuga. As dimensões do País, as dificuldades
de acesso às localidades, a precariedade da comunicação, as limitações de inspeção e as questões legais
e institucionais dificultam o combate a esse crime. De
janeiro a outubro deste ano, houve a libertação de 232
trabalhadores de condições análogas a de escravo no
Mato Grosso, em 16 ações da SRTE/MT.
Os mato-grossenses não admitem mais a conivência com atos de trabalho escravo, na maioria dos
casos, seguidos de homicídio e outros crimes bárbaros. Na semana passada, 9 trabalhadores que estavam
na fazenda Bauru – no Município de Colniza, a 1.060
quilômetros ao norte de Cuiabá – foram resgatados
com segurança. A equipe, composta por engenheiros
florestais, agrônomos e funcionários da fazenda, estava a cerca de 70 quilômetros da sede da fazenda,
em um local de difícil acesso. O trabalho era coletar
informações para um plano de manejo florestal a ser
executado na área.
Palco de uma chacina dias antes, a fazenda Bauru, com 140 mil hectares, fica ao lado da fazenda Reunidas, conhecida como Capa, que foi palco de conflito
no passado e, hoje, está ocupada por posseiros.
Neste ano, 393 trabalhadores foram resgatados de
fazendas em 39 municípios de Mato Grosso, a maioria
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no extremo norte, como Alta Floresta, Paranaíta, entre outros. O número de multas foi de 619. Nenhuma
pessoa foi presa, sejam os chamados “gatos” (aqueles
que aliciam os trabalhadores a irem para as fazendas),
sejam os proprietários.
Não são somente nos dias em que se comemora
a Declaração Universal dos Direitos Humanos que precisamos noticiar este combate cotidiano às violações.
É a luta diária contra a impunidade que faz com que o
desejo de justiça possa se sobrepor a essas práticas
ilícitas, abomináveis e absolutamente inaceitáveis em
pleno século XXI.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – V.Exa.
será atendido.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a abertura da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos
que contou com a presença do PresidenteLuiz Inácio
Lula da Silva. A conferência fará a revisão do Programa Nacional dos Direitos Humanos.
Mais de 1 mil delegados participam da conferência, conscientes de que representam milhares de
pessoas de diversas categorias, etnias, raças e condição social.
Há muito tempo, Sr. Presidente, a questão direitos
humanos era muito reduzida. Alguns grupos colocavam
o tema em pauta e, muitas vezes, eram acusados de
defender os direitos dos bandidos. E havia até Secretário de Segurança que afirmava que direitos humanos
só para aqueles que agissem de forma correta.
Consideramos hoje importante a luta em defesa
dos direitos humanos, que não são direitos políticos e
sociais, mas econômicos, culturais, ecológicos, ou seja,
o direito de o cidadão ter sua dignidade respeitada.
Parabenizo os organizadores do evento, com a
certeza de que, durante esses 3 dias, teremos muito
trabalho e, no final, um importante documento para
o avanço da luta pelos direitos humanos em nosso
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Encerro a sessão, convocando sessão extraordinária
para amanhã, terça-feira, dia 16 de dezembro, às 9
horas, e sessão ordinária, às 14 horas, ambas com
a seguinte
ORDEM DO DIA
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE COMPORÃO
A COMISSÃO REPRESENTATIVA
DO CONGRESSO NACIONAL
(Art. 58, § 4º da Constituição Federal)
URGÊNCIA
(Art. 62 da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 447, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 447, de 2008, que altera
a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, a Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003, a Lei nº 8.383, de 30
de dezembro de 1991, a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e a Lei nº 10.666, de
8 de maio de 2003, para alterar o prazo de
pagamento dos impostos e contribuições
federais que especifica. Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
30/11/2008
PRAZO NA CÂMARA: 14/12/2008
SOBRESTA A PAUTA EM: 11/02/2009
(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2008 +
77 DIAS
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 448, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 448, de 2008, que abre
crédito extraordinário, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da
Saúde, dos Transportes, da Defesa e da
Integração Nacional, no valor global de R$
1.600.000.000,00, para os fins que espe-

Terça-feira 16

59303

cifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
09/12/2008
PRAZO NA CÂMARA: 22/12/2008 +
1 DIA
SOBRESTA A PAUTA EM: 20/02/2009
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2008 +
93 DIAS
MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES
ESPECIAIS (Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)
Votação
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 511-B, DE 2006
(Do Senado Federal)
Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 511-B, de 2006, que altera o art. 62
da Constituição Federal para disciplinar a
edição de medidas provisórias; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, 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. Leonardo 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, 217/08 e 234/08.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1º do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 519/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária do Rio Munim a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Axixá, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 536/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Centro do Guilherme a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Centro do Guilherme,
Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 539/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural do Povoado Pacas a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Pinheiro, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 573/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação para o Desenvolvimento Esportivo,
Social e Cultural – ADESC, Timon – MA a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Timon, Estado do Maranhão.
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DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 622/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural e Folclórica Bumba Meu-Boi
Estrela de Bequimão a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Bequimão, Estado
do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 658/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à SIMACO – SISTEMA MARANHENSE DE
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município
de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 686/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a ACOMJGEB – Associação Comunitária da Juventude de Governador Eugênio Barros – MA a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 707/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Vargem Grande,
Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 744/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Esportiva Casa do Fazendeiro a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Balsas, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 748/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Renascer a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mar
Vermelho, Estado de Alagoas.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
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Nº 771/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Turilândia, Estado
do Maranhão.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 839/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Extra Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 868/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária Saltinhense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Saltinho, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 870/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária pelo Meio Ambiente, Cultura
e Comunicação Social a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cerro Corá, Estado
do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 875/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Arizona de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Bom Jardim, Estado
do Maranhão.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 883/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
concessão à Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média no município de Oriximiná, Estado
do Pará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 884/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
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Canaã a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Canaã, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 886/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativo
de São Martinho a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de São Martinho, Estado do
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 891/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente e Cultural Comunitária Lamarão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Pindobaçu, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 895/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária de Comunicações
Lagunense a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Laguna , Estado de Santa
Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 898/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão de Alagoinhas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Alagoinhas, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 901/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Mauá, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 905/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Comunitária e Educativa de Gavião a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Gavião, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 907/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Sorocaba,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 910/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária do Município de Uruçuca –
ACMUR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Uruçuca, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 940/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade das Águas Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Garuva, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 945/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Porto Murtinho, Estado de Mato
Grosso do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 946/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão ao Meio Oeste Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Herval D’Oeste, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 948/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Exitus Sistema de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Ribeirão Bonito,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
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Nº 949/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Sobral & Mayrink Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no Município de Riversul, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 950/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Panambi, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 953/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Som Alvorada Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Arraias, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 954/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Sampaio & Martins Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Alexânia, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 955/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Empresa de Radiodifusão Pantaneira
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Fátima do Sul,
Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 973/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média no Município
de Imbé, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 975/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
concessão à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
no Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 16

59307

Nº 977/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Tatuí a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Tatuí,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008

Nº 998/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município
de Santa Cruz de Cabrália, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008

Nº 986/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à RÁDIO E TV DESAN TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município de Felixlândia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008

Nº 1.000/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Vila Lângaro a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Vila Lângaro, Estado do
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008

Nº 988/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Davinópolis, Estado do Maranhão.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 989/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mar Grosso de São José do Norte
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de São José do
Norte, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 990/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Fênix de Educação e Cultura
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de São José do Egito, Estado de
Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 992/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Novo Horizonte do Sul / MS – ACONHOS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Novo Horizonte do Sul, Estado do
Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008

Nº 1.003/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Toropi a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Toropi, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.006/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural do Município de Santa Maria do
Pará a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Santa Maria do Pará, Estado do Pará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.009/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Portal Rádio FM Comunitária a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pomerode, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 1.012/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Santa
Cecília a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Cecília, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
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Nº 1.017/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária de Caldas Novas a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Caldas Novas, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.018/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Folheta a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Dom Joaquim, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.024/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Beneficente e Comunitária
Ômega a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Passos, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.030/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Rádio Comunidade FM a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.033/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educativa e Cultural de
Pinhal da Serra a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Pinhal da Serra, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 1.039/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Companheira FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Palmares do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 1.041/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
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permissão à Paraíba TV/FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de Pitimbu, Estado da Paraíba.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.045/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Agreste de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Timbaúba, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.056/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Astral Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Chapadão do Céu, Estado de
Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.058/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à RGR – REDE GOIANA DE RÁDIO
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município
de Nova Veneza, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.060/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de Ananás, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.061/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Som Tocantins Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Miracema do Tocantins, Estado
do Tocantins.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.062/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Colméia, Estado
do Tocantins.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
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Nº 1.063/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à RÁDIO FM MANIA LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Goianira, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.064/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Colinas do Tocantins,
Estado do Tocantins.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.065/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Som Tocantins Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Miranorte, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.066/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Netgrande de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de São Lourenço
do Oeste, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.068/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à 102,3 FM Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Aurilândia, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.074/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.075/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rede União de Rádio e Televisão do
Pará Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Aveiro,
Estado do Pará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
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Nº 1.076/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Água Doce
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Calçoene, Estado do Amapa.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.077/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à AUTO CAP – COMUNICAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Normandia,
Estado de Roraima.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.078/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Portal da Costa Oeste S/C
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Santa Helena ,
Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.079/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Aurora Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Aurora, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.083/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rocco Júnior & Rocco Ltda-ME
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Faxinal, Estado
do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.084/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Organização Madasol de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Piraí do Sul ,
Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.087/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Prado Ltda. para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Antônio Prado, Estado do Rio
Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.088/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Harmonia FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Alpercata, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.089/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Vera Cruz FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Santo Antônio do Sudoeste,
Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.091/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Oeste Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.096/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Boa Vista do Tupim
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município Boa Vista do Tupim, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.098/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a ACAVI – Associação Cultural Comunitária Amigos de
Videira a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Videira, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.101/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Vicente Pinzon para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de
Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
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Nº 1.102/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Amigos de Guaíra a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Guaíra, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 1.108/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Neves & Oliveira Andrade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
no Município de Paraibuna, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.120/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Cajuruense Boca da Mata
de Apoio à Comunidade a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cajuru, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.125/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Cidade das
Rosas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Cotia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.130/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Arca de Poá
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Poá, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.137/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Vale do Rio Grande a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Colômbia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 1.150/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
concessão à FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSÃO ER-
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MINDO FRANCISCO ROVEDA para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, no Município de União da Vitória,
Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
PROJETO DE LEI
Nº 36/1999 (Paulo Rocha) – Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 2.301/2000 (Lincoln Portela) – Determina a obrigatoriedade da execução semanal do Hino Nacional nos
estabelecimentos de ensino primário e médio.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2008
Nº 5.560/2001 (Nice Lobão) – Autoriza o enteado a
adotar o nome de família do padrasto.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 6.043/2002 (Pompeo de Mattos) – Assegura ao
recém-nascido o direito de realização de exames de
identificação de catarata congênita e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 6.167/2002 (Senado Federal – LUIZ PONTES) –
Autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cajucultura
– Funcaju, e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2008
Nº 6.853/2002 (Senado Federal – LUCIO ALCANTARA) – Denomina Rodovia Governador Virgílio Távora
trecho da rodovia BR-116.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 6.867/2002 (Senado Federal – NABOR JUNIOR)
– Denomina “Plácido de Castro” o Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Estado do Acre.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 6.904/2002 (Senado Federal – ROMERO JUCA) –
Denomina “Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho” a ponte
sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km 120, no Município
de Bonfim, no Estado de Roraima.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
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Nº 6.905/2002 (Senado Federal – ROMERO JUCA)
– Denomina “Ponte João Monteiro Barbosa Filho” a
ponte transposta sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km
133, nos Municípios de Bonfim e Normandia, no Estado de Roraima.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 7.077/2002 (Senado Federal – MOREIRA MENDES)
– Acrescenta o Título VII-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 7.150/2002 (Arnaldo Faria de Sá) – Dispõe sobre o
reconhecimento da atividade de capoeira e dá outras
providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 7.200/2002 (Senado Federal – MOZARILDO CAVALCANTI) – Altera o nome do Aeroporto Internacional
de Boa Vista, no Estado de Roraima.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 7.238/2002 (Poder Executivo) – Designa como “Dia
da Inovação”, o dia 19 de outubro.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2008
Nº 1.212/2003 (Luiz Bittencourt) – Dispõe sobre o
tratamento preferencial aos idosos, portadores de deficiência e gestantes em eventos culturais, artístico,
desportivo e similares.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 4.437/2004 (Senado Federal – Serys Slhessarenko)
– Dispõe sobre a criação do “Dia Nacional de Zumbi e
da Consciência Negra”. E seus apensados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2008
Nº 99/2007 (Tarcísio Zimmermann) – Dispõe sobre o
exercício da profissão de Motorista.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 405/2007 (Senado Federal – Rodolpho Tourinho)
– Acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para dispor sobre a formação do cadastro positivo nos Sistemas de Proteção ao Crédito.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
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Nº 547/2007 (Lobbe Neto) – Dá nova redação ao inciso II do art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2008
Nº 1.801/2007 (Cláudio Magrão) – Dá nova redação
aos arts. 40, 57 e 110, caput, da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 2.191/2007 (Narcio Rodrigues) – Institui o dia 06
de dezembro como Dia Nacional do Extensionista
Rural.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 2.200/2007 (Giovanni Queiroz) – Altera a Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nº 5.917, de 1973, para dar novos
pontos de passagem à BR-222.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 3.633/2008 (Bernardo Ariston) – Dá nova redação ao
art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 3.965/2000 (Milton Monti) – Dispõe sobre a criação
de guardas-mirins e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
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UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU INJURIDICIDADE.
PROJETO DE LEI
Nº 421/2003 (José Pimentel) – Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para
descaracterizar a sucessão de empregador no caso
que menciona e dá outras providências.
PARECERES FAVORÁVEIS: PL 421/03, principal.
PARECER PELA INJURIDICIDADE: PL 1.192/03,
apensado.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, §
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1º do RICD).
2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 3,172/1997 (Senado Federal – João França) – Dispõe sobre o emprego do Documento Único de Transferência – DUT, o uso de instrumento de procuração
e o prazo para transferência de veículos rodoviários
automotores.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008

Nº 2.710/2003 (Milton Monti) – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de catadores
de lixo reciclável e dá outras providências. E seus
apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008

Nº 2,707/2000 (Poder Executivo) – Altera o art. 1º da Lei
nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008

Nº 2.286/2007 (Rita Camata) – Proíbe a circulação de
veículos de transporte de carga nos finais de semana
e feriados nos termos que especifica, alterando a Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro. E seus apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008

Nº 3,391/2004 (Fernando Ferro) – Altera dispositivo da
Lei nº 8.899, de 1994, para determinar que o benefício
do passe livre concedido às pessoas portadoras de
deficiência incida sobre todos os veículos utilizados no
sistema de transporte coletivo interestadual.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/12/2008

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
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(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 6.327/2002 (Luiz Carlos Hauly) – Altera a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, que “Dispõe sobre o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 2.903/2004 (Gonzaga Patriota) – Institui o Dia Nacional do Forrozeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
Nº 2.049/2007 (Edio Lopes) – Dispõe sobre a transferência da Área de Livre Comércio no Município de
Pacaraima para o Município de Boa Vista, no Estado
de Roraima, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 2.055/2007 (Neudo Campos) – Dispõe sobre a criação de Área de Livre Comércio no Município de Boa
Vista, Estado de Roraima.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 3896/2008 (Manoel Junior) – Inclui a ligação ferroviária EF-410 e a ferrovia transversal EF-225, previstas na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
institui o Plano Nacional de Viação, entre os trechos
integrantes da Ferrovia Transnordestina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 4307/2008 (Paulo Lima) – Proíbe o tráfego de caminhões nas rodovias federais e estaduais nas condições
que estipula, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/12/2008
Nº 4360/2008 (Senado Federal – Adelmir Santana) –
Acrescenta § 2º ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para permitir a fixação de preço
diferenciado na venda de bens ou na prestação de
serviços pagos com cartão de crédito em relação ao
preço à vista.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º
e 2º, do RICD.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
sessões.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 310/2008 (Rebecca Garcia) – Dá nova redação ao
parágrafo 5º do art. 218 da Constituição Federal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
PROJETO DE LEI
Nº 4.399/2008 (Marina Maggessi) – Acresce o artigo
223-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal – para permitir a castração química na recuperação de pedófilos reincidentes.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18/12/2008
Nº 4.415/2008 (Dr. Ubiali) – Acrescenta disposição à
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.”
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
5. CONTRA O PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA
E DECORO PARLAMENTAR
5.2 – PELO ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO,
POR IMPROCEDÊNCIA.
(NOS TERMOS DO ART. 14, § 4º, VIII, DO CÓDIGO
DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR, C/C O ART.
58 DO RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
Sessões.
REPRESENTAÇÃO
Nº 31/2008 (Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) – Representa ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar contra o Deputado PAULO PEREIRA DA
SILVA (PDT/SP), por procedimento incompatível com
o decoro parlamentar.
Apensados: REP 32/2008 (PARTIDO SOCIALISMO
E LIBERDADE)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19/12/2008
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008
Dia 16, 3ª-feira
15:00 FRANK AGUIAR (PTB – SP)
15:25 LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ)
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Dia 17, 4ª-feira
15:00 URZENI ROCHA (PSDB – RR)
15:25 CIRO PEDROSA (PV – MG)
Dia 18, 5ª-feira
15:00 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
15:25 CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB – AL)
Dia 19, 6ª-feira
10:00 NELSON PROENÇA (PPS – RS)
10:25 CLEBER VERDE (PRB – MA)
10:50 JULIÃO AMIN (PDT – MA)
11:15 PAULO PIAU (PMDB – MG)
11:40 EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP)
Dia 22, 2ª-feira
15:00 FERNANDO MELO (PT – AC)
15:25 EDUARDO GOMES (PSDB – TO)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
LOCAL: Auditório Nereu Ramos, Anexo II da Câmara
dos Deputados
HORÁRIO: 9h30
SEMINÁRIO

Dezembro de 2008

Conselheiro da Empresa Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert)
10h – PAINEL INDUSTRIAL
Moderador: FRANCELINO GRANDO
Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Expositores:
CARLOS ALBERTO FRUCTUOSO
Diretor da Linear Equipamentos Eletrônicos S. A.
BENJAMIN SICSÚ
Vice-presidente de Novos Negócios para a América
Latina da Samsung do Brasil
11h – PAINEL TECNOLOGIA
Moderador: AUGUSTO CÉSAR GADELHA VIEIRA
Secretário de Política de Informática do Ministério da
Ciência e Tecnologia
Expositores:
LILIANA NAKONECHNYJ
Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de
Televisão (SET)
JULIANO CASTILHO DALL ANTONIA
Diretor de Inclusão e TV Digital do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)
LUIZ FERNANDO GOMES SOARES
Professor do Departamento de Informática da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)
ALMIR FERREIRA
Diretor da RF Telavo Telecomunicações Ltda.

A – Seminário:

12h30 – ALMOÇO

“TV digital no Brasil: os desafios para a consolidação
da audiência em 2009”

14h30 – PAINEL GOVERNAMENTAL

PROGRAMAÇÃO
9h30 – ABERTURA
Convidados:
Deputado ARLINDO CHINAGLIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado WALTER PINHEIRO
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados
MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA
Consultor jurídico do Ministério das Comunicações
RONALDO SARDENBERG
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
TEREZA CRUVINEL
Diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
EVANDRO GUIMARÃES

Moderador: ROBERTO PINTO MARTINS
Secretário de Telecomunicações do Ministério das
Comunicações
Expositores:
ANDRÉ BARBOSA FILHO
Assessor especial da Casa Civil da Presidência da
República
MURILLO LO VISCO
Chefe da Divisão de Imposto sobre Produtos Industrializados (Ditip) da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) da Receita Federal do Brasil
ARA APKAR MINASSIAN
Superintendente de Serviços de Comunicação de
Massa da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
LILIANA NAKONECHNYJ
Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de
Televisão (SET)
16h – ENCERRAMENTO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
LOCAL: Plenário 01 do Anexo II
HORÁRIO: 13h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A – Consulta:
CONSULTA Nº 6/08 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho
– que “consulta sobre a assunção do cargo de Presidente do Esporte Club Bahia por Deputado Federal à
luz da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela compatibilidade do exercício cumulativo da atividade de presidente de clube esportivo e do
mandato de deputado federal, porquanto tal situação
não viola qualquer vedação constitucional.
B – Recursos:
RECURSO Nº 53/03 – do Sr. José Carlos Aleluia – que
“recorre contra Decisão da Presidência em questão de
ordem acerca da indagação sobre o encaminhamento
e orientação de bancada como parte do processo de
votação, e também do questionamento com relação ao
encerramento da sessão ordinária, quando estava em
processo de votação o requerimento de adiamento da
votação por duas sessões do Projeto de Lei nº 4578,
de 1998 (cria o Programa de Estímulo ao Primeiro
Emprego – PEPE). RECORRENTE: Deputado JOSÉ
CARLOS ALELUIA. RECORRIDA: Presidência da Câmara dos Deputados. ASSUNTO: recorre, nos termos
do art. 95, § 8º, do Regimento Interno, contra decisão
da Presidência em questão de ordem formulada na
sessão plenária de 19 de agosto do corrente ano, a
propósito do processo de votação do Projeto de Lei nº
4.578, de 1998 (notas taquigráficas anexas)”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pelo provimento.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha, Luiz
Couto e Silvinho Peccioli, em 05/11/2008.
RECURSO Nº 63/03 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que
“recorre, nos termos do art. 95, § 8º, do Regimento Interno, contra Decisão da Presidência em questão de
ordem formulada na sessão plenária de 2/09/03, acerca
da contagem de prazo para inclusão da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41, de 2003 (dispõe sobre
a Reforma Tributária), na Ordem do Dia”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pelo provimento.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Luiz
Couto, em 05/11/2008.
RECURSO Nº 4/07 – do Sr. Regis de Oliveira – que
“recorre da decisão da Presidência em Questão de
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Ordem, a respeito do prcedimento a ser adotado para
a votação de Projeto de Decreto Legislativo nº 2999,
de 2003”.
RELATOR: Deputado EDMILSON VALENTIM.
PARECER: pelo provimento.
Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Roberto
Magalhães, em 12/08/2008.
RECURSO Nº 22/07 – do Sr. José Genoíno – que “recorre, nos termos do art. 95, § 8º do Regimemto Interno
da Câmara dos Deputados, da decisão da Presidência
em Questão de Ordem sobre o uso de requerimento
de retirada de pauta de Medidas Provisórias”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pelo não provimento.
RECURSO Nº 30/07 – do Sr. Regis de Oliveira – que
“recorre, nos termos do art. 95, § 8º, da decisão do
Presidente na Questão de Ordem nº 63, de 2007”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pelo não provimento.
RECURSO Nº 35/07 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que
“recorre da Decisão da Presidência na Questão de
Ordem nº 69, de 2007, a respeito da votação preferencial de requerimento de retirada de pauta, antes
do início da discussão das matérias constantes na
Ordem do Dia”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pelo não provimento.
RECURSO Nº 52/07 – do Sr. Eduardo Cunha – que
“recorre, nos termos do § 8º do Art. 95 do RICD, contra decisão da Presidência na Questão de Ordem nº
107, de 2007 sobre a apreciação de requerimento de
urgência para o PL 1210/2007 (Reforma Política) antes de sua publicação”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pelo provimento.
RECURSO Nº 54/07 – do Sr. Antonio Carlos Mendes
Thame – (PL 5281/2005) – que “recorre da decisão da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em arquivar
o Projeto de Lei Nº 5.281/2005”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pelo provimento.
RECURSO Nº 56/07 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá –
(PL 1210/2007) – que “recorre, nos termos do art. 95,
§ 8º da decisão da Presidência na Questão de Ordem
nº 116, de 2007”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pelo não provimento.
RECURSO Nº 131/07 – do Sr. Fernando Coruja – (PLP
1/2003) – que “recorre, nos termos do art. 95, § 8,
contra decisão da Presidência na Questão de Ordem
nº 226, de 2007, sobre a concessão de prazo para
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emissão de parecer a matérias em regime de urgência urgentíssima”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pelo não provimento.
RECURSO Nº 172/08 – do Sr. Eduardo Cunha – (PL
7431/2006) – que “recorre, nos termos do art. 95, §
8º, da decisão da Presidência da Câmara na Questão de Ordem nº 279, de 2008, que considerou nula a
decisão da Presidência da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, de declarar não escrita emenda
aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação ao
Projeto de Lei nº 7431 de 2008”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pelo provimento.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/06/2008.
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 12/08/2008.
Encerrada a discussão. Adiada a votação por falta de
quorum, em 25/06/2008.
Adiada a votação por falta de quorum, em 05/08/2008.
Adiada a votação por falta de quorum, em 06/08/2008.
Adiada a votação por falta de quorum, em 13/08/2008.
RECURSO Nº 173/08 – do Sr. Leonardo Picciani –
que “recorre, nos termos do art. 95, § 8º, da decisão
da Presidência de não considerar prejudicada, por
vício material insanável, a Questão de Ordem nº 297
de 2008”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pelo não provimento.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Flávio
Dino, em 10/06/2008.
C – Redações Finais:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 676/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 316/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Navegantes de Difusão
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de São Borja, Estado do Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 694/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 459/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Plus Radiodifusão Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Coxilha, Estado do Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 697/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
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e Informática – (TVR 559/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente
de Cruzeiro de Fortaleza a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Cruzeiro de
Fortaleza, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 699/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 276/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Rádio Comunitária Popular FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Urucânia, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 750/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 549/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Por do
Sol a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Várzea Paulista, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 772/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 469/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Rádio de Guarani Novidades FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Guarani, Estado
de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 777/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 460/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Natureza Comunicações Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 781/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 443/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio e TV Desan Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de
Entre Folhas, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 805/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 635/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Aliança de
Promoção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

e Comunicação Social a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guarulhos, Estado
de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 807/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 595/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores da Malha
Central de Suzano a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Suzano, Estado de São
Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 812/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 580/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
São Sebastião a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de São Sebastião de Lagoa
de Roça, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 817/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 563/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Rural Henriqueta Veloso a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Felício dos Santos, Estado
de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 818/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 562/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Ação e
Desenvolvimento Cultural de Radiodifusão de Durandé a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Durandé, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 819/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 556/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária Tropical a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Patrocínio, Estado de
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 832/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 487/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Gráfica e Editora Diário do
Sudoeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Ibicuí, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 842/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 423/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nossa Senhora do Amparo a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Ribeira do Amparo, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 848/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 353/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à FH Comunicação e Participações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Motuca, Estado
de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 871/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 317/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Betel a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Guarapuava,
Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 872/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 372/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Iramaia (ADECI) a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Iramaia, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 874/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 417/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Tupã
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Tuparetama, Estado de Pernambuco”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 877/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 453/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à Mendonça e Rios Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Loanda, Estado
do Paraná”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 878/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 461/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Cidade Tabira FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Tabira, Estado
de Pernambuco”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 879/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 479/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM Serrote Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Castelo do Piauí, Estado
do Piauí”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 885/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 550/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Sorriso – ACODESO a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Sorriso, Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 888/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 589/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Beneficente dos Moradores de
Itinga a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 889/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 592/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino Leal e Ubaitaba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Aurelino
Leal, Estado Bahia”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 892/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 596/2008) – que “aprova o ato
que outorga autorização à Associação Cultural Serra,
denominada “ACS” para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Tangará da Serra,
Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 893/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 598/2008) – que “aprova o ato
que outorga autorização à Associação Comunitária e
Cultural de Goioxim para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Goioxim, Estado
do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 894/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 602/2008) – que “aprova o ato
que outorga autorização a UNAS – União de Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 896/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 609/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Raízes a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 899/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 615/2008) – que “aprova o
ato que outorga autorização à Associação Cristo Rei
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Laranjal, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 900/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 616/2008) – que “aprova o ato que
outorga autorização à Associação Beneficente e Cultural Comunitária Alternativa – ASBECCA para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Araguari, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 902/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 620/2008) – que “aprova o ato
que outorga autorização à Associação de Apoio ao
Jovem de Irauçuba para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Irauçuba, Estado
do Ceará”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 903/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 621/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me Toque a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Não Me Toque, Estado
do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 904/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 622/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de
Radiodifusão Bem Querer a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Aiquara, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 906/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 624/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural São Francisco de Assis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 908/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 626/2008) – que “aprova o ato que
outorga autorização à ACRABOR – Associação Cultural
Rádio Comunitária de Bom Retiro do Sul para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município Bom
Retiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 909/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 628/2008) – que “aprova o ato
que outorga autorização à Associação da Rádio Co-
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munitária de Pimenteiras – PI a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Pimenteiras,
Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 911/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 631/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Organização Não-Governamental de
Olho em São Sebastião a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Sebastião,
Estado de Alagoas”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 912/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 633/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária do
Grageru a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Aracaju, Estado de Sergipe”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 913/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 634/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Sant’’Ana de Óbidos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Óbidos, Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 914/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 637/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Porto Barreiro a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Porto Barreiro,
Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 918/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 642/2008) – que “aprova o ato que
outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova – PI para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Queimada
Nova, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 919/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 648/2008) – que “aprova o ato
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que autoriza a Associação de Rádio Comunitária Ativa
– FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Piracuruca, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 920/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 650/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Fundação Santo Antônio do Aventureiro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 924/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 655/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Radiodifusão, para a Promoção da Cultura,
Artes e Educação a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Cuparaque, Estado de
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 938/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 706/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultura
de Caetanópolis a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Caetanópolis, Estado de
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 939/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 712/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à MAR E CÉU COMUNICAÇÕES
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Cachoeira
Dourada, Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 944/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 735/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Som Alvorada Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Taguatinga, Estado
do Tocantins”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 927/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 673/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
Onda Livre a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santana, Estado do Amapá”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 956/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 768/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão ao Grupo Comunicação do Vale
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Juara, Estado
do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 930/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 680/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Martins Soares a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Martins Soares, Estado
de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 957/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 771/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Vera Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de São José dos Quatro Marcos,
Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 931/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 683/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Nova Tropical
de São Sebastião do Anta a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Sebastião
do Anta, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 958/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 773/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à BARRINHA COMUNICAÇÕES
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Barrinha,
Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 959/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
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Informática – (TVR 775/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Sistema Integrado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Comodoro,
Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 960/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 778/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio e TV Maíra Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Acrelândia, Estado do
Acre”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 961/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 780/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Sítio Novo do Tocantins,
Estado do Tocantins”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 962/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 782/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Capelista Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Pinhais, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 963/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 783/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à 102,3 FM Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Santo Antônio do
Descoberto, Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 964/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 784/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Arco-Íris FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Santa Vitória do Palmar,
Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 965/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 796/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Sistema de Comunicação Martins
& Cecchini Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada, no Município de Sales Oliveira, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 966/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 805/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Continental Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Carlinda, Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 968/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 821/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à 102,3 FM Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 970/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 831/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Natureza Comunicações
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Chapada dos
Guimarães, Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 971/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 835/2008) – que “aprova o ato
que outorga concessão à Sistema Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média no Município de Colíder, Estado do
Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 972/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 838/2008) – que “aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Integrado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média no Município de Paranatinga,
Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 976/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 843/2008) – que “aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média no Município de Bom Retiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 978/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 874/2008) – que “aprova o ato
que outorga concessão à Fundação Dom José Heleno
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 987/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 467/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio RMS Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Coronel Macedo, Estado
de São Paulo”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 991/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 599/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Rádio Comunitária e Cultural Buqueirão – FM 107.1 MHZ a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Cícero Dantas, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 993/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 608/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ilhabela a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Ilhabela, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 994/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 613/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Primo Fernandes a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Major Sales, Estado do Rio Grande
do Norte”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 995/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 617/2008) – que “aprova o ato
que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Social e Comunicação Popular de Senador Sá
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Senador Sá, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.001/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 646/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural, Esportiva e Protetora
do Meio Ambiente de Ladainha a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Ladainha,
Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.004/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 657/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação Popular
Novos Tempos a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Carangola, Estado de
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.005/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 662/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão
Cultural Tradicional a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São Pedro do Turvo, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.007/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 664/2008) – que “aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Nossa
Senhora do Carmo de Platina a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Platina, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.008/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 665/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária da Comunicação
de Manoel Ribas – ACOMAR a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Manoel Ribas, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.015/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 677/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação da Rádio Livre e Comunitária
de Rio Branco FM – ARLIRB a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão comunitária no Município de Rio Branco,
Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.016/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 678/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Planalto a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Planalto, Estado
de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.019/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 689/2008) – que “aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de Piranguçu a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Piranguçu, Estado de
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.020/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 691/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Conceição do Pará, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.021/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 692/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Rádio Comunitária do CPA IV e Região Independente FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.028/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 701/2008) – que “aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Núcleo Habitacional Auta Aguirre
de Campos Salles Borebi – SP a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Borebi, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.034/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
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Informática – (TVR 710/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Rádio Comunitária Santíssimo FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Bastos, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.035/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 711/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Dourado FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Formosa do Oeste,
Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.042/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 720/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Noroeste de Comunicação Ltda.EPP para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.044/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 732/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão ao SISTEMA TORRE DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.085/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 813/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Boracéia,
Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.092/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 826/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Rádio Digital FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Birigui, Estado
de São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PROJETO DE LEI Nº 580/95 – do Senado Federal –
PEDRO SIMON – (PLS 50/1995) – que “dispõe sobre
a nomeação dos representantes oficiais do País em
organismos internacionais de caráter oficial”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.493/00 – do Senado Federal –
Lúcio Alcântara – (PLS 354/1999) – que “institui o Dia
Nacional de Luta contra Queimaduras”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE LEI Nº 1.128/03 – do Sr. Carlos Abicalil
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional
de Saúde Vocal do professor da Rede Pública de Ensino e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE LEI Nº 6.171/05 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o exame do produto, pelo
consumidor, no ato da compra”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE LEI Nº 6.244/05 – da Sra. Sandra Rosado – que “fixa critério para instituição de datas comemorativas”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE LEI Nº 1.742/07 – da Sra. Marinha Raupp
– que “denomina “Ponte Emerson Freitag – Boiadeiro”
a ponte sobre o Rio Machado na BR-364, no município
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE LEI Nº 1.960/07 – do Sr. Maurício Rands – que “acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999, com o objetivo de instituir a Semana de Educação Ambiental nas escolas
de ensino fundamental e médio”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PROJETO DE LEI Nº 2.865/08 – do Sr. Filipe Pereira
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção
de exemplares da Bíblia Sagrada nos acervos das bibliotecas públicas”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

Dezembro de 2008

PL 791/1999, do PL 2787/2000, do PL 4019/2001, do
PL 5021/2001, do PL 5093/2001, do PL 7123/2002 e
do PL 2557/2003, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, José Genoíno, Luiz Couto e Moreira Mendes,
em 11/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.489/96 – do Poder Executivo –
(MSC 91/1996) – que “dá nova redação ao parágrafo
único do artigo 488 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em
11/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 – da Sra. Zulaiê Cobra
– que “altera a redação do art. 511 e seu parágrafo
único da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (Apensados: PL 903/1999, PL
2415/2000, PL 4720/1998 e PL 4715/2004)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL 903/1999 e do PL 4715/2004, apensados, com
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
4720/1998 e do PL 2415/2000, apensados.
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em
11/11/2008.

PRIORIDADE

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
350/99 – que “dispõe sobre a forma e a apresentação
dos símbolos nacionais”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Emenda do Senado.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008.

PROJETO DE LEI Nº 5.074/90 – do Senado Federal –
DIRCEU CARNEIRO – (PLS 265/1989) – que “dispõe
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito” (Apensados: PL 716/1999 (Apensado: PL 5032/2001), PL
791/1999, PL 2787/2000, PL 3075/1992, PL 3948/1989,
PL 5021/2001, PL 5093/2001, PL 4019/2001, PL
7123/2002 e PL 2557/2003)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição das Emendas
apresentadas nesta Comissão, do PL 5032/2001, do
PL 3948/1989, do PL 3075/1992, do PL 716/1999, do

PROJETO DE LEI Nº 3.981/00 – do Senado Federal
– Ramez Tebet – (PLS 351/1999) – que “altera o art.
32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para
determinar aumento de pena na hipótese que especifica”. (Apensados: PL 4548/1998 (Apensados: PL
1901/1999, PL 4602/1998 e PL 4790/1998 (Apensado:
PL 4340/2004)) e PL 4343/2004)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e,
no mérito, pela rejeição do PL 1901/1999, apensado; pela constitucionalidade, injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, e do PL
4343/2004, apensado; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
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do PL 4548/1998 e do PL 4602/1998, com substitutivo, apensados; pela inconstitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do
PL 4790/1998 e do PL 4340/2004, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição da Emenda ao PL 4602/1998
da Comissão de Defesa do Consumidor.
PROJETO DE LEI Nº 5.702/01 – do Senado Federal
– EDISON LOBÃO – (PLS 635/1999) – que “estabelece instrumentos legais de prevenção e repressão
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 963/03 – do Senado Federal –
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município de Bonfim, no Estado de
Roraima, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 965/03 – do Senado Federal –
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito
Agropecuário no Município de Mucajaí, no Estado de
Roraima, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista ao Deputado Flávio Dino, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.971/03 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 2/2003) – que “dispõe
sobre a obrigatoriedade das universidades e faculdades
particulares de instituir um sistema de crédito educativo
interno para estudantes de baixa renda”. (Apensado:
PL 4563/2004)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL
4563/2004, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 7.191/06 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “acrescenta, ao art. 11 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições),
inciso IX ao § 1º, e § 6º, para incluir o curriculum vitae
do candidato entre os documentos que devem instruir
o pedido de registro da candidatura, determinando à
Justiça Eleitoral sua divulgação pela Internet”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston, Geraldo
Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 28/10/2008.
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O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em separado em 18/11/2008.
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputados
Zenaldo Coutinho, Antonio Carlos Biscaia, Luiz Couto,
José Genoíno, Mainha, José Eduardo Cardozo, Vicente
Arruda e Edmar Moreira. Mantidas as inscrições dos
Deputados Marcelo Ortiz, Eduardo Valverde e Efraim
Filho, em 19/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.276/07 – da Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a exigência de lacre nos
disquetes que armazenam os dados da votação de
cada urna eleitoral, mediante acréscimo de § 8º ao
art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997
(Lei das Eleições)”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos
termos da Emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, com subemenda.
Vista ao Deputado Gerson Peres, em 28/10/2008.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Gerson Peres, em 28/10/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.405/07 – do Sr. Rodovalho – que
“altera o dispositivo do art. 9º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.563/08 – da Sra. Íris de Araújo – que “altera o art. 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, que “dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da
Constituição Federal””.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Moreira Mendes, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135/96 – do
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO – que “estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração, execução e
controle dos planos, diretrizes, orçamentos e balanços
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (Apensados: PLP 32/1999, PLP 88/1999, PLP
144/2000, PLP 166/1997 e PLP 102/2003)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos Substitutivos da Comissão
de Finanças e Tributação ao PLP 32/1999 e ao PLP
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135/1996, do PLP 166/1997, do PLP 32/1999, do PLP
88/1999 e do PLP 102/2003, apensados, com emendas; e pela inconstitucionalidade do PLP 144/2000,
apensado.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Moreira
Mendes, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em
28/10/2008.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/03 – do Sr.
Sarney Filho – (PLP 2/2007) – que “fixa normas para
a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no que se refere às competências comuns previstas nos incisos VI e VII do art. 23
da Constituição Federal”. (Apensados: PLP 388/2007
e PLP 127/2007)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do PLP 388/2007 e do PLP 127/2007,
apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 203/04 – dos
Srs. Chico Alencar e Antonio Carlos Biscaia – que “altera
o art. 1º da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos
de cessação, e determina outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO.
PARECER: a proferir.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 71/95
– do Sr. Jovair Arantes – que “dá nova redação ao artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal”. (Apensados:
PEC 102/1995, PEC 247/2000 e PEC 252/2000)
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela inadmissibilidade desta, da PEC
102/1995, da PEC 247/2000 e da PEC 252/2000,
apensadas.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 142/95
– DOMINGOS DUTRA – que “altera artigos 46, 54, 55
e 56 do Capítulo I, Título IV, da Constituição Federal”.
(Apensados: PEC 541/1997, PEC 408/2001, PEC
362/2001 (Apensados: PEC 149/2003, PEC 312/2004,
PEC 51/2007, PEC 147/2007 e PEC 228/2008), PEC
67/2003, PEC 25/2007 e PEC 211/1995 (Apensados:
PEC 70/1999, PEC 79/1999, PEC 283/2000 (Apensado:
PEC 132/2003), PEC 337/1996, PEC 51/2003, PEC
46/2003, PEC 6/2003, PEC 115/2003, PEC 77/2003,
PEC 151/2003, PEC 168/2003, PEC 172/2003, PEC
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273/2004, PEC 390/2005, PEC 402/2005, PEC 409/2005,
PEC 430/2005, PEC 539/2006, PEC 578/2006, PEC
6/2007, PEC 11/2007, PEC 15/2007, PEC 35/2007,
PEC 41/2007, PEC 65/2007, PEC 72/2007, PEC
77/2007, PEC 103/2007, PEC 123/2007, PEC 131/2007,
PEC 160/2007, PEC 164/2007, PEC 220/2008, PEC
119/1999 (Apensados: PEC 158/1999 (Apensados:
PEC 444/2001 e PEC 106/2003), PEC 279/2000,
PEC 127/2003, PEC 249/2004, PEC 262/2004, PEC
520/2006, PEC 586/2006 e PEC 155/2007), PEC
19/2003, PEC 246/2004, PEC 1/2007, PEC 252/2008,
PEC 257/2008, PEC 8/2007, PEC 297/2008, PEC
311/2008 e PEC 314/2008))
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
158/1999, da PEC 279/2000, da PEC 127/2003, da
PEC 249/2004, da PEC 262/2004, da PEC 520/2006,
da PEC 586/2006, da PEC 155/2007, da PEC 541/1997,
da PEC 362/2001, da PEC 408/2001, da PEC 67/2003,
da PEC 25/2007, da PEC 444/2001, da PEC 106/2003,
da PEC 70/1999, da PEC 79/1999, da PEC 19/2003, da
PEC 51/2003, da PEC 115/2003, da PEC 168/2003, da
PEC 172/2003, da PEC 246/2004, da PEC 409/2005,
da PEC 430/2005, da PEC 578/2006, da PEC 1/2007,
da PEC 8/2007, da PEC 15/2007, da PEC 35/2007, da
PEC 41/2007, da PEC 65/2007, da PEC 72/2007, da
PEC 77/2007, da PEC 103/2007, da PEC 123/2007, da
PEC 164/2007, da PEC 252/2008, da PEC 257/2008, da
PEC 149/2003, da PEC 312/2004, da PEC 51/2007, da
PEC 147/2007, e da PEC 228/2008, apensadas; e pela
admissibilidade, com emendas, da PEC 211/1995, da
PEC 337/1996, da PEC 119/1999, da PEC 283/2000,
da PEC 6/2003, da PEC 46/2003, da PEC 77/2003, da
PEC 151/2003, da PEC 273/2004, da PEC 390/2005,
da PEC 402/2005, da PEC 539/2006, da PEC 6/2007,
da PEC 11/2007, da PEC 131/2007, da PEC 160/2007,
da PEC 220/2008 e da PEC 297/2008, apensadas; e
pela inadmissibilidade da PEC 132/2003, apensada.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Arnaldo Faria de Sá, Cândido Vaccarezza, Domingos
Dutra, Edmar Moreira, Edson Aparecido, Flávio Dino,
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, João Campos, José
Eduardo Cardozo, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Magela, Mainha, Mauro Benevides, Nelson Trad, Regis de
Oliveira, Ricardo Tripoli, Roberto Magalhães, Ronaldo
Caiado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, Silvinho
Peccioli e Vicente Arruda, em 03/12/2008.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 10/12/2008.
Suspensa a discussão, em 10/12/2008.
Encerrada a discussão. Adiada a votação, para o dia
16/12/2008, por acordo, em 11/12/2008.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/99
– do Sr. Márcio Bittar – que “dá nova redação ao § 6º
do art. 14 da Constituição Federal, para dispor sobre
o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder
Executivo” (Apensados: PEC 115/1999, PEC 359/2001,
PEC 351/2004, PEC 383/2005, PEC 559/2006, PEC
121/2007 e PEC 126/2007)
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
115/1999, da PEC 359/2001, da PEC 351/2004, da
PEC 383/2005, da PEC 559/2006 e da PEC 126/2007,
apensadas; e pela inadmissibilidade da PEC 121/2007,
apensada.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
215/00 – do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso
XVIII ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º
ambos no art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 579/2002, PEC 257/2004, PEC 275/2004,
PEC 319/2004, PEC 156/2003, PEC 37/2007 e PEC
117/2007)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
579/2002, da PEC 156/2003, da PEC 257/2004, da
PEC 275/2004, da PEC 319/2004, da PEC 37/2007 e
da PEC 117/2007, apensadas.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo redacional.
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvinho Peccioli, em 18/03/2008.
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em separado em 15/04/2008.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 114/03
– do Sr. Bernardo Ariston – que “dá nova redação ao
art. 45 e acrescenta o § 6º ao art. 77 da Constituição
Federal e adota outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 175/03
– do Sr. Daniel Almeida e outros – que “dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7º, visando alterar o prazo
prescricional para trabalhadores urbanos e rurais”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 394/05
– do Sr. Reginaldo Lopes e outros – que “inclui a ex-
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pressão jovem na denominação do Capítulo VII, e dá
nova redação ao art. 227”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07
– do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20
da Constituição Federal, para prever mecanismos de
fiscalização dos recursos resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 93/07
– do Sr. Gonzaga Patriota – que “altera a redação do
§ 4º do artigo 18 da Constituição Federal, dispondo
sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157/07
– do Sr. Rogerio Lisboa – que “altera o inciso I do § 2º
do art. 73 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston e Luiz
Couto, em 28/10/2008.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 161/07
– do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso III do
art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Federal, e
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apensado: PEC 291/2008)
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC
291/2008, apensada.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 187/07
– do Sr. Marcelo Itagiba – que “altera os arts. 24, 30 e
144 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 193/07
– do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 96 às Disposições Constitucionais Transitórias”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Leonardo Picciani (PMDB-RJ), pela admissibilidade, com emenda redacional.
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada,
José Carlos Aleluia, José Genoíno e Silvinho Peccioli,
em 25/03/2008.
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em separado em 28/05/2008.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285/08
– do Sr. Paulo Teixeira e outros – que “acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de
Interesse Social”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 293/08
– do Sr. Alexandre Silveira – que “altera o Art. 144 da
Constituição Federal, atribuindo independência funcional aos Delegados de Polícia”
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela admissibilidade.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 44/07 –
dos Srs. Valdir Colatto e Waldir Neves – que “susta a
aplicação do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de
2003, que Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do projeto.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Moreira
Mendes, Regis de Oliveira e Roberto Magalhães, em
28/10/2008.
Os Deputados Moreira Mendes, Regis de Oliveira e Roberto Magalhães apresentaram votos em separado.
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputados Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Luiz Alberto, José Eduardo Cardozo e Luiz Couto. Mantidas as
inscrições dos Deputados Vicentinho, Magela, José
Genoíno, Silvinho Pecciolli, Carlos Santana, Flávio
Dino, Domingos Dutra, Vicente Arruda, Antonio Carlos Biscaia, Leonardo Picciani e Moreira Mendes, em
12/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 26/99 – do Sr. Paulo Rocha –
que “torna obrigatório o curso de direção defensiva,
de primeiros socorros e de relações humanas aos
condutores de transporte rodoviário de cargas e passageiros, e dá outras providências”. (Apensados: PL
133/1999, PL 148/1999, PL 149/1999, PL 1042/1999
e PL 3794/2000)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
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PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade deste, do PL 133/1999, do PL 148/1999 e do PL
3794/2000, apensados; e pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do PL 149/1999 e do
PL 1042/1999, apensados, com emendas.
Vista ao Deputado Leonardo Picciani, em
27/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 306/99 – do Sr. Enio Bacci – que
“torna homicídio qualificado o crime praticado por grupos de extermínio, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Flávio
Dino, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 714/99 – do Sr. Geddel Vieira
Lima – que “altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrícolas, Industriais e das Casas de Albergado”. (Apensado: PL 2003/1999)
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do PL 2003/1999, apensado, com substitutivo; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição da Emenda da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 20/11/2008.
(Avulso Nº 1480)
PROJETO DE LEI Nº 3.330/00 – do Sr. Márcio Matos – que “proíbe a propaganda de serviços de sexo
nos meios de comunicação social”. (Apensados:
PL 3357/2000, PL 3602/2000, PL 3605/2000, PL
3872/2000, PL 5348/2001, PL 541/2003, PL 1105/2003,
PL 2976/2004 e PL 3993/2004)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, do PL 3357/2000, do PL 3602/2000, do PL
3605/2000, do PL 3872/2000, do PL 5348/2001, do PL
541/2003, do PL 1105/2003, do PL 2976/2004, e do
PL 3993/2004, apensados, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde,
José Eduardo Cardozo e Pastor Manoel Ferreira, em
03/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 6.047/02 – do Sr. Alberto Fraga
– que “proíbe o contrato de seguro para pagamento
de resgate decorrente de crimes de extorsão mediante
seqüestro, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 25/11/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.899/04 – do Sr. Alberto Fraga – que “estabelece normas gerais de transferência
de tecnologia produzida por entidades públicas e dá
outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Representação e o processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela injuridicidade.

PROJETO DE LEI Nº 1.061/03 – do Sr. Gustavo Fruet
– que “acrescenta inciso VIII ao art. 9º da Lei nº 7.444,
de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados no
alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado”. (Apensado: PL 1062/2003)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL 1062/2003, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.825/03 – do Sr. Alberto Fraga – que “revoga a prisão domiciliar prevista na Lei nº
5.256, de 6 de abril de 1967”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.994/03 – do Sr. Walter Pinheiro
– que “acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
30/05/2007.
Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres e
Roberto Magalhães. Mantidas as inscrições dos Deputados Ciro Gomes, Vicente Arruda, Flávio Dino, Zenaldo Coutinho, Ayrton Xerez, Bruno Araújo, Mendes
Ribeiro Filho, Maurício Quintella Lessa e Edmar Moreira, em 30/05/2007.
PROJETO DE LEI Nº 2.746/03 – do Sr. Coriolano Sales – que “torna mais grave a pena do crime de prevaricação”. (Apensado: PL 6241/2005)
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
pela rejeição do PL 6241/2005, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PARECER: pela injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 3.182/04 – da Sra. Ann Pontes
– que “altera a Lei nº 10.054, de 07 de dezembro de
2000, para estabelecer a obrigatoriedade da identificação criminal do indiciado ou acusado pela prática do
crime de estelionato”. (Apensado: PL 6893/2006)
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela aprovação do PL 6893/2006, apensado, com emenda.
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
4.333/04 – que “altera o art. 1.180 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emendas do Senado.
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em
28/10/2008.
Discutiu a matéria o Deputado Marcelo Ortiz, em
28/10/2008.
PROJETO DE LEI Nº 7.349/06 – do Sr. Bernardo Ariston – que “revoga o art. 253, modifica a redação do art.
251, ambos do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940), modifica o art.
14 e introduz parágrafo único no mesmo artigo, da Lei
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo, e pela rejeição da Emenda da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em
27/11/2008.
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto e Geraldo Pudim, em 09/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 80/07 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “altera a pena cominada a crimes ambientais, previstos na Lei nº 9.605, de 12 de
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fevereiro de 1998”. (Apensados: PL 1795/2007, PL
3057/2008 e PL 3639/2008)
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL 1795/2007, do PL 3057/2008 e do PL 3639/2008,
apensados, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Bonifácio de Andrada, Moreira Mendes e Regis de Oliveira, em 28/10/2008.
Os Deputados Regis de Oliveira e Moreira Mendes
apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 1.237/07 – do Sr. Eduardo Gomes
– que “acrescenta o § 9º ao art. 129 do Código Penal
brasileiro, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”. (Apensado: PL 1307/2007)
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL 1307/2007, apensado, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, com subemenda substitutiva.
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins,
Hugo Leal, Luiz Couto e Pastor Manoel Ferreira, em
09/10/2007.
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 82/03 – do Sr.
Inaldo Leitão e outros – que “institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as obras
federais irregulares, constatadas por auditoria do Tribunal de Contas da União”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Efraim
Filho, em 02/09/2008.
E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRAZO CONSTITUCIONAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 137/07 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 551/2005) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação da Rádio Comunitária “Voz do
Povo” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Porto de Moz, Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 249/07 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 121/2007) – que “aprova o ato que

Dezembro de 2008

autoriza a Associação Cultural Comunitária de Salinópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Salinópolis, Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 266/07 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 584/2005) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Cultura e Informação de
Pacajá – ACIPA – Emissora Comunitária “Novo Tempo” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Pacajá, Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 876/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 444/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Rádio e TV Desan Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Engenheiro
Navarro, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 922/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 652/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Educativa e
Cultural de Radiodifusão Glória Embratel a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 923/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 654/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Barrense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Barra do Quaraí, Estado
do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.026/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 699/2008) – que “aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária FM Céu
Aberto a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Santa Rosa da Serra, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.032/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 708/2008) – que “aprova o
ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural
Nova Era a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Monte Santo de Minas, Estado
de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.036/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 713/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Mampituba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Cachoeira do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.067/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 774/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Integrado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Peixoto de
Azevedo, Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.080/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 803/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à TV Mucuripe Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Crateús, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.081/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 807/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à 102,3 FM Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Nova América,
Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.086/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 814/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à TV MUCURIPE LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Crato, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.093/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 829/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à TV Mucuripe Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Quixeramobim, Estado
do Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.099/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 873/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão
Sul de Nonoai a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Nonoai, Estado do Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.100/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 877/2008) – que “aprova o ato
que outorga concessão à Televisão Diamante Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.109/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 834/2008) – que “aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Alto do Vale Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no município de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.111/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 837/2008) – que “aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Vera Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média no Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.119/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 857/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de
Promoção Social de Canudos a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Canudos,
Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.122/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 863/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária de
Gália a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Gália, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.124/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 866/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Nova Dimensão de
Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Barra do Choça, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.133/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
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Informática – (TVR 902/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação do Movimento de Radiodifusão
Renascer de Campo Novo – RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Campo
Novo, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.134/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 905/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Progressiva
de Serrinha dos Pintos a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Serrinha dos Pintos,
Estado do Rio Grande do Norte”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.159/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 519/2008) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Metrópole Regional
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no município de Ouro Verde,
Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.216/08 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 914/2008) – que “aprova o ato que
autoriza a Rádio Comunitária Castilho FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Castilho, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.237/08
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 948/2008) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal –
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de
Habitação Rural e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tributação, com substitutivo; e pela constitucionalidade,
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em
11/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 3.431/00 – do Poder Executivo
– (MSC 1070/2000) – que “estabelece limites para a
dívida pública mobiliária federal”.
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de
Finanças e Tributação.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Flávio Dino, em 09/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 6.040/02 – do Poder Executivo
– (MSC 83/2002) – que “altera a redação do art. 10
do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 –
Código de Processo Penal Militar”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Flávio Dino, em 04/12/2008.
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PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada,
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008.
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em separado em 10/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 3.162/04 – da Sra. Alice Portugal
– que “estabelece limite de tempo para atendimento ao
público pelos serviços notariais e de registro”.
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 6.802/06 – do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS 299/2004) – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Inclusão Social
da População em Situação de Rua e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 7.290/06 – do Senado Federal
– Rodolpho Tourinho – (PLS 268/2003) – que “altera
a redação dos arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 04/12/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.741/03 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 30 da
Lei nº 8.935, de 1994, dispondo sobre o procedimento a ser adotado pelos cartórios no atendimento aos
deficientes visuais”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado FederalCristovam 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 2.049/03 – do Senado Federal
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Combate à Dengue”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da
Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – do Senado FederalCesar 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.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 10/04/2008.
PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal –
Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomina
“Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de Belém
(Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal –
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças””
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008.
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado
em 15/04/2008.
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 janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir
prioridade de tramitação a processos de indenização
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições
em que especifica”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 17/04/2008.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 29/04/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.933/07 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “cria cargos de provimento efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.350/08 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções
comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 905/95 – do Sr. Max Rosenmann
– que “dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda
apresentada na Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Sandra
Rosado, em 11/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.321/95 – do Sr. Remi Trinta –
que “estabelece normas para o processo de adoção
e utilização do livro didático nas escolas das redes
pública e privada, do ensino fundamental e médio em
todo o país, e dá outras providências”. (Apensados: PL
1569/1996, PL 1573/1996 e PL 1699/1996)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas, do PL 1569/1996,
com emendas, do PL 1573/1996, com emendas, e do
PL 1699/1996, com emendas, apensados.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados:
PL 1596/2003 e PL 6081/2005)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 2.954/97 – do Sr. Enio Bacci –
que “regulamenta o pagamento pelas empresas das
mensalidades escolares de seus funcionários”. (Apensado: PL 3803/1997)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do PL 3803/1997, apensado,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Educação
e Cultura, com subemenda.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 13/11/2008.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Luiz Couto, em 03/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 3.628/97 – do Sr. Vic Pires Franco – 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.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/05/2008.
PROJETO DE LEI Nº 3.760/97 – do Sr. Max Rosenmann – 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.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família, com subemenda, e do PL 4041/1997, apensado, com emenda.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 03/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 3.954/97 – do Sr. Ricardo Izar –
que “revoga as Leis Delegadas nº 4 e nº 5, ambas de
26 de setembro de 1962”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008.
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, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em
03/06/2008.
Aprovado por unanimidade requerimento de Adiamento
da discussão, por 5 sessões, apresentado pelo Deputado Luiz Couto, em 19/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 4.728/98 – do Sr. José Machado –
que “acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei nº 8.245 de
18 de outubro de 1991”. (Apensados: PL 562/1999, PL
895/1999, PL 1683/1999, PL 4923/2001, PL 1458/2003,
PL 2666/2003, PL 3452/2004 e PL 2455/2007)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do
PL 562/1999, do PL 1683/1999, do PL 4923/2001 e
do PL 1458/2003, apensados; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do PL 895/1999, com emenda, e do PL
3452/2004 e pela rejeição do PL 2666/2003 e do PL
2455/2007, apensados.
Vista ao Deputado Mainha, em 04/12/2008.
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PROJETO DE LEI Nº 4.816/98 – do Sr. Max Rosenmann
– que “dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 6.321, de
1976, que dispõe sobre o Programa de Alimentação
do Trabalhador”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emendas, e pela inconstitucionalidade do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.
Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e José
Eduardo Cardozo, em 03/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 4.322/01 – do Sr. Alberto Fraga
– que “estabelece regras para a entrada em vigor de
tratados internacionais com cláusulas de reserva, e dá
outras providências”
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Vista ao Deputado Edmar Moreira, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – do Sr. Alberto Fraga – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 7.210, de 11
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando a
obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso”.
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em
17/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 5.221/01 – dos Srs. Paulo Rocha
e Professor Luizinho – que “altera o § 1º do art. 48 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão
de Educação e Cultura, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 5.404/01 – do Sr. Alberto Fraga
– que “acrescenta o art. 290-A à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro
– criando a obrigatoriedade de motivação nas decisões dos julgamentos das autuações e penalidades
de trânsito”.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernandes – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica
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e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007))
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007,
apensados.
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28/10/2008.
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em separado em 11/11/2008.
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.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 05/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 5.940/01 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre as normas de comercialização de produtos e serviços ao consumidor”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 43/03 – do Sr. Enio Bacci – que
“determina instalação de pontos de justificativa eleitoral
nas rodovias e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 74/03 – do Sr. Maurício Rands
– que “acrescenta um parágrafo 5º ao art. 879 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para facultar a
elaboração de cálculos de liquidação complexos por
perito em contabilidade e autoriza o arbitramento da
respectiva remuneração”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com substitutivo.
Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 26/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 206/03 – do Sr. Roberto Magalhães – que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em
caso de alcoolismo”. (Apensado: PL 4518/2004)
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RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com subemenda, e do PL 4518/2004, apensado, com
substitutivo.
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em
03/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem
linfática manual nos hospitais públicos, contratados,
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saúde – SUS “.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 611/03 – do Sr. Dr. Rosinha –
que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
Código Civil”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 673/03 – do Sr. Rogério Silva –
que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, estabelecendo como equipamento obrigatório dos veículos de carga, as barras
laterais de proteção”. (Apensado: PL 1026/2003)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes e do PL 1026/2003, apensado,
com emendas e subemendas.
PROJETO DE LEI Nº 700/03 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de filmagem nos shopping centers e
similares”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, com subemenda substitutiva.
Vista ao Deputado Leonardo Picciani, em
04/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributação.
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PROJETO DE LEI Nº 768/03 – do Sr. Luiz Bittencourt
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as operadoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legislação de defesa do consumidor nas listas telefônicas
de distribuição obrigatória”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 774/03 – do Sr. Marcelo Castro
– que “dispõe sobre o adiamento de feriados”. (Apensado: PL 847/2003)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, da Emenda da Comissão de
Educação e Cultura e do PL 847/2003, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho
Peccioli, em 26/11/2008.
O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em separado em 02/12/2008.
Discutiram a matéria os Deputados Leonardo Picciani
e Marcelo Ortiz, em 26/11/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.033/03 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “institui o salário adicional de periculosidade para os vigilantes e empregados em transporte
de valores”. (Apensado: PL 1562/2007)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e do
PL 1562/2007, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres, Moreira
Mendes e Silvinho Peccioli, em 10/06/2008.
Os Deputados Gerson Peres e Moreira Mendes apresentaram votos em separado.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo da
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.252/03 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “institui a obrigatoriedade de exames laboratoriais para determinação dos níveis de aflatoxina em
alimentos destinados à merenda escolar”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda
da Comissão de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 – do Sr. Paulo Magalhães – que “altera a Lei nº 9.131, de 24 de novembro
de 1995”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 1.392/03 – da Sra. Professora
Raquel Teixeira – que “institui o Dia do Plano Nacional
de Educação”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.398/03 – do Sr. Lobbe Neto –
que “estabelece critérios para a produção e a comercialização de álcool hidratado pelas unidades produtoras, com capacidade de até 5.000 litros / dia, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado EDMILSON VALENTIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Minas e Energia, com subemendas, e da Emenda
da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI Nº 1.103/03 – do Sr. José Janene
– que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
serviços notariais e de registro” permitindo a prática de
atos notariais no âmbito da circuscrição da Comarca”.
(Apensado: PL 1362/2003)
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela
aprovação do PL 1362/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – do Sr. Benedito de
Lira – que “altera a destinação prevista no art. 49, da
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compensação financeira devida pela produção de petróleo
e de gás natural em campos situados na plataforma
continental brasileira”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo
da Comissão de Minas e Energia, com subemenda.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Carlos Willian e Flávio Dino, em 20/11/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.172/03 – da Sra. Professora
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre as diretrizes da
política nacional de formação, certificação e valorização do magistério público”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.

PROJETO DE LEI Nº 1.470/03 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “dispõe sobre aumento de pena para estabelecimento que venderem produtos com prazos de
validade vencidos”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
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PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor.

RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.498/03 – do Sr. Mário Negromonte – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974,
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá
outras providências””. (Apensado: PL 5464/2005)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL 5464/2005, apensado, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – 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.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL
3230/2004, apensado, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.533/03 – do Sr. Rubens Otoni –
que “denomina Rodovia Federal Governador Henrique
Santillo o trecho da BR-060 – Goiânia / Brasília”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 1.883/03 – dos Srs. Leonardo
Mattos e Deley – que “dispõe sobre critérios para ingresso em estabelecimentos federais de ensino médio
e superior de pessoas portadoras de necessidades
especiais”. (Apensado: PL 3472/2004)
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Educação e Cultura e do PL 3472/2004, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.623/03 – do Sr. Moacir Micheletto – que “institui o Dia Nacional da Câmara Júnior”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “dispõe sobre a separação pela instituição bancária do limite do cheque especial do valor do saldo
disponível em conta corrente”.
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e
má técnica legislativa.
O Deputado Carlos Willian apresentou voto em separado em 05/08/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e
edificações e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – do Sr. Léo Alcântara
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumprimento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19
de dezembro de 2000”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI Nº 1.826/03 – do Sr. Alberto Fraga
– que “institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello”.

PROJETO DE LEI Nº 1.956/03 – do Sr. Deley – que
“dispõe sobre contratos, cessões, termos, ajustes, procurações e outros instrumentos congêneres, unilaterais
ou bilateriais, assinados por atletas profissionais ou
não profissionais e dá outras providências”. (Apensado: PL 6430/2005)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do
PL 6430/2005, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.040/03 – do Sr. Walter Pinheiro – que “altera para dois anos o limite máximo para
retroação de débitos, junto a qualquer empresa ou
fornecedor”. (Apensado: PL 2102/2003)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da Emenda nº 1/2004 apresentada nesta Comissão e do PL 2102/2003, apensado,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor; e pela anti-regimentalidade da Emenda
2/2004.
PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim
– que “institui política para aproveitamento de jovens
dispensados do serviço militar obrigatório e de treinamento em trabalho para primeiro emprego”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
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PROJETO DE LEI Nº 2.108/03 – do Sr. Walter Pinheiro
– que “dispõe sobre a proibição de entidades ou empresas brasileiras ou sediadas em Território Nacional
estabelecerem contratos com empresas que explorem
trabalho degradante em outros países”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.171/03 – do Sr. Rubens Otoni –
que “dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição
de freqüência a alunos impossibilitados de comparecer
à escola, por motivos de liberdade de consciência e
de crença religiosa”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos Sampaio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fonoaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emenda da Comissão de Seguridade Social e Família, com
subemenda, e do PL 2688/2003, com substitutivo,
apensado.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008.
PROJETO DE LEI Nº 2.297/03 – do Sr. Neucimar Fraga – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e assepsia de areia contida em tanques de lazer e
recreação existentes em áreas públicas e privadas”.
(Apensado: PL 4373/2004)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família e do PL 4373/2004,
apensado, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 2.320/03 – do Sr. Chico da Princesa – que “altera a Lei nº 6.682, de 27 de agosto de
1979, para dispor sobre as condições para a denominação suplementar de vias e estações terminais do
Plano Nacional de Viação”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Portela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o
prazo prescricional de vinte anos para ação de responsabilidade civil decorrente de moléstias profissionais
contraídas por trabalhadores em decorrência de atividades insalubres, e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.486/03 – do Sr. Carlos Souza – que “dispõe sobre a abertura de conta corrente
bancária popular e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fraga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429,
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.592/03 – do Sr. Max Rosenmann – que “altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, para dispor sobre a cooperação institucional entre
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e instituições de ensino universitário e de pesquisa mantidas
pelo Poder Público”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 2.650/03 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro tornando proibido aos condutores de motocicletas,
motonetas e ciclomotores o tráfego entre veículos em
filas adjacentes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 2.754/03 – do Sr. Cezar Silvestri – que “autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel
que especifica”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – do Sr. Milton Monti
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá
outras providências”
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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PROJETO DE LEI Nº 2.821/03 – do Sr. Mário Negromonte – que “institui o Dia Nacional da Baiana de
Acarajé”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.823/03 – do Sr. Vander Loubet
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 – do Sr. Neucimar
Fraga – que “institui o dia 31 de Outubro como Dia
Nacional da Proclamação do Evangelho e dá outras
providências”
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 2.878/04 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “fixa valor simbólico para o pagamento de
parcela indenizatória na sessão legislativa extraordinária aos membros do Poder Legislativo e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela inconstitucionalidade, e, no mérito,
pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fraga
– que “dispõe sobre as normas gerais de ensino nas
instituições militares estaduais”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado e do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 2.971/04 – do Sr. Nelson Pellegrino – que “altera a Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de
1987, para dispor sobre a atividade de Pai Social”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 3.016/04 – do Sr. Léo Alcântara – que “altera o art. 267 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, com
subemenda.

Dezembro de 2008

PROJETO DE LEI Nº 3.054/04 – do Sr. Daniel Almeida – que “acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, a fim
permitir a ausência do empregado ao trabalho, na
data de seu aniversário de nascimento, sem prejuízo
de salário”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 3.199/04 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “dispõe sobre o acesso pela rede mundial
de computadores aos dados do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras
providências”. (Apensado: PL 3237/2004)
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e do PL 3237/2004, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – do Sr. Lobbe Neto –
que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do
ensino médio”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, com subemenda substitutiva.
PROJETO DE LEI Nº 3.409/04 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.183, de
1984, para dispor sobre a obrigatoriedade do transporte
gratuito de aeronautas pelas empresas de transporte
aéreo regular, nos casos que especifica”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Viação e Transportes.
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 09/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 4.448/04 – da Sra. Marinha
Raupp – que “dá nova redação aos arts. 71, 72 e 124
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir
a concessão de salário-maternidade à segurada desempregada”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
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 técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
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Turismo e Desporto e do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemenda substitutiva.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
17/06/2008.
PROJETO DE LEI Nº 5.054/05 – do Sr. Almir Moura – que “torna obrigatório o exame de ordem para
todos os que quiserem inscrever-se como Advogado”. (Apensados: PL 5801/2005 (Apensados: PL
7553/2006, PL 2195/2007, PL 2426/2007, PL 2790/2008
e PL 3144/2008), PL 6470/2006, PL 1456/2007, PL
2567/2007 e PL 2996/2008)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
pela rejeição do PL 6470/2006, do PL 1456/2007, do
PL 2567/2007, do PL 2996/2008 e do PL 2790/2008,
apensados; pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
5801/2005, do PL 7553/2006, do PL 2195/2007, do PL
2426/2007 e do PL 3144/2008, apensados.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 24/04/2007.
PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12/09/2007.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 18/09/2007.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12/09/2007.
PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI Nº 6.071/05 – do Sr. Celso Russomanno – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da
Comissão de Defesa do Consumidor.
PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosado – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu
quadro de pessoal”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 07/02/2008.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Edmar Moreira, em 18/12/2007.
PROJETO DE LEI Nº 6.434/05 – do Sr. Carlos Souza – que “revoga o § 4º do art. 1º da Lei nº 5.021, de
1966”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a dispensação de medicamentos contendo antimicrobianos”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: 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, inciso XI, do Regimento Interno, em 05/03/2008.
PROJETO DE LEI Nº 6.504/06 – do Sr. Vicentinho –
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre as condições de
trabalho em prensas e equipamentos similares, injetoras
de plástico e tratamento galvânico de superfícies”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Flávio Dino, em 09/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – do Sr. Marco Maia
– que “”Altera e revoga dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de que os dias de
greve não sejam descontados do período de férias do
empregado””.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007.
PROJETO DE LEI Nº 7.033/06 – do Sr. Arolde de Oliveira – que “acrescenta o artigo 19-A à Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de
Desenvolvido Econômico, Indústria e Comércio e da
Comissão de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “dá nova redação ao art. 475-J da Lei nº 11.232,
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao referido artigo”. (Apensados: PL 887/2007, PL 2484/2007
e PL 3302/2008)
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do PL 887/2007, apensado, com substitutivo; e pela
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição do PL 2484/2007 e do PL
3302/2008, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Luiz Couto, em 04/12/2008.
Os Deputados José Eduardo Cardozo e Flávio Dino
apresentaram votos em separado.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo; da Emenda
e do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com
subemenda substitutiva; e do PL 647/2007, apensado,
com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos –
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais
em caso de advogada que deu á luz”.
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
26/03/2008.
PROJETO DE LEI Nº 589/07 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “obriga o fornecedor a tornar disponível ao
consumidor um serviço de atendimento automático
de ligação telefônica que lhe permita determinar a
cessação da prestação de serviço, sem intervenção
pessoal”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor; e pela antiregimentalidade da Emenda apresentada nesta Comissão.

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a travessia de pedestres em passagem sinalizada”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008.

PROJETO DE LEI Nº 883/07 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “altera dispositivos da Lei nº
1.533, de 31 de dezembro de 1951, que altera disposições do Código de Processo Civil, relativas ao mandado de segurança, da Lei nº 4.348, de 26 de junho
de 1964, que estabelece normas processuais relativas a mandado de segurança e da Lei nº 8.437, de 30
de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de
medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Sérgio Barradas Carneiro, em 28/10/2008.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 12/11/2008.

PROJETO DE LEI Nº 346/07 – do Sr. Eduardo Sciarra
– que “dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de
Cadastro para o Programa de Reforma Agrária – SINPRA, do Conselho Deliberativo de Gestão do Sistema
Nacional de Cadastro para o Programa de Reforma
Agrária – GESINPRA e dá outras providências”. (Apensado: PL 647/2007)
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.

PROJETO DE LEI Nº 1.015/07 – do Sr. Celso Russomanno – que “acrescenta dispositivo ao art. 158 do
Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória
aprendizagem noturna”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008.
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PROJETO DE LEI Nº 1.030/07 – do Sr. Professor Ruy
Pauletti – que “dispõe sobre a proibição da exigência
do número mínimo de créditos “Grade Fechada” para
a efetivação ou continuidade da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior”.
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, com subemendas.
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada e
Eduardo Cunha, em 28/10/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.536/07 – do Sr. Pepe Vargas –
que “confere ao município de Nova Petrópolis no Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Capital Nacional
do Cooperativiismo de Crédito””.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 1.664/07 – do Sr. William Woo
– que “amplia, para o estrangeiro em situação ilegal
no território nacional, o prazo para requerer registro
provisório”.
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.713/07 – do Sr. Indio da Costa
– que “institui o dia 2 de dezembro como Dia Nacional
do Samba”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 1.838/07 – do Sr. Chico Lopes –
que “dá nova redação ao inciso II do art. 18 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 2.138/07 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre a proteção das cargas do
transporte ferroviário”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 2.139/07 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera a redação do inciso IV do art.
649 do Código de Processo Civil, tornando penhorável
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até 1/3 (um terço) dos vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios e demais quantias recebidas por liberalidade de terceiros”. (Apensado: PL
2500/2007)
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL 2500/2007, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.266/07 – do Sr. Rodovalho – que
“dispõe sobre a condução coercitiva de testemunhas e
indiciados em Comissão Parlamentar de Inquérito”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.606/07 – do Sr. Pepe Vargas
– que “confere ao município de Ipê, no Estado do Rio
Grande do Sul, o título de “Capital Nacional da Agricultura Ecológica””.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.293/08 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o inciso III do art. 202 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, incluindo as notificações extrajudiciais como causa de
interrupção da prescrição”.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 20/11/2008.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.289/07 – do Senado FederalMarconi Perillo – (PLS 155/2007) – que “altera a Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, para criar a obrigação de os presos condenados
produzirem seu próprio sustento alimentar”.
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.710/01 – do Sr. Pedro Henry –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras
de serviço telefônico fixo comutado manterem posto
de atendimento nas localidades por elas atendidas”.
(Apensados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 – do Sr. Fernando Gabeira – 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 TADEU FILIPPELLI.
PROJETO DE LEI Nº 118/07 – do Sr. Alberto Fraga –
que “revoga o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PROJETO DE LEI Nº 1.202/07 – do Sr. Carlos Zarattini
– que “disciplina a atividade de “lobby” e a atuação dos
grupos de pressão ou de interesse e assemelhados
no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 1.608/07 – do Sr. Arnon Bezerra – que “proíbe a prática estabelecida por empresas
de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para
o uso de chips de outras operadoras”. (Apensados: PL
2005/2007, PL 2282/2007 e PL 2498/2007)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.491/07 – do Sr. Ivan Valente
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de informações aos estudantes pelas Instituições de
Educação Superior, a cada início de período letivo”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.196/08 – do Sr. Wellington Fagundes – 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 Marítimos, Fluviais e Lacustres, os Portos de Santo Antônio
de Leverger, Barão do Melgaço e Porto Cercado, no
Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.485/08 – da Sra. Solange
Amaral – que “altera o inciso XV do art. 181 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
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Brasileiro, para prever a remoção de veículo automotor
estacionado na contramão do fluxo do trânsito”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.541/08 – do Sr. Cleber Verde
– que “”Institui o “Dia Nacional do Evangélico” no dia
30 de novembro de cada ano.””
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 3.642/08 – do Senado Federal
– Marco Maciel – (PLS 561/2007) – que “institui o ano
de 2010 como “Ano Nacional Joaquim Nabuco””.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 3.681/08 – do Sr. José Linhares – que “institui a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PROJETO DE LEI Nº 3.881/08 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.916/08 – do Senado Federal
– Gerson Camata – (PLS 44/2008) – que “estabelece
2009 como o “Ano da Educação Profissional e Tecnológica” e o dia 23 de setembro como o “Dia Nacional
dos Profissionais de Nível Técnico””.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.910/07 – do Senado Federal –
que “altera a situação jurídica do estrangeiro no Brasil
e delega poderes aos Ministros de Estado do Turismo,
das Relações Exteriores e da Justiça para isentar a exigência de visto de entrada do turista, quando o interesse
nacional o recomendar, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.621/04 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “garante o direito de livre plantio da cultura do fumo (Nicotiana tabacum) em todo o território
da Região Sul do país”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-12-08
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 1.952/07 – do Poder Executivo –
que “institui o regime disciplinar do Departamento de
Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal,
revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.182/01 – do Sr. Marcos Afonso
– que “modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
para instituir a oferta de ensino médio nos estabelecimentos prisionais”.
PROJETO DE LEI Nº 5.107/01 – do Sr. Léo Alcântara
– que “acrescenta parágrafos aos arts. 8º e 9º da Lei
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação
dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995,
de forma a dispor sobre os membros do Conselho Nacional de Educação”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 3.622/04 – do Sr. Gilmar Machado – que “acrescenta § 2º ao art. 82 da Lei nº 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. (Apensado:
PL 5680/2005)
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 613/07 – do Sr. André de Paula
– que “regulamenta a profissão de Repentista em todo
território nacional, e dá outras providências”. (Apensado: PL 1112/2007)
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
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PROJETO DE LEI Nº 1.432/03 – do Sr. Dr. Rosinha –
que “altera a legislação sobre o rito sumaríssimo na
Justiça do Trabalho”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.021/05 – do Sr. Carlos Sampaio – que “acrescenta § 3º ao art. 8º e os §§ 1º, 2º e
3º ao art. 11 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
que “disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências””.
(Apensado: PL 6564/2006)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.275/08 – do Sr. Rodovalho – que
“altera o inciso I do art. 9º da Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil),
para permitir o estágio a estudantes policiais”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PROJETO DE LEI Nº 4.278/08 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “altera a redação do art. 224 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que institui
o Código Penal Brasileiro”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 4.279/08 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “altera a redação do art. 188 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código
de Processo Civil Brasileiro”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PROJETO DE LEI Nº 4.321/08 – do Sr. Juvenil – que
“altera o art. 1.259 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.663/00 – do Senado Federal –
Luiz Estevão – (PLS 155/1999) – que “altera o art. 4º
da Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998”. (Apensados: PL 140/1999 (Apensados: PL 141/1999, PL
142/1999, PL 293/1999, PL 711/1999, PL 797/1999,
PL 986/1999, PL 2009/1999 e PL 2620/2000), PL
3164/2004 e PL 6863/2006)
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
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PROJETO DE LEI Nº 3.271/00 – do Senado Federal –
Maria do Carmo Alves – (PLS 641/1999) – que “institui
o Dia Nacional do Inventor e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.678/00 – do Poder Executivo
– (MSC 1172/2000) – que “institui contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada a financiar
projetos de infra-estrutura”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PROJETO DE LEI Nº 1.121/03 – do Sr. Ricardo Izar
– que “regula a veiculação de propaganda em painéis
eletrônicos”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.660/03 – do Sr. Sandro Matos
– que “estabelece critérios para a adoção do Passaporte do Idoso”.
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.483/06 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada para crianças e adolescentes portadores de diabetes nas escolas públicas brasileiras”.
(Apensados: PL 1673/2007, PL 509/2007 (Apensado:
PL 1412/2007) e PL 2182/2007)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 1.164/07 – do Senado Federal
– Serys Slhessarenko – (PLS 152/2006) – que “altera
o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para
incluir, no padrão de identidade e qualidade do alimento, a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e
análise, e, nos requisitos de higiene que integram esse
padrão, os limites residuais toleráveis de anabolizantes
e outras substâncias consideradas prejudiciais à saúde humana, que possam contaminar o alimento ou se
originar em qualquer fase de seu processamento”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE LEI Nº 1.266/07 – da Sra. Sueli Vidigal – que “altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física
como fator determinante e condicionante da saúde, e
dá outras providências”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 2.377/07 – do Sr. Professor
Victorio Galli – que “altera a Lei nº 11.345, de 14 de
setembro de 2006, de forma a incluir entre os requisitos para a participação no concurso de prognósticos
denominado “timemania’, a participação em campeonatos femininos e fixa regras para os concursos de
prognóstico de objeto desportivo”
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
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PROJETO DE LEI Nº 2.384/07 – do Sr. Afonso Hamm
– que “inclui na relação descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Nacional, integrante do anexo da
Lei nº 5.917 de 10 de setembro de 1973, que “aprova
o Plano Nacional de Viação”, a ligação rodoviária entre a BR-293 (município de Santana do Livramento)
à BR-290 (município de Alegrete) no Estado do Rio
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PROJETO DE LEI Nº 2.496/07 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “acrescenta parágrafo único ao art. 6º da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, “que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, para estabelecer que a reparação de danos morais deve atender cumulativamente à função punitiva e
à função compensatória da indenização”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PROJETO DE LEI Nº 2.530/07 – do Sr. Ilderlei Cordeiro – que “denomina “Rodovia Deputado Ildefonço
Cordeiro” o trecho da Rodovia BR-364, entre as localidades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança,
no Acre”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.115/08 – do Senado Federal
– Inácio Arruda – (PLS 69/2007) – que “institui o “Selo
Estatuto da Cidade”, com o objetivo de impulsionar a
implementação das ações e diretrizes contidas na Lei
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências””.
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
PROJETO DE LEI Nº 3.313/08 – do Sr. Costa Ferreira
– que “institui o Dia Nacional da Fé Cristã”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PROJETO DE LEI Nº 3.573/08 – do Senado Federal
– Lúcia Vânia – (PLS 424/2007) – que “acrescenta parágrafos ao art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências, renumerando o atual parágrafo único, para impor ao fornecedor a obrigação de
advertir o consumidor, de forma clara e destacada,
do direito de arrependimento previsto no art. 49 e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON.
PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – do Sr. Felipe Bornier –
que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
no que diz respeito à proteção aos animais silvestres
apreendidos”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
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PROJETO DE LEI Nº 3.905/08 – do Sr. Leandro Sampaio – que “institui o Dia Nacional de Valorização da
Família”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
LOCAL: Plenário 08 do Anexo II
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A – Audiência Pública:
“DISCUTIR O PL Nº 29/2007, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA”.
4ª Parte: Programação
Requerimento 131/2008 – Dep. Vital do Rêgo Filho
Convidados:
MANOEL RANGEL
Diretor Presidente da Agência Nacional do Cinema
– Ancine
ALBERTO PECEGUEIRO (Confirmado)
Diretor Geral da Globosat
DENNIS MUNHOZ (Confirmado)
Superintendente da Associação Brasileira de Radiodifusores – ABRA
CARLOS ALKIMIM (Confirmado)
Associação Brasileira das Programadoras de TV por
Assinatura (Canais Internacionais) – ABPTA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 3.569/08 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “determina aos estabelecimentos bancários
situados em todo território nacional a instalação de
assentos para os usuários que estiverem no aguardo
da vez de serem atendidos pelo caixa”. (Apensado:
PL 4100/2008)
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 363/99 – do Sr. Enio Bacci – que
“define regras para cláusulas que limitam direitos em
contratos de adesão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
PROJETO DE LEI Nº 4.289/08 – do Sr. Dr. Talmir – que
“insere parágrafo único no art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outra providências.””
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.360/08 – do Senado Federal –
Adelmir Santana – (PLS 213/2007) – que “acrescenta
§ 2º ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, para permitir a fixação de preço diferenciado na
venda de bens ou na prestação de serviços pagos com
cartão de crédito em relação ao preço à vista”.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – do Senado Federal –
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta
inciso XVII 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, para considerar abusiva a
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008))
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.465/08 – do Sr. Edigar Mão
Branca – que “dispõe sobre a visualização das instala-

59348 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

ções de cozinha e deposição de alimentos dos bares,
restaurantes e similares”.
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO.

cia Nacional do Petróleo e dá outras providências””.
(Apensado: PL 2296/2007)
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

LOCAL: Plenário 07
HORÁRIO: 14h

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08

REUNIÃO ORDINÁRIA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

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 JOSÉ GUIMARÃES.

A – Audiência Pública:
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER
“A ATIVIDADE DE EMPRESA EMISSORA
DE CARTÃO DE CRÉDITO”,
(Matéria objeto do Projeto de Lei Nº 4.804/01.)
Convidados:
JOSÉ ANTONIO MARCIANO – Chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamento – DEBAN;
ANSELMO PEREIRA ARAÚJO NETTO – Consultor
do Departamento de Normas do Sístema Financeiro
– DENOR;
MARCELO DE MATOS RAMOS – Coordenador Geral
de Comunicação e Mídia – COGCM/SEAE/MF;
Senador ADELMIR SANTANA – Vice-Presidente da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC;
ROQUE PELLIZARO JÚNIOR – Presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas – CNDL;
ALENCAR BURTI – Presidente da Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil –
CACB;
SUSSUMU HONDA – Presidente da Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS;
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS
A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 17/12/2008)

PROJETO DE LEI Nº 2.896/08 – do Poder Executivo
– que “dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física”.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA.
PROJETO DE LEI Nº 4.199/08 – do Sr. Márcio França
– que “acrescenta § ao art. 2º da Lei nº 11.508, de 20
de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de Processamento
de Exportação e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO.
PROJETO DE LEI Nº 4.272/08 – do Sr. Rodovalho –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação
das demonstrações financeiras para as sociedades
de grande porte”.
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de
14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial no pólo passivo da relação processual, quando o mesmo não for autor, na forma dos
arts. 56 e 173 da mesma lei”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.

PROJETO DE LEI Nº 2.034/07 – do Sr. Rogerio Lisboa
– que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997,
que “dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui
o Conselho Nacional de Política Energética e a Agên-

PROJETO DE LEI Nº 4.319/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de
1994, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PRIORIDADE

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
7.515-D/06 – do Poder Executivo – (Aviso nº 1.185/06)
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PARECER: pela aprovação da emenda do Senado ao
Projeto de Lei nº 7.515-C/06..

PROJETO DE LEI Nº 1.609/07 – do Sr. Dr. Talmir –
que “dispõe sobre a substituição gradativa, em todo
o território nacional, de combustíveis derivados de
petróleo por outros produzidos a partir da biomassa,
e dá outras providências”. (Apensados: PL 2256/2007
e PL 3182/2008)
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.590/06 – do Sr. Paulo Pimenta
– que “modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicionais instalados no domicílio do assinante de serviço de
TV a cabo”. (Apensados: PL 7160/2006, PL 631/2007,
PL 2175/2007 e PL 2342/2007)
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE.
PROJETO DE LEI Nº 4.174/08 – do Sr. Márcio França –
que “dispõe sobre compensação tributária em caso de
requisição de funcionários e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.921/01 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “acrescenta parágrafo ao art. 37, da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAL: Plenário 10 do Anexo II
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
A – Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 202/08 Do Sr. Waldir Maranhão
– que “requer o envio de manifestação de felicitações
ao estudante da Universidade Estadual do Maranhão,
Uslan de Mesquita Júnior, pelo Prêmio Jovem Cientista”, pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PROJETO DE LEI Nº 3.934/08 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “acresce Artigo “B”, e os §§ 1º e 2º ao art.
184 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, alterado pelas Leis nºs 6.895,
de 17 de dezembro de 1980, e 8.635, de 16 de março de 1993”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.523/07 – do Senado Federal
– Sérgio Zambiasi – (PLS 473/2007) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal
de Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande
do Sul”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI.
PARECER: pela rejeição, com encaminhamento de
Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.725/07 – do Senado Federal
– João Vicente Claudino – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Gurguéia (UVG), com sede na cidade de Bom Jesus, por
desmembramento da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PARECER: pela rejeição, com encaminhamento de
Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.238/08 – do Senado Federal –
Sérgio Zambiasi – (PLS 604/2007) – que “altera a Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir, no
art. 18, § 3º, alínea “c”, a doação e patrocínio para a
música regional”. (Apensado: PL nº 2.948/08)
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO.
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.238/08
e do PL nº 2.948/08, apensado, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.442/08 – do Senado Federal –
Cristovam Buarque – (PLS 217/2006) – que “altera o
art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de
Execução Penal, para autorizar a instalação de salas
de aulas nos presídios”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PARECER: pela aprovação.

59350 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2008

PROJETO DE LEI Nº 3.724/08 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre os valores da Gratificação Temporária para o Magistério Superior – GTMS, devida aos
titulares dos cargos integrantes da Carreira do Magistério Superior de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, lotados ou em exercício nas Instituições
Federais de Ensino Superior, vinculadas ao Ministério
da Educação ou ao Ministério da Defesa”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PARECER: pela aprovação.

cho da rodovia BR-230, entre as cidades de Lavras da
Mangabeira e Várzea Alegre, no Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.845/08 – do Senado Federal –
Ideli Salvatti – (PLS 95/2008) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento
dos Museus (FNDM)”.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.846/08 – do Sr. Wellington
Fagundes – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de
1949, para incluir a terça-feira de Carnaval, a sexta-feira
da Paixão e a quinta-feira de Corpus Christi entre os
feriados nacionais, e a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, para excluir a sexta-feira da Paixão dos
feriados religiosos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.275/05 – do Sr. Ricardo Barros
– que “institui o Dia Nacional de Luta contra o Câncer
de Mama”. (Apensado: PL nº 7.234/06)
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.275/05,
e pela rejeição do PL nº 7.234/06, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.695/07 – do Sr. Lobbe Neto –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames oftalmológico e auditivo nas escolas de ensino fundamental
da rede pública”. (Apensado: PL nº 2.264/07)
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.695/07, com adoção da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família, e pela rejeição do PL nº
2.264/07, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.109/07 – do Sr. Valtenir Pereira
– que “institui o dia 04 de outubro como o “Dia Nacional
dos Agentes de Combate às Endemias””.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.246/07 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “veda o uso de telefones celulares nas
escolas públicas de todo o país”. (Apensados: PL nº
2.547/07 e 3.486/08)
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.246/07
e dos PLs nºs 2.547/07 e 3.486/08, apensados, com
Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.308/07 – do Sr. Eliene Lima –
que “acrescenta art. à Lei nº 10.753, de 30 de outubro
de 2003, que”institui a Política Nacional do Livro””.
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.506/07 – da Sra. Gorete Pereira
– que “denomina “Rodovia Luiz Otacílio Correia” o tre-

PROJETO DE LEI Nº 2.650/07 – do Sr. Walter Brito
Neto – que “dispõe sobre o reembolso de mensalidade
escolar”. (Apensado: PL nº 3.171/08)
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.650/07
e do PL n 3.171/08, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 3.096/08 – do Sr. Ricardo Izar –
que “altera a redação do § 5º do art. 26 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, tornando obrigatório, em
pelo menos uma série escolar, o estudo da História
do Estado e do Município na parte diversificada do
currículo escolar”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.459/08 – do Sr. Chico Lopes
– que “institui a Semana Nacional de Conscientização
por um Consumo Sustentável e dá outras providências”.
(Apensado: PL 3582/2008)
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO.
PARECER: pela aprovação do PL nº 3.582/08, apensado, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.459/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.593/08 – do Sr. Luis Carlos
Heinze – que “dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Calcário Agrícola”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.722/08 – do Sr. Augusto Carvalho – que “altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro
de 2003, que instituiu a Política Nacional do Livro”.
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.904/08 – da Sra. Sueli Vidigal –
que “acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatória a
apresentação da caderneta de saúde da criança para
efetivar matrícula na educação infantil”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 3.907/08 – do Sr. Manoel Junior
– que “institui o dia 23 de Fevereiro como o Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro”.
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR.
PARECER: pela aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.040/08 – do Sr. Ricardo Quirino – que “institui o Prêmio Brasil de Comunicação
Pública”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.772/08 – da Sra. Gorete Pereira – que “denomina Ponte Nicanor Linhares a ponte
sobre o Rio Jaguaribe, localizada no distrito de Peixe
Gordo, entre os municípios de Limoeiro do Norte e
Tabuleiro do Norte, no Ceará”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.260/08 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “institui o Dia Nacional do Reggae”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 627/07 – do Sr. Frank Aguiar –
que “autoriza o Poder Executivo a incluir o ensinamento do Código Nacional de Trânsito na grade curricular
das escolas públicas e privadas, do maternal, ensino
fundamental, ensino médio e curso normal, em todo
território nacional e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
PROJETO DE LEI Nº 2.199/07 – do Sr. Vignatti – que
“autoriza a criação da Universidade Federal da Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul – UFGFM e dá
outras providências”. (Apensado: PL 3774/2008)
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 2.414/07 – do Sr. Aelton Freitas –
que “denomina “Rodovia Francisco Domingos Ribeiro”
o trecho da BR-265, entre as cidades de Bom Jesus
da Penha e Jacuí, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 2.444/07 – do Sr. Paulo Pimenta
– que “dispõe sobre a emissão de selo comemorativo
em homenagem ao Reitor José Mariano da Rocha Filho, idealizador e fundador da Universidade Federal de
Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI.

PROJETO DE LEI Nº 2.888/08 – da Sra. Thelma de
Oliveira – que “denomina o “Rodoanel”, Contorno Norte
localizado no entroncamento das BRs- 070/163/164,
na cidade de Cuiabá, Mato Grosso de “Senador Jonas Pinheiro””.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 3.298/08 – do Sr. Rafael Guerra
– que “denomina Hamid Afif, ao trecho sob jurisdição
federal da via conhecida como Avenida do Contorno,
na cidade de Varginha, Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 3.551/08 – do Sr. Armando Abílio
– que “denomina “Viaduto Engenheiro Ernesto de Souza Diniz” a obra-de-arte especial localizada na BR-230,
Município de João Pessoa, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado WALTER BRITO NETO.
PROJETO DE LEI Nº 3.594/08 – do Sr. Luis Carlos
Heinze – que “denomina Rodovia General Adalberto
Pereira dos Santos o trecho da rodovia BR-158, entre
as cidades de Santa Maria e Rosário do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI.
PROJETO DE LEI Nº 3.702/08 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “denomina “Viaduto José Mendonça de
Lima” o viaduto da BR-153, km 501,2, no Município
de Goiânia – GO”.
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON.
PROJETO DE LEI Nº 3.729/08 – do Sr. Aelton Freitas
– que “denomina Ney Junqueira, Dr José Humberto
Rodrigues da Cunha, Professor Mário Palmério, Alexandre Jorge, Romes Daher, Adauto Pereira de Almeida
e Major Geraldo da Silva Viera os viadutos localizados
no perímetro urbano da Cidade de Uberaba – MG”.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 3.817/08 – do Sr. Cláudio Diaz –
que “denomina “Rodovia Denis William Lawson” o trecho
da BR-101, entre as cidades de São José do Norte e
Mostardas, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
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PROJETO DE LEI Nº 3.891/08 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira – UNILAB e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON.
PROJETO DE LEI Nº 4.061/08 – do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “institui o Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais, a ser comemorado, anualmente, no dia
09 de novembro, em todo território nacional”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
PROJETO DE LEI Nº 4.078/08 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “dispõe sobre o exercício da Profissão de
Agente de Turismo”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.088/08 – do Sr. Marcelo Itagiba
– que “autoriza a instituição, pelos entes da Federação,
de ponto facultativo destinado a guarda do Dia do Perdão, “Yom Kippur”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 4.102/08 – do Senado Federal
– Cristovam Buarque – (PLS 570/2007) – que “institui
o “Dia Nacional do Historiador”, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.112/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “introduz inciso no art. 649 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), que
dispõe sobre a impenhorabilidade de bens tombados
pelo Poder Público”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 4.124/08 – do Sr. Chico Alencar – que “define o funk como forma de manifestação
cultural e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.137/08 – do Sr. José Airton
Cirilo – que “institui o Dia Nacional do Humorista”.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 4.153/08 – do Sr. Marcelo Itagiba
– que “dispõe sobre a instituição do dia 18 de março
como data comemorativa do “Dia Nacional da Imigração Judaica” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PROJETO DE LEI Nº 4.234/08 – do Sr. Sandes Júnior
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional de
Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, da Semana
Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele,
da obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor
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solar, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras
providências”. (Apensado: PL 4381/2008)
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PROJETO DE LEI Nº 4.253/08 – do Senado Federal
– Serys Slhessarenko – (PLS 237/2007) – que “inscreve o nome de Anita Garibaldi – Ana Maria de Jesus
Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.254/08 – do Sr. Ilderlei Cordeiro
– que “inclui, na grade complementar do currículo dos
ensinos fundamental e médio das escolas públicas, a
disciplina “Artes Marciais e Defesa Pessoal””.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.260/08 – do Sr. Hugo Leal – que
“institui o Dia Nacional de Mobilização em Memória das
Vítimas de Trânsito e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 4.314/08 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “dispõe sobre a denominação do prédio
da Administração da sede da Universidade Federal
do Vale do São Francisco, localizado na cidade de
Petrolina / PE”.
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PROJETO DE LEI Nº 4.324/08 – do Sr. Angelo Vanhoni
– que “institui o dia 24 de agosto como o Dia Nacional
da Comunidade Ucraniana, com fundamento no § 2º
do art. 215 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 4.344/08 – do Sr. Lira Maia – que
“altera a denominação da Universidade Federal do
Oeste do Pará – UFOPA para “Universidade Federal
da Integração Amazônica – UNIAMA””.
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Plenário 04 do Anexo II
HORÁRIO: 13h30min
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
REQUERIMENTO Nº 147/08 – do Sr. Fernando Coruja
– para que sejam convidados a participar de reunião
de audiência pública o Presidente do Banco Itaú, Sr.
Roberto Egydio Setubal; o Presidente do Unibanco, Sr.
Pedro Moreira Salles; o Presidente do Banco do Brasil,
Sr. Antônio Francisco de Lima Neto; o Presidente do
Bradesco, Sr. Márcio Cypriano; e um representante do
Banco Central, a fim de debaterem o cenário do mercado financeiro nacional.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA
DO AUTOR EM 19/11/08, 26/11/08 E 10/12/08.
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.

URGÊNCIA – ART. 155, RICD

RETIRADO DE PAUTA POR DEZ SESSÕES EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO MANOEL JUNIOR EM 05/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.

PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – do Poder Executivo
(MSC nº 577/07) – que “cria cargos efetivos, cargos
comissionados e funções gratificadas no âmbito do
Ministério da Educação”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e das emendas apresentadas no Plenário.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO RODRIGO ROCHA LOURES EM 26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 552/07 – do Tribunal Superior do
Trabalho (Of. nº 93/07) – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo e funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e, no mérito, pela aprovação.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 7.495/06 – do Senado Federal
(PLS nº 270/06) – que “regulamenta os §§ 4º e 5º do
art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art.
2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências”. (Apensado: PL
nº 298/07)
Explicação da Ementa: cria 5.365 (cinco mil, trezentos
e sessenta e cinco) empregos públicos de Agente de
Combate às Endemias, no âmbito do Quadro Suplementar de Combate às Endemias da FUNASA; revoga
a Lei nº 10.507, de 2002. Regulamenta a Constituição
Federal de 1988.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL nº 298/07, apensado.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.491/08 – da Comissão de
Legislação Participativa (SUG nº 259/08) – que “cria
o Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal
e dispõe sobre suas receitas e a aplicação de seus
recursos”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria o FUNSEG-JF.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA

PROJETO DE LEI Nº 3.421/08 – do Senado Federal
(PLS nº 704/07) – que “altera a Lei nº 6.009, de 26 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e a
exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências, e o Decreto-Lei nº
1.896, de 17 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a
utilização de instalações e serviços destinados a apoiar
e tornar segura a navegação aérea e dá outras providências, e revoga a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro
de 1989, a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992, e a
Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para desonerar
as tarifas aeroportuárias e aeronáuticas e autorizar a
sua gradação conforme o grau de saturação e o horário de utilização dos respectivos serviços”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: revoga o parágrafo único
do art. 37 da Lei nº 7.565 de 1986.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas
da Comissão de Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 118/03 – do
Sr. Eduardo Valverde – que “institui a Lei Orgânica da
Autonomia Universitária e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e das Emendas
nºs 1 e 2 da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público
RETIRADO DE PAUTA POR DEZ SESSÕES EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO PEPE VARGAS EM 05/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 355/06 – da
Sra. Luciana Genro e outros – que “dispõe sobre o
financiamento e as normas de gestão financeira das
Instituições Federais de Ensino Superior, nos termos
do art. 165, § 9º, II, da Constituição Federal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da
Comissão de Educação e Cultura.
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NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
ORDINÁRIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 287/06 – da Sra. Alice
Portugal e outros – que “institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o roubo, a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o tráfico
ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte sacra
no Brasil”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA
DO RELATOR EM 26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 168/04 – do Sr. Giacobo e outros – que “institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas
licitações de coleta de lixo no País”.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões – Art. 24, II (RICD):
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.675-A/08 – do Poder Executivo (MSC nº 472/08) – que “dispõe sobre a criação de
Funções Comissionadas do DNPM – FCDNPM, no
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
de Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas
– FG, destinados ao DNPM, e altera Lei nº 11.526, de
4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remuneração das FCDNPM”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e das Subemendas nºs 1, 2 e 3 da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.954-A/08 – do Poder Executivo (MSC nº 660/08) – que “dispõe sobre a criação de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
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mento Superiores – DAS, destinados ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior”.
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.957-A/08 – do Poder Executivo (MSC nº 663/08) – que “dispõe sobre a criação de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, destinado ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 7.003-A/06 – do Senado Federal (PLS nº 130/05) – que “autoriza o Poder Executivo a proceder ao enquadramento dos servidores dos
ex-Territórios Federais nas carreiras próprias de sua
área de atividade, e sua redistribuição para órgãos e
entidades da Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, da emenda
nº 01/06 apresentada na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e da subemenda da
CTASP.
RETIRADO DE PAUTA EM 15/08/07.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 22/08/07.
VISTA AO DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO EM
29/08/07.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 401-B/07 – do Senado Federal
(PLS nº 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 Armadas”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto, da Emenda da
Comissão de Educação e Cultura e das Emendas da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
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ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.245-A/04 – do Sr. Fernando de
Fabinho – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9
de junho de 2004, para estender aos alunos do ensino
fundamental público residentes em áreas urbanas localizadas a mais de dez quilômetros do estabelecimento
de ensino, o atendimento pelo Programa Nacional de
Transporte do Escolar – PNATE”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 11/06/08.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM
18/06/08.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME
CAMPOS EM 08/10/08.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA
DO RELATOR EM 15 E 29/10, 05 E 19/11/08.
O DEPUTADO GUILHERME CAMPOS APRESENTOU
VOTO EM SEPARADO EM 03/09/08.
VISTA AO DEPUTADO WILSON SANTIAGO EM
26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro
– que “dispõe sobre o repatriamento de recursos depositados no exterior”. (Apensado: PL nº 5.228/05)
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária do Projeto e do PL nº 5.228/05, apensado, e, no mérito, pela aprovação do PL nº 5.228/05,
apensado, com emendas, e pela rejeição do Projeto.
RETIRADO DE PAUTA POR 1 SESSÃO EM VIRTUDE
DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO VIGNATTI EM 19/11/08.
O DEPUTADO FERNANDO CORUJA APRESENTOU
VOTO EM SEPARADO EM 25/11/08.
O DEPUTADO ARNALDO MADEIRA APRESENTOU
VOTO EM SEPARADO EM 27/11/08.
VISTA AO DEPUTADO ARNALDO MADEIRA EM
26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 1.544-A/03 – do Sr. Dr. Rosinha
– que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de
Cultura (FEC) e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO EM 09/07/08.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO VIGNATTI EM
08/10/08.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM
26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 4.678-A/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o art. 51 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proibindo a prática de anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS JULIO SEMEGHINI E VIGNATTI EM 29/08/07.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA
DO RELATOR EM 26/11/08.
O DEPUTADO VIGNATTI APRESENTOU VOTO EM
SEPARADO EM 04/12/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 164-A/07 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “dispõe sobre a imunização de mulheres
na faixa etária de 9 a 26 anos com a vacina contra o
papilomavírus humano (HPV), na rede pública do Sistema Único de Saúde de todos os estados e municípios brasileiros”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS MANOEL
JUNIOR E JÚLIO CESAR EM 04/06/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 11/06/08.
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RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA
DO RELATOR EM 26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 2.367/07 – do Sr. Carlos Alberto
Leréia – que “dispõe sobre o pagamento dos prêmios
de loterias pagos pela Caixa Econômica Federal e dá
outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: estabelece que os valores
dos prêmios de loterias, acima de quinhentos mil reais,
deverão ser aplicados e repassados seus rendimentos,
mensalmente ao ganhador do referido prêmio.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA
DO RELATOR EM 26/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 730-A/03 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “concede isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR no caso que especifica”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: concede isenção do ITR
para as propriedades com até 150 hectares, cujo proprietário tenha 60 anos ou mais de idade; altera a Lei
nº 9.393, de 1996.
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e do Substitutivo da CAPADR.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.125-A/04 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “dispõe sobre a vedação de aquisição de
bebida com qualquer teor alcoólico por órgão ou entidade da Administração Pública”.
Explicação da Ementa: altera a Lei nº 8.666, de
1993.
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
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24. PROJETO DE LEI Nº 4.362-A/04 – do Sr. Davi Alcolumbre – que “altera a Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998, para permitir o repasse de recursos do
Fundo Nacional de Assistência Social a entidades ou
organizações civis regulares”.
Explicação da Ementa: altera a Lei nº 10.954, de
2004.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO GUILHERME CAMPOS EM 29/10/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 6.012-B/05 – do Sr. Leonardo
Picciani – que “dispõe sobre o regime previdenciário e
tributário do trabalhador por conta própria de pequena
renda e dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO
DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFORMAL”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME
CAMPOS EM 08/10/08.
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM
15/10/08.
RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO RODRIGO ROCHA LOURES EM 05/11/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 6.214-A/05 – do Sr. Fernando de
Fabinho – que “altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho de
2004, para reduzir as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e
na comercialização do mercado interno de produtos
da cesta básica de alimentos”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: reduzindo a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre milho e seus derivados como: fubá,
creme de milho e flocos, sal de cozinha e macarrão.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária
Vista ao Deputado João Oliveira em 04/06/08.
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RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO GUILHERME CAMPOS EM 29/10/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 6.746-A/06 – do Sr. Júlio Redecker – que “dispõe sobre os aspectos trabalhista, previdenciário e tributário das quantias espontaneamente
pagas pelas empresas a seus empregados a título de
prêmio por desempenho”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e, no mérito, pela aprovação do Projeto e do
Substitutivo da CTASP, com subemenda.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 182-A/07 – do Sr. Takayama – que
“dispõe sobre bloqueio judicial de conta bancária”.
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 491-B/07 – do Sr. Aelton Freitas – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, incluindo, na região do
semi-árido, os municípios do Estado de Minas Gerais
inseridos na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE)”.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto, da emenda da
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda da
CAINDR, com Substitutivo, e pela rejeição do Substitutivo da CDEIC.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 549-A/07 – do Sr. Laerte Bessa – que “dispõe sobre a criação de Fundo de Reequipamento dos órgãos integrantes da Segurança
Pública dos Estados e do Distrito Federal e dá outras
providências”.
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EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera o Decreto-Lei nº
3.689, de 1941.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 1.703-A/07 – do Sr. Rodovalho
– que “concede incentivo fiscal às empresas que firmarem convênios com presídios para emprego de mão
de obra carcerária”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CARLOS
HAULY EM 09/07/08.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO MUSSA
DEMES EM 06/08/08.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME
CAMPOS EM 08/10/08.
RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO GUILHERME CAMPOS EM 15/10/08.
VISTA AO DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA EM
19/11/08.
O DEPUTADO GUILHERME CAMPOS APRESENTOU
VOTO EM SEPARADO EM 04/12/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 2.098/07 – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – que “dispõe sobre a alíquota da COFINS
não-cumulativa estabelecida na Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003”.
Explicação da Ementa: reduz a alíquota da COFINS
não-cumulativa para 6,4% (seis inteiros e quatro décimos por cento).
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 2.230-A/07 – do Sr. Marcos Montes – que “dispõe sobre o pagamento de indenização
no caso de abate de animais acometidos pela Anemia
Infecciosa Eqüina (AIE)”.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY
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PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, com emendas.
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 19/11/08.
O DEPUTADO VIGNATTI APRESENTOU VOTO EM
SEPARADO EM 04/12/08.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 2.590/07 – do Sr. Guilherme
Campos – que “cria o extrato tributário do contribuinte
pessoa física ou jurídica e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria o Demonstrativo Geral de Contribuição.
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 10/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 538-A/07 – da Sra. Bel Mesquita – que “cria o Programa de Financiamento da Casa
Própria Rural e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto, pela adequação financeira e orçamentária
da emenda nº 1 da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária da emenda nº 2 da CAPADR.
PROJETO DE LEI Nº 2.077-A/07 – do Sr. Carlos Brandão – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: inclui na área considerada
como semi-árido brasileiro os municípios dos Estados
do Piauí e Maranhão, situados a leste do meridiano
de 44º.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 18/06/08.
LOCAL: Sala da Presidência da Comissão – Anexo
II, Sala 136-C
HORÁRIO: 16h
REUNIÃO
A – Outros Eventos:
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REUNIÃO MENSAL COM O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, SR. ARNO AUGUSTIN, E TÉCNICOS, DESTINADA A DISCUTIR E ANALISAR A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO, BEM COMO
O DESEMPENHO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (FPE,
FPM, FNE, FNNO E FCO).
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 17/12/2008)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 898/99 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “revoga dispositivos da Lei nº 9.796, de
5 de maio de 1999, que “dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência
Social e os regimes de previdência dos servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos casos de contagem recíproca do tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras
providências”, estende sua aplicação à compensação
financeira entre os regimes próprios de previdência
social dos servidores de que trata, e dá outras providências”. (Apensado: PL 3907/2000)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.517/05 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera a Lei nº 7.357, de 02 de
setembro de 1985, vedando a inserção de data de
abertura de conta nos talonários de cheque expedidos
pelas instituições bancárias ou financeiras”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 21/07 – do Sr. Dr. Rosinha –
que “dispõe sobre a responsabilidade sanitária dos
agentes públicos e a aplicação de penalidades administrativas”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
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PROJETO DE LEI Nº 702/07 – do Sr. Humberto Souto
– que “dipõe sobre a renegociação de dívidas oriundas
de operações de crédito urbano contratadas por micro e
pequenos empresários na área de atuação da Agência
de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, em situação de inadimplemento, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.039/07 – do Sr. Ciro Nogueira – que “altera a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de
1989, para dispor sobre isenção do pagamento da tarifa aeroportuária”.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.450/07 – do Sr. Júlio Cesar –
que “dá nova redação à Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, para estimular a expansão da rede de gasodutos de transporte e construção de terminais de
regaseificação de gás natural liqüefeito”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.610/07 – do Sr. William Woo –
que “proíbe a utilização de telefone móvel no interior
dos estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.841/07 – do Sr. Marcelo Ortiz
– que “altera o inciso VIII do art. 30 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre contribuição da construção residencial unifamiliar à Seguridade Social”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 1.955/07 – da Sra. Solange Almeida – que “acrescenta o inciso XVIII ao artigo 20 da
Lei nº 8.036, de 1990, para permitir a penhora do saldo
da conta do FGTS a fim de garantir cumprimento de
pensão alimentícia”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.010/07 – do Sr. Germano Bonow – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de
13 de novembro de 2002, a fim de autorizar condições
especiais para o crédito de valores de que dispõe a Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, nas
contas vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 2.424/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), para tornar facultada a contribuição sindical”.
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA.
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PROJETO DE LEI Nº 2.756/08 – da Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas
de operações de crédito rural contratadas na área de
atuação da SUDENE”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 2.891/08 – do Sr. Edigar Mão
Branca – que “cria o Programa Nacional de Fomento à
Produção e Comercialização da Mandioca e seus Derivados – PROMANDIOCA – e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.050/08 – do Sr. Sandes Júnior
– que “dispõe sobre o incentivo aos professores por
meio de bonificações”.
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 3.178/08 – do Sr. Maurício Rands – que “acrescenta os §§ 6º e 7º ao art. 879 da CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, institui o Fundo Especial para Modernização e
Aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho – FUNTRABALHO, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 3.312/08 – do Sr. Beto Faro – que
“dá nova redação ao art. 37 da Lei nº 4.829, de 5 de
novembro de 1965, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.464/08 – da Sra. Jusmari Oliveira – que “dispõe sobre a liberação de garantias hipotecárias em operações de crédito rural”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “dispõe sobre a execução de dívidas originárias
de operações de crédito rural, altera a Lei nº 6.830, de
22 de setembro de 1980, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.
PROJETO DE LEI Nº 4.073/08 – do Sr. Juvenil – que
“dispõe sobre a proibição de utilização de cartão de
crédito para fins de doações de qualquer espécie”.
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
PROJETO DE LEI Nº 4.077/08 – do Sr. Juvenil – que
“dispõe sobre a ação anulatória do ato declarativo da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, dando nova redação
ao caput do art. 38 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 1.417/99 – do Sr. Fernando Ferro – que “dispõe sobre a participação do usuário na
administração de entidades de pesquisa científica e
tecnológica da administração federal, direta e indire-
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ta, o Compromisso de Desempenho e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES.
PROJETO DE LEI Nº 2.013/03 – do Senado Federal
– Tião Viana – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 5.995/05 – do Senado FederalJosé Sarney – (PLS 107/2004) – que “institui o Plano de
Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno
do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no
Estado do Amapá, e acrescenta § 2º ao art. 13 da Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 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 PAULO RENATO SOUZA.
PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – da Sra. Andreia Zito
– que “dispõe sobre o custeio dos exames médicos admissionais, para posse em cargo público de provimento
efetivo, de candidato aprovado em concurso”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 1.575/07 – do Sr. Pedro Wilson
– que “institui o ano de 2008 como o Ano dos Direitos
Humanos e da Cidadania, em alusão ao sexagenário
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos
vinte anos da Constituição Federal de 1988”.
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.
PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida Diogo –
que “dispõe sobre as atividades de redução de danos
entre usuários de drogas, visando a prevenir a transmissão de doenças, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.386/07 – do Sr. João Campos
– que “regulamenta o inciso I do art. 19 da Constituição
Federal dispondo sobre a colaboração de interesse
público entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os municípios e as organizações religiosas”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PROJETO DE LEI Nº 2.878/08 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana – UNILA, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
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PROJETO DE LEI Nº 3.454/08 – SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – que “dispõe sobre a criação de cargos
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas
nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar da União”.
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.946/08 – do Poder Executivo –
que “cria cargos no Quadro de Pessoal Permanente da
Agência Nacional de Cinema – ANCINE, de que trata
a Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 4.023/08 – do Poder Executivo – que “altera a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de
2006, no tocante ao subsídio dos Policiais Rodoviários Federais”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.929/04 – do Sr. Clóvis Fecury
– que “dispõe sobre atendimento diferenciado nos guichês de caixa das instituições financeiras” (Apensado:
PL 5709/2005)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PROJETO DE LEI Nº 1.418/07 – dos Srs. Antonio Carlos Mendes Thame e Luiz Carlos Hauly – que “altera
a tributação dos rendimentos financeiros percebidos
por beneficiário residente ou domiciliado no exterior,
revoga os arts. 1º e 3º da Lei nº 11.312, de 27 de junho
de 2006, e dá outras providências”. (Apensados: PL
2503/2007, PL 2791/2008, PL 2967/2008, PL 3107/2008
e PL 3315/2008)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.950/08 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
destinados ao Ministério do Esporte”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.288/08 – do Sr. Dr. Talmir – que
“acresce dispositivo à Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965 (Código Florestal), para disciplinar questão
atinente ao corte de árvores ao longo de vias públicas,
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 4.297/08 – do Sr. Homero Pereira – que “altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para
especificar a destinação dos valores arrecadados em
pagamento de multas por infração ambiental”.
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.184/07 – da Sra. Perpétua
Almeida – que “institui taxas de autorização, registro
e fiscalização relativas às atividades integrantes da
indústria do petróleo e as atividades integrantes do
abastecimento nacional de combustíveis”.
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.895/07 – do Sr. Wandenkolk
Gonçalves – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, para estender às cooperativas e
às colônias de pescadores artesanais os descontos
especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às
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unidades consumidoras classificadas na Classe Rural”.
(Apensado: PL 2907/2008)
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.274/08 – do Sr. Miguel Martini
– que “determina que os ocupantes de cargos que representem o Governo em organizações internacionais
sejam previamente aprovados pelo Senado Federal”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PROJETO DE LEI Nº 4.318/08 – do Sr. Carlos Zarattini – que “amplia para o estrangeiro em situação
ilegal no Território Nacional, o prazo para requerer o
registro provisório”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
PROJETO DE LEI Nº 4.326/08 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, de 8 de
junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia,
Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de
dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964,
para conceder incentivo aos médicos que tenham realizado o Estágio de Adaptação e Serviços (EAS) nas
Forças Armadas”.
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO.
PROJETO DE LEI Nº 4.385/08 – do Poder Executivo
– que “autoriza o Poder Executivo a doar área para a
instalação da Embaixada da Delegação Especial Palestina e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.029/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “proíbe impedimentos e restrições a profissionais
liberais estrangeiros, atuando legalmente no País”.
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.716/08 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “dispõe sobre o pagamento de pensão
especial, mensal e vitalícia, aos ex-cabos e soldados
do Exército Brasileiro, integrantes do 20º Contingente
do 3º Batalhão do 2º Regimento de Infantaria, presentes a chamada Guerra dos Seis Dias, no período de
05 a 12 de junho de 1967”.
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
LOCAL: Plenário 6, Anexo II
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.443/08 – do Senado Federal
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 209/03) – que “Dá
nova redação a dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, objetivando tornar mais eficiente a
persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro”.
(Apensado: PL 3.247/08)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), pela aprovação
do PL 3.443/08, na forma do Substitutivo, e pela rejeição do PL 3.247/08, apensado.
Vista ao Deputado Lincoln Portela, em 3/12/08.
LOCAL: Plenário 6, Anexo II
HORÁRIO: 14h30
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3.279/08 – do Sr. Vic Pires Franco – que “Obriga condomínios de edifícios comerciais
e residenciais a instalarem em suas áreas comuns
sistemas de monitoramento e gravação de imagens”.
(Apensado: PL 3.604/08)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA.
PARECER: pela rejeição deste e do PL 3.604/08, apensado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.648/08 – do Sr. Fernando de
Fabinho – que “Estabelece a utilização de equipamento
de rastreamento eletrônico pelo condenado, nos casos
que especifica”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado João Campos, em 2/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 4.205/08 – da 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. – que “Dispõe sobre
a dedutibilidade das doações ao Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN) da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas jurídicas e da contribuição social
sobre o lucro líquido”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela aprovação.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.563/03 – do Senado Federal –
que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal), para estabelecer as atribuições
do serviço de inteligência penitenciária”.
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela rejeição deste e da Emenda 1/07 da
CSPCCO.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.701/06 – do Sr. Vicentinho
– que “Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, para permitir o reequipamento, treinamento e
qualificação dos Corpos de Bombeiros voluntários
nos municípios com recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública”.
RELATOR: Deputado MARCELO MELO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.018/07 – do Sr. Celso Russomanno – que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102,
de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a renovação da frota de veículos das empresas particulares
que exploram serviços de vigilância e de transportes
de valores”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
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PARECER: pela aprovação deste, com adoção das
duas emendas da CVT.
PROJETO DE LEI Nº 2.493/07 – do Sr. Ratinho Junior – que “Determina a instalação de equipamentos
de conexão com o Sistema de Posicionamento Global
– GPS em todas as viaturas dos órgãos federais de
segurança pública”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Guilherme Campos, em 3/9/08.
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em
separado em 7/10/08.
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.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Francisco Tenorio, em 8/10/08.
O Deputado Francisco Tenorio apresentou voto em
separado em 15/10/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.320/08 – do Sr. Eliene Lima –
que “Dispõe sobre alimentação especial aos detentos
do Sistema Prisional”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Francisco Tenorio, em 8/10/08.
O Deputado Francisco Tenorio apresentou voto em
separado em 15/10/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.672/08 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “Acrescenta § 2º-B ao art. 5º, da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo
isenções de procedimentos e taxas arma de fogo de
cano longo de alma raiada, calibre igual ou inferior a
.22, e de alma lisa”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.797/08 – do Sr. Valdir Colatto
– que “Altera a Lei Geral de Telecomunicações, para
estabelecer a possibilidade de utilização das redes
de telefonia móvel para localização de pessoas desaparecidas”.
RELATOR: Deputado MARCELO MELO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Campos, em 2/12/08.
PROJETO DE LEI Nº 3.988/08 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “Altera o art. 37, do Decreto-lei nº 3.688,de 3
de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação.

Terça-feira 16

59363

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e Jair Bolsonaro, em 2/12/08.
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 9/12/08.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.825/03 – do Sr. Sandro Mabel
– que “Acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, que ‘Institui a Lei de Execução
Penal’, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.640/08 – do Senado Federal
– Sérgio Zambiasi – (PLS 207/07) – que “Altera o art.
73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para
permitir que a União possa celebrar convênios com os
Estados e o Distrito Federal visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas,
e com os Municípios com o objetivo de prevenir o seu
uso indevido, e possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas”.
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.
PROJETO DE LEI Nº 4.311/08 – do Sr. Paulo Lima
– que “Institui medidas compensatórias para os municípios que sejam sede de unidades prisionais de
qualquer natureza”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – do Sr. Onyx Lorenzoni
– que “Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.828/07 – do Senado Federal –
Leonel Pavan – (PLS 199/2005) – que “altera a Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003, e a Lei nº 7.679,
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de 23 de novembro de 1988, para dispor sobre o início
do pagamento do seguro-desemprego ao pescador
artesanal, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.

expressamente o ex-cônjuge, e acrescenta o parágrafo
único, estabelecendo-se prazo para argüição de causa suspensiva”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.

PROJETO DE LEI Nº 3.752/08 – da Sra. Vanessa
Grazziotin – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de
presença de farmacêutico nas unidades de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS)”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE.

PROJETO DE LEI Nº 3.077/08 – do Poder Executivo – 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 MATOS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-08

PROJETO DE LEI Nº 4.312/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“acrescenta disposição à Lei nº 10.216, de 6 de abril
de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”.
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW.
PROJETO DE LEI Nº 4.317/08 – do Sr. Silvio Torres –
que “acrescenta artigo à Lei nº 10.671, de 15 de maio
de 2003, garantindo aos árbitros e seus auxiliares seguro de vida e acidentes pessoais”.
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.204/08 – do Sr. Miguel Martini
– que “obriga a impressão de advertência nas embalagens de produtos comercializados para a detecção
de gravidez”.
RELATOR: Deputado DR. TALMIR.
PROJETO DE LEI Nº 3.991/08 – do Sr. Jefferson Campos – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
para acrescentar § 7º ao art. 55, a fim de conceder aos
templos religiosos a isenção das contribuições destinadas à seguridade social”.
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.239/08 – do Sr. Sandes Júnior
– que “cria Programa de Casas de Apoio destinadas
ao atendimento de adolescentes grávidas”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 4.270/08 – do Sr. Sandes Júnior
– que “dispõe sobre acomodação segura de crianças
no transporte interestadual de passageiros”.
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR.

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – do Sr. Sabino Castelo Branco – que “determina a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI para ônibus produzidos ou adaptados a portadores de necessidades
especiais”.
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR.
PROJETO DE LEI Nº 3.318/08 – do Sr. Antonio Bulhões – que “altera o § 4º do art. 29 do Decreto-Lei nº
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a
proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”,
de forma a possibilitar que pessoas com mais de 60
anos fiquem dispensadas do pagamento da taxa anual
para o exercício da pesca amadora”.
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 3.808/08 – do Sr. Henrique Afonso – que “altera o art. 13 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, para incluir o indígena como segurado
facultativo da previdência social”.
RELATORA: Deputada ÍRIS DE ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 3.908/08 – do Senado Federal
– José Maranhão – (PLS 273/2005) – que “altera o inciso III do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de
1990, que disciplina o instituto do bem de família, para
assegurar proteção ao patrimônio do novo cônjuge ou
companheiro do devedor de pensão alimentícia”.
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.235/08 – do Sr. Sandes Júnior
– que “acrescenta § 5º ao art. 15 da Lei nº 10.741, de
1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, para permitir
que as entidades de longa permanência para idosos
possam celebrar convênios com o Sistema Único de
Saúde”.
RELATOR: Deputado MANATO.

PROJETO DE LEI Nº 3.064/08 – do Sr. Cleber Verde
– que “dá nova redação ao art. 1.524 do Código Civil,
que dispõe sobre o rol de pessoas habilitadas a argüirem as causas suspensivas do casamento, incluindo

PROJETO DE LEI Nº 4.238/08 – do Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de aulas
de primeiros socorros a cada ano para monitores,
assistentes sociais e demais pessoas que prestem

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
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serviços em creches, orfanatos e asilos de todo o território nacional”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.255/08 – do Sr. Vicentinho
Alves – que “dispõe sobre dedução de imposto de
renda aos contribuintes que procederem à adoção de
menores”.
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW.
PROJETO DE LEI Nº 4.271/08 – do Sr. José Santana
de Vasconcellos – que “modifica a Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 4.281/08 – do Sr. Arnon Bezerra
– que “obriga a inclusão na cesta básica de escova,
creme dental e fio dental e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM.
PROJETO DE LEI Nº 4.294/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta parágrafo ao art. 1.632 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e ao
art. 3º da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, de modo a estabelecer a indenização
por dano moral em razão do abandono afetivo”.
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.380/08 – do Sr. Antonio Bulhões – que “dispõe sobre a dispensa de revista dos
portadores de marcapasso ou aparelho similar por
portas magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes”. (Apensado: PL 3883/2008)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
LOCAL: Plenário 12 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.538/08 – do Senado Federal – Fátima Cleide – (PLS 528/2007) – que “autoriza
a criação da Universidade Federal Rural do Vale do
Guaporé – UFRVG, com sede no Município de São
Miguel do Guaporé, no Estado de Rondônia”. (Apensado: PL 2188/2007)
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.
PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 – do Senado FederalEdison Lobão e Senado Federal- Edison Lobão – (PLS
370/2007) – que “dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de Conservador-Restaurador
de Bens Culturais Móveis e Integrados e autoriza o
Poder Executivo a criar o Conselho Federal de Conservação-Restauração de Bens Móveis e Integrados e
seus Conselhos Regionais, e dá outras providências”.
(Apensado: PL 3053/2008)
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.873/07 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera dispositivos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1943, para definir percentual obrigatório
de repasse das gorjetas aos garçons e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 3.453/08 – do Senado Federal
– Tasso Jereissati – (PLS 624/2007) – que “altera o
art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
condicionar a celebração de convênios com pessoas
jurídicas de direito privado a prévio processo seletivo”.
(Apensados: PL 259/2007 e PL 2819/2008 (Apensado:
PL 3092/2008))
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.218/08 – do Sr. Fernando Lopes – 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 EDINHO BEZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.246/08 – do Sr. Antonio Carlos
Magalhães Neto – que “altera a Lei nº 11.079, de 30
de dezembro de 2004, que “institui normas gerais para
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licitação e contratação de parceria público-privada no
âmbito da administração pública””.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PROJETO DE LEI Nº 4.276/08 – do Sr. Rodovalho –
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
acrescentar parágrafo único ao art. 50, a fim de prever
o fornecimento, ao órgão responsável pela fiscalização das contribuições previdenciárias, da relação de
permissões e licenças concedidas, pelo Município ou
do Distrito Federal, a trabalhadores por conta própria
para que possam exercer atividade remunerada em
áreas de propriedade pública”.
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
PROJETO DE LEI Nº 4.277/08 – do Sr. Rodovalho –
que “altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, adicionando novo critério de desempate
em licitações públicas”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.280/08 – do Sr. Beto Mansur
– que “dispõe sobre o exercício da atividade e a remuneração do permissionário lotérico, fixa condições
para sua atuação como correspondente bancário, e
dá outras providências”.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
PROJETO DE LEI Nº 4.295/08 – do Sr. Waldir Neves –
que “altera a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967,
alterando as competêncas da Funai”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PROJETO DE LEI Nº 4.296/08 – do Sr. Deley – que “dispõe sobre a estabilidade de empregados de empresas
objeto de cisão, fusão, incorporação ou agrupamento
societário”. (Apensado: PL 4411/2008)
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PROJETO DE LEI Nº 4.355/08 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.363/08 – do Senado Federal
– Senador Adelmir Santana – (PLS 167/2008) – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Planaltina, no Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.931/08 – do Poder Executivo –
que “reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro
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pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Nacional dos Estudantes – UNE, localizada no Município
do Rio de Janeiro, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 469/07 – do Sr. Flávio Bezerra –
que “dispõe sobre o direito dos pescadores a concessão das terras que ocupam para desempenhar suas
funções e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.035/08 – do Sr. Sandes Júnior
– que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho para inibir a demissão de trabalhador após
suspensão ou interrupção do contrato de trabalho nos
casos que especifica”.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.226/07 – do Sr. Eduardo Gomes – que “regulamenta o exercício do Profissional
de Marketing, e dá outras providências”. (Apensado:
PL 1944/2007)
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-08
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.833/08 – do Sr. Valdir Colatto –
que “altera a Lei nº 7.408 de 25 de novembro de 1985,
para dispor sobre a tolerância máxima sobre limites de
peso dos veículos de carga”.
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA.
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇAO 231-A, DE 1995,
DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE “ALTERA OS
INCISOS XIII E XVI DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (REDUZINDO A
JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA
40 HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA
75% A REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).
LOCAL: Plenário 14 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
INSTALAÇÃO DA COMISSÃO E ELEIÇÃO DO
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES.
COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 277 DE 2008, DO SENADO FEDERAL, QUE
“ACRESCENTA § 3º AO ART. 76 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE,
A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2009,
O PERCENTUAL DA DESVINCULAÇÃO DE
RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE SOBRE OS
RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA
O ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.
LOCAL: Plenário 5 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
Assuntos Internos
AVISO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 8ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-08
Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277/08
– do Senado Federal- Ideli Salvatti – (PEC 96/2003)
– que “acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da
Desvinculação de Receitas da União incidente sobre
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os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal”. (Apensado: PEC 416/2001 (Apensados:
PEC 538/2006, PEC 577/2006, PEC 47/2007 e PEC
267/2008))
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nº 3.960, DE 2008, DO PODER EXECUTIVO, QUE
“ALTERA AS LEIS NºS 7.853, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989, 9.650, DE 27 DE MAIO 1998,
9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, E 10.683, DE 28
DE MAIO DE 2003, DISPÕE SOBRE A
TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL
DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA EM MINISTÉRIO DA PESCA E
AQÜICULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO
DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES – DAS, FUNÇÕES
COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL – FCBC
E GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AVISO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-08
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.960/08 – do Poder Executivo –
que “altera as Leis nºs 7.853, de 24 de outubro de 1989,
9.650, de 27 de maio 1998, 9.984, de 17 de julho de
2000, e 10.683, de 28 de maio de 2003, dispõe sobre
a transformação da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República em Ministério
da Pesca e Aqüicultura, cria cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
Funções Comissionadas do Banco Central – FCBC
e Gratificações de Representação da Presidência da
República, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS
TELEFÔNICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS,
CONFORME DENÚNCIA PUBLICADA NA
REVISTA “VEJA”, EDIÇÃO 2022, Nº 33,
DE 22 DE AGOSTO DE 2007.
LOCAL: Plenário 11 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min
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REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A – Audiência Pública:
Tema:
Aperfeiçoamento da legislação que trata sobre interceptações telefônicas.
Expositores:
Srª ADA PELLEGRINI GRINOVER – Professora Titular
de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo – USP; e,
Dr. LUÍS GUILHERME VIEIRA – Advogado.
III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 10h
PAUTA
A – Relatórios
PROJETO DE LEI Nº 38/2008-CN, que “estima a receita
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro
de 2009”. (Projeto de Lei Orçamentária para 2009).
RELATOR-GERAL: Senador DELCÍDIO AMARAL.
Foram apresentadas 9.513 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Substitutivo apresentado.
RELATÓRIO APRESENTADO pelo Comitê de Avaliação
das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios
de Irregularidades Graves – COI, em atendimento ao
disposto no art. 122 da resolução nº 1/2006-CN, aos
seguintes avisos do Congresso Nacional:
Aviso nº 20/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1404, de 2008 – TCU
(Plenário), relativo ao levantamento de auditoria realizado nas obras de implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi, no Estado do Rio Grande
do Norte (TC 012.300/2008-5)”.
Aviso nº 21/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1407, de 2008 – TCU
(Plenário), relativo ao levantamento de auditoria realizada nas obras de construção da ponte sobre o rio
Itacutu, na BR-401/RR, no Estado de Roraima (TC
006.523/2008-5)”.
Aviso nº 22/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1410, de 2008 – TCU
(Plenário), relativo à auditoria realizada no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte – MT, no
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período compreendido entre 10/04/2008 e 22/04/2008
(TC nº 006.073/2008-00)”.(manutenção de Trechos rodoviários – na BR-262 – no Estado do Espírito Santono Estado do Espírito Santo)
Aviso nº 25/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1540, de 2008 – TCU
(Plenário), relativo ao levantamento de auditoria realizado nas obras de macrodrenagem nos Tabuleiros dos
Martins, Maceió/AL (TC 007.059/2008-5)”.
Aviso nº 27/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1606, de 2008 – TCU
(Plenário), relativo ao levantamento de auditoria no
âmbito da Fiscobras 2006, realizado nas obras de Melhoramento e Ampliação do Complexo Aeroportuário
de Vitória/ES, (TC 013.398/2006-0)”.
Aviso nº 30/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1813, de 2008 – TCU
(Plenário), autos de Representação em razão de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do
Convênio TT 161/2005-00 (Siafi 534951), celebrado
entre o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT e a Prefeitura Municipal de Juína/
MT, (TC 002.127/2007-6)”. (Serviços de melhoramentos
na Rodovia BR-174/MT, em um trecho de 120KM)
Aviso nº 31/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1816, de 2008 – TCU
(Plenário), bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, acerca do estado de abandono e de depredação da obra de construção do Hospital Terciário de Natal/RN, (TC 003.087/2001-4)”.
Aviso nº 34/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1280, de 2008 – TCU
(Plenário), sobre o relatório de levantamento de auditoria realizado nas obras de manutenção do Distrito
Industrial de Manaus. (TC 016.691/2008-4)”.
Aviso nº 36/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 2080, de 2008 – TCU
(Plenário), sobre o relatório de levantamento de auditoria realizado nas obras de Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas – Boca
do Acre-Divisa AM/AC (TC 005.261/2004-2)”.
Aviso nº 37/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 2111, de 2008 – TCU
(Plenário), sobre o relatório de levantamento de auditoria realizado nas obras de Modernização e Adequação
de sistemas da Refinaria Presidente Getúlio Vargas,
no Paraná (TC 015.638/2007-4)”.
Aviso nº 38/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 2162, de 2008 – TCU
(Plenário), sobre o relatório de levantamento de audi-
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toria realizado nas obras de construção do novo Aeroporto de Macapá/AP (TC 008.884/2006-0)”.
Aviso nº 42/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 2263, de 2008 – TCU
(Plenário), referente a levantamento de auditoria realizado nas obras rodoviárias emergenciais situadas na
BR-272/PR, no trecho compreendido entre a Ponte do
Rio Piquiri e a Av. Thomas Luiz Zeballos (km 537,8,
ao km 567,2), incluídas no Programa Emergencial de
Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE,
(TC 003.392/2006-1)”.
Relatoria: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves – COI.
Coordenador do Comitê: Deputado WELLINGTON
FAGUNDES.
VOTO: Nos termos do Relatório apresentado.
RELATÓRIO APRESENTADO pelo Comitê de Avaliação
das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios
de Irregularidades Graves – COI, sobre as obras constantes do Projeto de Lei nº 38/2008-CN, que “Estima
a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2009”.
Relatoria: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves – COI.
Coordenador do Comitê: Deputado WELLINGTON
FAGUNDES.
Voto: Nos termos do Relatório apresentado.
MENSAGEM Nº 31/1991-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, as Contas do Governo Federal, relativas ao exercicio financeiro de 1990”.
RELATOR: Senador GIM ARGELLO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela aprovação das Contas, nos termos do
projeto de decreto legislativo apresentado.
MENSAGEM Nº 33/1992-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, as Contas do Governo Federal relativas ao exercicio financeiro de 1991”.
RELATOR: Senador GIM ARGELLO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria por considera-la
prescrita, nos termos do projeto de decreto legislativo
apresentado. Sugere seja constituida uma subcomissão temporária para regular a tramitação das contas
do Presidente da República, em complemento à Resolução nº 01/06.
MENSAGEM Nº 137/2008-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei nº
11.514, de 13 de agosto de 2007, o relatório de avaliação
do cumprimento da meta de superávit primário, confor-
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me Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de
Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e
Gestão”. ( referente ao 2º quadrimestre de 2008)
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO Interno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização ajustado à Resolução nº 1/2006-CN.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.
Foram apresentadas 28 emendas.
VOTO: Pela aprovação do texto de adequação do Regulamento Interno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ajustado à Resolução
nº 1/2006-CN, nos termos do anexo a este Relatório.
NOTA: SUGESTÃO DE MODELO DE EMENDA
DISPONÍVEL NA INTRANET:
http://intranet/Diretoria/Decom/Formulario/MODELO
DE EMENDA.doc
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 43
minutos.)
PARECERES
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 230-A, DE 2004
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)
Modifica a Lista de Serviços Tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS anexa á Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; tendo pareceres: 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 financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo (relator: DEP. JÚLIO
CESAR); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação (relator: DEP. LEONARDO PICCIANI).
Despacho: Às Comissões de Finanças e
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
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PUBLICAÇÃO DOS PARECERES DAS
COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – Relatório
O Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2004,
visa acrescentar subitem à lista de serviços sujeitos ao
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS,
anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, para incluir no campo de incidência do tributo os
serviços de veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer
meio, exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão,
excluindo-se da base de cálculo os valores reverentes
à locação dos espaços efetivamente utilizados na veiculação e os descontos legais em favor de agências
de publicidade.
O autor esclarece que a alteração proposta resgata a redação constante do Decreto-Lei nº 406, de
31 de dezembro de 1968, respeitando as imunidades
constitucionais apontadas como exceção e a veiculação como prestação de serviço de publicidade e não
como serviço de comunicação, objeto de tributação
pelos Estados e Distrito Federal.
O Projeto de Lei Complementar foi encaminhado
à Comissão de Finanças e Tributação para parecer de
adequação financeira e orçamentária.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito,
inicialmente apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos
termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (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 compatibilidade 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 ou medida provisória
que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária, acarretando renúncia de receita, ao
cumprimento do disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que exige estar a proposição
acompanhada de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência
e nos dois seguintes, assim como sua compatibilidade
com o cumprimento das metas fiscais estabelecidas

Dezembro de 2008

na lei de diretrizes orçamentárias 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 receita 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, da ampliação de base de cálculo ou da majoração ou criação de tributo ou contribuição, podendo
o benefício entrar em vigor apenas quando implementadas tais medidas.
O parágrafo 2º desse mesmo artigo estabelece
que os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias editadas no exercício de 2008, que concedam
renúncia de receitas da União ou vinculem receitas a
despesas, órgãos ou fundos, deverão conter termo final de vigência de no máximo cinco anos.
A proposição em tela amplia a base de incidência
do ISS, portanto aumenta a receita arrecadada pelos
municípios, sem produzir efeitos negativos, visto que
a demanda pelos itens já incluídos na lista é muito
pequena. Dessa forma, a proposição não contraria
a Lei de responsabilidade Fiscal, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias nem a Lei
Orçamentária Anual.
Passo, então, à análise do mérito da matéria.
Em linhas gerais, a Proposição sugere o acréscimo de subitem à lista de serviços sujeitos ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), para que
sejam incluídos no campo de incidência do tributo os
serviços de veiculação e divulgação de textos, desenhos
e outros materiais de publicidade, por qualquer meio,
exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão.
Adicionalmente, propõe que, na apuração da base
de cálculo do imposto relativo a essas operações, sejam
excluídos os valores referentes à locação dos espaços
efetivamente utilizados na veiculação e os descontos
legais em favor das agências de publicidade.
O Projeto de Lei Complementar resgata o texto do
Decreto-lei nº406, de 31 de dezembro de 1968, alterado
pela Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de
1987. Cabe ressaltar que este texto vigeu em nosso
sistema legal até a publicação da Lei Complementar
nº116, de 31 de julho de 2003.
Ocorre que o texto da LC nº 116/2003, que traz
a atual lista de serviço sujeitos à incidência do ISS,
foi encaminhado à Sanção Presidencial com uma alteração no item relativo à prestação de serviços de
veiculação e divulgação de material de publicidade. A
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exceção feita a jornais, periódicos, rádio e televisão,
constante no Decreto-lei nº406/1968, foi omitida. Assim, a redação sugeria a tributação de “qualquer meio”
de comunicação, colidindo com o disposto na alínea d,
inciso IV, art. 150 da Constituição Federal. Em virtude
disso, o mencionado item sofreu veto presidencial e o
texto constante na legislação anterior se perdeu, causando a exclusão da incidência do ISS dos serviços
anteriormente listados.
O nobre autor da matéria apenas pretende, portanto, sanar o equívoco cometido na edição do Projeto
de Lei Complementar nº01, de 1991. O texto vetado
é reinserido na Lei Complementar nº116/2003 com a
mesma redação constante no Decreto-lei nº406/1968,
Norma anteriormente vigente. Por essas razões, acredito que o Projeto em análise deve ser aprovado, corrigindo um equívoco que prejudicou, no passado, as
finanças municipais.
Contudo, penso que a proposição pode ser aperfeiçoada quanto a seus aspectos formais. Em dispositivo único, ela inclui novo subitem à lista de serviços
anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, e regula a apuração da base de cálculo do impostos relativo a essa nova incidência. Parece-me que
é mais adequado adotar a técnica utilizada pela referida lei, em que as disposições sobre a apuração do
imposto constam no texto da norma, com a lista anexa
se restringindo a enumerar os serviços tributados. Por
isso, resolvi apresentar substitutivo, que adota esses
procedimentos.
Pelo exposto, o voto é pela não implicação do
Projeto de Lei Complementar nº230, de 2004, em aumento ou diminuição da receita ou despesa pública,
não cabendo pronunciamento quanto à compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, quanto
ao mérito, pela aprovação da proposição, na forma
do substitutivo.
Sala da Comissão, 18 de março de 2008. –
DeputadoJúlio César, Relator.
1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 230, DE 2004
Modifica a lista de serviços tributáveis
pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS anexa à Lei Complementar
no 116, de 31 de julho de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 7o da Lei Complementar no 116, de
31 de julho de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 7º ...................................................
........................................................................
§ 2º ........................................................
........................................................................
III – os valores referentes à locação dos
espaços efetivamente utilizados na veiculação
e os descontos legais em favor de agências de
publicidade, no caso da prestação dos serviços
descritos no subitem 17.25 da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar.
..................................................... ” (NR)
Art. 2º A lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar
acrescida do seguinte subitem:
“..............................................................
17.25 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais,
periódicos, rádio e televisão).
.................................................. ............”
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 18 de março de 2008. –
DeputadoJulio César, Relator.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
A proposição em epígrafe foi objeto de voto de
nossa parte pela não implicação em aumento ou diminuição da receita ou despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
na forma do Substitutivo.
Todavia, durante a discussão da matéria, foram
apresentadas considerações sobre o Projeto, que acolho como oportunas e convenientes.
O DeputadoPedro Novais alegou que a aprovação do Projeto aumenta a receita dos municípios, de
modo que o voto deveria ser pela não implicação em
aumento ou diminuição da receita ou despesa públicas da União.
O Deputado Antonio Palocci, por sua vez, alegou que a internet e os livros não estão excluídos na
listagem da isenção do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza proposta no subitem 17.25 do Art.
2º do Substitutivo. O ilustre parlamentar argumentou
que há um vazio legal com relação à internet e que os
livros são dotados de isenção tributária em relação ao
Imposto de Renda, mas eles podem não ter em relação
a outros tributos. Por conta disso, sugeriu a menção
explícita desses meios de veiculação no Substitutivo.
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Desse modo, a sugestão do DeputadoPedro Novais foi acatada na conclusão do nosso voto e as do
DeputadoAntonio Palocci foram incluídas no subitem
17.25 do Art. 2º do novo Substitutivo proposto.
Diante do exposto, ratificamos nosso voto pela
não implicação do Projeto de Lei Complementar nº 230,
de 2004, em aumento ou diminuição da receita ou despesa públicas da União, não cabendo pronunciamento quanto à compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária e, quanto ao mérito, pela aprovação da
proposição, na forma do novo Substitutivo apresentado em anexo.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputado
Júlio Cesar, Relator.
2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 230, DE 2004
Modifica a lista de serviços tributáveis
pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS anexa à Lei Complementar
no 116, de 31 de julho de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei Complementar no 116, de
31 de julho de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º ...................................................
........................................................................
§ 2º ........................................................
........................................................................
III – os valores referentes à locação dos
espaços efetivamente utilizados na veiculação
e os descontos legais em favor de agências de
publicidade, no caso da prestação dos serviços
descritos no subitem 17.25 da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar.
......................................................” (NR)
Art. 2º A lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar
acrescida do seguinte subitem:
“..............................................................
17.25 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos, rádio, televisão e internet).
......................................... .....................”
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputado
Júlio Cesar, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto
de Lei Complementar nº 230/04, com Substitutivo, nos
termos do parecer do relator, Deputado Júlio Cesar,
que apresentou complementação de voto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Eugênio, Presidente; João Magalhães, Félix
Mendonça e Antonio Palocci, Vice-Presidentes; Aelton
Freitas, Alfredo Kaefer, Armando Monteiro, Arnaldo
Madeira, Bruno Araújo, Carlito Merss, Carlos Melles,
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, José
Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz Carlos Hauly,
Luiz Carreira, Manoel Junior, Max Rosenmann, Mussa Demes, Paulo Renato Souza, Pedro Novais, Pepe
Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Vignatti,
Virgílio Guimarães, Fábio Ramalho, Nelson Bornier,
Nelson Marquezelli e Zonta.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputado
Pedro Eugênio, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
O nobre DeputadoAntônio Carlos Mendes Thame propõe alterar a Lista de Serviços do ISS anexa à
Lei Complementar nº 116, de 2003, para inserir o item
nº 17.07-A, que trata da “Veiculação e divulgação de
textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por
qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e
televisão), excluindo-se da base de cálculo os valores
referentes à locação dos espaços efetivamente utilizados na veiculação e os descontos legais em favor de
agências de publicidade”, entre os serviços alcançados
pela incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Em sua justificativa, esclarece o
autor que pretende resgatar, para o âmbito do ISS, o
serviço de veiculação de publicidade, que lhe estava
sujeito no regime anterior do tributo, disciplinado pelo
Decreto-lei nº 406, de 1968 (item 86 da Tabela Anexa
àquela norma).
A matéria, que está sujeita à apreciação do Plenário, nos termos do art. 24, II, a, do Regimento Interno,
foi distribuída à Comissão de Finanças e Tributação
(CFT) e a este Colegiado, para exame de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, conforme
o art. 54 do mesmo Regramento. A CFT opinou pela
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sua aprovação, nos termos de Substitutivo oferecido
pelo relator, o DeputadoJúlio César.
O Substitutivo da CFT aperfeiçoa a técnica legislativa da proposta original (acima transcrita) na medida
em que (i) transfere para o corpo da lei complementar
as disposições que tratam da determinação da base
de cálculo; e (ii) altera a numeração do item na tabela anexa à lei complementar, para 17.25. Conforme
esclarecimentos do relator, as alterações tornam a
proposta compatível com a técnica empregada na Lei
Complementar nº 116/2003, de reservar ao anexo apenas a discriminação dos serviços tributados, tratando
as disposições sobre a apuração do imposto em artigo
específico no corpo da própria norma (art. 7º).
Além disso, o Substitutivo acrescenta entre as
ressalvas à incidência do ISS, a divulgação por meio
de livros e da Internet, que não constam da redação
original.
Submete-se agora o Projeto em questão ao exame
deste Colegiado, para apreciação quanto à constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A competência legislativa é da União, por meio de
lei complementar (art. 156, III, da Constituição), cabendo
ao Congresso Nacional sobre ela dispor, com sanção
do Presidente da República (art. 48, I). A iniciativa parlamentar é legítima (art. 61), uma vez que não está a
matéria entre aquelas reservadas a outro poder.
No mérito, a proposta visa a introduzir no ordenamento jurídico hipótese de incidência do ISS que deixou
de constar formalmente da tabela de serviços sujeitos
a esse imposto em 2003, quando da aprovação da Lei
Complementar nº 116. O Projeto de Lei Complementar
elaborado pelo Congresso Nacional consignava esses
serviços no item 17.07, com a seguinte redação:
17.07 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio.
Encaminhado à sanção do Presidente da República, foi objeto de veto, justificado por inconstitucionalidade, em face de dois aspectos apontados pelo
Ministério da Justiça:
1. a abrangência da redação, que deixou de ressalvar a incidência do imposto sobre a mídia impressa,
à qual o texto constitucional atribui imunidade quanto
a impostos (art. 150, VI, “d”);
2. a própria hipótese de incidência, uma vez que
os serviços em questão, por se caracterizarem como
1 Conforme conclusões do XXVI Simpósio Nacional de Direito Tributário.
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“de comunicação”, estariam sob a competência dos Estados, a teor do inciso II do art. 155, da Constituição.
A proposta ora sob análise elimina as nódoas
apontadas naquela ocasião, ao ressalvar expressamente a veiculação de publicidade por meio de jornais e
periódicos, além de, na redação do Substitutivo da CFT,
também os “livros”. Deixando clara a impossibilidade
de se tributarem mídias protegidas pela imunidade do
art. 150, VI, “d”, da Lei Maior, ajusta-se o texto, quanto
a esse aspecto, à sua disciplina.
No que respeita aos serviços de comunicação,
as ressalvas introduzidas quanto à veiculação por rádio, televisão e Internet parecem afastar a invasão
da competência estadual (ICMS), como apontado nas
“razões” do veto presidencial.
Atualmente o ICMS regula-se no particular pela
Lei Complementar nº 87, de 1996, que contém a sua
disciplina geral (art. 155, XII, da Constituição). A hipótese de incidência ali definida, reproduzida posteriormente na legislação de vários Estados, encontra-se
no inciso III do art. 2º:
Art. 2º O imposto incide sobre:
...............................................................
III – prestações onerosas de serviços de
comunicação, por qualquer meio, inclusive a
geração, a emissão, a recepção, a transmissão,
a retransmissão, a repetição e a ampliação de
comunicação de qualquer natureza;
O entendimento da melhor doutrina quanto ao
tema é o de que a efetiva prestação de “serviço de
comunicação” depende da ocorrência de certos elementos essenciais: (a) um ato de efetiva comunicação, vale dizer, uma troca de sinais decodificáveis e
compreensíveis entre duas pessoas; (b) a vontade de
concretizar o ato de comunicação por parte tanto do
emissor quanto do receptor; e (c) a possibilidade de
troca de papéis, durante o processo, isto é, que o receptor possa também emitir sinais a serem recebidos
pelo emissor, num “processo de interação”1. Sem esses
elementos não se configura a “comunicação”, com o
que se afasta a competência tributante do Estado em
favor do Município, por meio do ISS.
É esse o caso dos serviços de que trata o Projeto
sob exame. A veiculação de publicidade não preenche
os requisitos da vontade do destinatário da mensagem
e da interação entre emissor e destinatário, pelo que
não se pode considerar que estejam ao alcance da
incidência do ICMS. A fim de que se possam efetivamente sujeitar ao ISS, no entanto, cumpre inscrever
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esses serviços expressamente na Lista anexa à Lei
Complementar nº 116, de 2003, como ora se propõe.
No que se refere à técnica legislativa, estão atendidas as normas da Lei Complementar nº 95/98, alterada pela Lei Complementar nº 107/01.
Atento a esses argumentos, é o meu voto pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2004,
e do Substitutivo a ele oferecido pela CFT.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoLeonardo Picciani, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
nº 230/2004 e do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoLeonardo Picciani.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira – VicePresidente, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira,
Augusto Farias, Benedito de Lira, Bruno Rodrigues,
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira,
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José Eduardo
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Leonardo Picciani, Magela, Mainha, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz,
Mauro Benevides, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino,
Odair Cunha, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães,
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho
Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Átila
Lins, Carlos Alberto Leréia, Carlos Willian, Chico Lopes,
Colbert Martins, Dilceu Sperafico, Fernando Coruja,
Hugo Leal, Jefferson Campos, João Magalhães, Luiz
Couto, Márcio França, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty,
Ricardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.387-D, DE 1995
(Do Sr. Júlio Redecker)
Cria o Programa de Controle de Segurança Automotiva – PROCONSEG, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação deste e pela rejeição do
de nº 1.466/96, apensado, e das emendas
apresentadas na Comissão (relator: DEP.
HERCULANO ANGHINETTI); da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
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deste e pela rejeição do de nº 1.466/96,
apensado (relator: BARBOSA NETO); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária deste
e do de nº 1.466/96, apensado, e, no mérito, pela aprovação deste, com emendas, e
pela rejeição do de nº 1.466/96, apensado
(relator: DEP. MAX ROSENMANN); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela inconstitucionalidade deste
e das Emendas apresentadas na Comissão
de Economia, Indústria e Comércio; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do de nº 1.466/96, apensado,
com emendas (relator: DEP. BERNARDO
ARISTON).
Despacho: Às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio; de Viação e Transportes;
de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
A proposição sob exame pretende criar o Programa de Controle de Segurança Automotiva -- PROCONSEG, que, obviamente, constitui-se em programa
de governo, devendo ser gerido pelos Ministérios que
menciona.
Na essência, o programa estimularia a adoção
de padrões elevados de segurança automotiva pelas
indústrias montadoras.
O texto indica equipamentos e, em detalhes, estabelece benefícios tributários para projetos industriais
e convênios entre esferas do Poder Público.
Em apenso, está o PL nº 1.466/96, do Deputado
Duílio Pisaneschi, que isenta do IPI os equipamentos
de segurança destinados ao uso obrigatório nos veículos de passageiros.
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio aprovou, unanimemente, o projeto principal e as
emendas de nºs 1, 2 e 3 ali apresentadas, e rejeitou
o apenso.
Por sua vez, a Comissão de Viação e Transporte
aprovou, também unanimemente, o projeto principal e
rejeitou o apenso.
Finalmente, a Comissão de Finanças e Tributação opinou pela adequação financeira e orçamentária
dos projetos e, no mérito, pela aprovação do principal,
com emendas, e pela rejeição do apenso.
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Cabe, agora, a esta Comissão opinar sobre a
constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa.
II – Voto do Relator
O projeto principal, a toda evidência, busca formular um programa de governo, que poderia ser apresentado sob a forma de lei, mas, sim, desde que seja
de iniciativa do Poder Executivo.
O projeto estabelece atribuições a Ministérios,
que gerenciariam o PROCONSEG; confere tarefas ao
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; determina a criação de linhas de financiamento oficiais, e dá
prazo ao Executivo para regulamentar a lei.
Tudo isto é inconstitucional, vulnerando principalmente o disposto no artigo 84, II e VI do texto constitucional, segundo os quais cabe ao Presidente da
República exercer a direção superior da administração
federal e dispor, em decreto, sobre sua organização
e funcionamento.
Assim, não cabe ao Congresso Nacional iniciar
lei determinando o que e como este ou aquele órgão
do Poder Executivo irá fazer.
O projeto apenso, por sua vez, não padece de
tais vícios mas merece correções quanto à técnica legislativa, tendo em vista as normas da legislação complementar aplicável à redação de normas legais.
Pelo exposto, opino pela inconstitucionalidade
do PL nº 1.387/95, e das emendas apresentadas na
CEIC, e pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, com as emendas em anexo, do PL
nº 1.466/96.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoBernardo Ariston, Relator.
EMENDA Nº 1 DO RELATOR AO PL Nº 1.466/00
Suprima-se o art. 2º do projeto, renumerando-se o seguinte.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoBernardo Ariston, Relator.
EMENDA Nº 02 DO RELATOR AO PL Nº 1.466/00
Suprima-se o art. 4º do projeto.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoBernardo Ariston, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nº 1.387-C/1995 e das Emendas apresentadas na
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicidade
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e técnica legislativa do Projeto de Lei nº1.466/1996,
apensado, com 2 emendas (apresentadas pelo Relator), nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Bernardo Ariston.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira – VicePresidente, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira,
Augusto Farias, Benedito de Lira, Bruno Rodrigues,
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira,
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José Eduardo
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Leonardo Picciani, Magela, Mainha, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz,
Mauro Benevides, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino,
Odair Cunha, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães,
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho
Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Átila
Lins, Carlos Alberto Leréia, Carlos Willian, Chico Lopes,
Colbert Martins, Dilceu Sperafico, Fernando Coruja,
Hugo Leal, Jefferson Campos, João Magalhães, Luiz
Couto, Márcio França, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty,
Ricardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.829-B, DE 1997
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)
Dispõe sobre a estabilidade provisória
no emprego do trabalhador cuja companheira estiver grávida; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com emenda (relator: DEP. LUIZ ANTÔNIO FLEURY);
e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda, e da emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
com subemenda (relator: DEP. BERNARDO
ARISTON).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
A proposição submetida à nossa análise, de autoria do nobre DeputadoArlindo Chinaglia, visa garantir
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ao trabalhador a estabilidade provisória no emprego
durante o período de doze meses, a partir da concepção presumida, caso sua esposa ou companheira
esteja grávida.
Determina o projeto que a comprovação da gravidez deve ser feita mediante laudo médico de profissional vinculado a órgão integrante do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Em caso de demissão do empregado, é devida
multa equivalente a dezoito meses de remuneração,
sem prejuízo, nos termos do projeto, das demais sanções legalmente previstas.
Em 24 de novembro de 1999, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP,
aprovou, por maioria, o parecer do relator, Deputado
Luiz Antônio Fleury, que apresentou uma emenda
modificativa.
Tal emenda altera a redação do art. 1º do projeto
vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa do
trabalhador, ao invés de utilizar o termo “estabilidade
provisória”.
São expressamente excluídos os contratos por
prazo determinado da garantia prevista, sendo que o
trabalhador contratado dessa forma pode ser dispensado assim que o seu contrato chegar a termo.
Não foram apresentadas emendas nesta Comissão.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete-nos pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e da
emenda aprovada na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos do art. 32,
inciso III, alínea a, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
A competência legislativa é da União, pois envolve Direito do Trabalho, e cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União. A iniciativa para apresentar esse tipo de projeto é de qualquer
membro do Congresso Nacional. Foram, portanto, observados os arts. 22, inciso I, 48, caput e 61, caput,
da Constituição Federal.
Tanto o projeto original, como a emenda modificativa aprovada na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, estão de acordo com o
art. 7º da Constituição Federal, que dispõe sobre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
Destaque-se que, entre esses direitos, está a
proteção da relação de emprego contra a dispensa
arbitrária ou sem justa causa.
O inciso I do art. 7º da Constituição Federal remete, outrossim, à lei complementar a regulamentação
da proteção da relação empregatícia contra a despe-
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dida arbitrária ou sem justa causa. Tal aspecto poderia causar o questionamento da constitucionalidade
formal do projeto que não é de lei complementar, mas
sim de lei ordinária.
Oportuno salientar que o Tribunal Superior do
Trabalho – TST já firmou entendimento de que a exigência de lei complementar está restrita à norma geral,
que englobe todos os tipos e causas de estabilidade.
O legislador ordinário, portanto, pode estabelecer outras garantias específicas, como a estabilidade em
análise.
A Súmula nº 378 da mais alta corte trabalhista
dispõe:
“Nº 378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI
Nº 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
PRESSUPOSTOS (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nºs 105 e 230 da SBDI-1) –
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
I – É constitucional o artigo 118 da Lei nº
8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após
a cessação do auxílio-doença ao empregado
acidentado. (ex-OJ nº 105 da SBDI-1 – inserida em 01.10.1997)
II – São pressupostos para a concessão
da estabilidade o afastamento superior a 15
dias e a conseqüente percepção do auxíliodoença acidentário, salvo se constatada, após
a despedida, doença profissional que guarde
relação de causalidade com a execução do
contrato de emprego. (primeira parte – ex-OJ nº
230 da SB-DI-1 – inserida em 20.06.2001)
Tal entendimento foi firmado no julgamento de
vários recursos relativos à inconstitucionalidade do
art. 118 da Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), que dispõe que o segurado acidentado
tem garantida a manutenção do contrato de trabalho
pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do
auxílio-acidente.
Entendemos que a proteção da relação empregatícia do trabalhador cuja companheira esteja grávida
pode, portanto, ser prevista por lei ordinária.
Não há, assim, qualquer aspecto conflitante com
a Constituição que impeça a aprovação da matéria
Saliente-se, além disso, que a proposição também
está em acordo com o ordenamento jurídico trabalhista e seus princípios, uma vez que protege a relação
empregatícia.
O projeto, entretanto, foi apresentado anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 95/98, devendo
ser adequado às normas técnicas atuais.
Apresentamos, portanto, uma emenda de redação
a fim de alterar o parágrafo único do art. 1º do Projeto,
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de acordo com a Emenda da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.
A emenda visa adequar a terminologia do dispositivo aos demais dispositivos da legislação trabalhista.
Assim, deve ser referido o contrato por prazo determinado e não por tempo determinado, conforme dispõe
o art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Não há, outrossim, que se falar em “dispensa”
nesse tipo de contrato, que simplesmente chega a seu
termo, caso seja observado o prazo fixado.
A outra emenda apresentada visa suprimir o art.
4º do projeto, uma vez que a cláusula de revogação
genérica não pode ser utilizada.
Votamos, assim, pela constitucionalidade, juridicidade e, nos termos das emendas apresentadas, pela
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 3.829, de
1997, e da emenda modificativa aprovada na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado
Bernardo Ariston, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 4º do projeto.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado
Bernardo Ariston, Relator.
(EMENDA ADOTADA PELA
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO)
“Dispõe sobre a estabilidade provisória no emprego do trabalhador cuja companheira estiver grávida.”
EMENDA DE REDAÇÃO
Altere-se a redação do parágrafo único do art. 1º
do Projeto de Lei nº 3.829, de 1997, com a redação
dada pela Emenda adotada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, para:
“Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica ao trabalhador contratado por
prazo determinado, que pode ter o contrato
rescindido por ter completado o seu termo,
antes que se complete o período mencionado no caput.”
Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Deputado
Bernardo Ariston, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa,com emenda,do Projeto de Lei nº 3.829-A/1997
e da Emenda da Comissão de Trabalho, de Administra-
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ção e Serviço Público,com subemenda, nos termos do
Parecer do Relator, DeputadoBernardo Ariston.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira – VicePresidente, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira,
Augusto Farias, Benedito de Lira, Bruno Rodrigues,
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira,
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José Eduardo
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Leonardo Picciani, Magela, Mainha, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz,
Mauro Benevides, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino,
Odair Cunha, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães,
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho
Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Átila
Lins, Carlos Alberto Leréia, Carlos Willian, Chico Lopes,
Colbert Martins, Dilceu Sperafico, Fernando Coruja,
Hugo Leal, Jefferson Campos, João Magalhães, Luiz
Couto, Márcio França, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty,
Ricardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
EMENDA ADOTADO PELA CCJC
AO PL 3.829-A, DE 1997
Suprima-se o art. 4º do projeto.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
SUBEMENDA ADOTADA PELA CCJC
À EMENDA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Altere-se a redação do parágrafo único do art. 1º
do Projeto de Lei nº 3.829, de 1997, com a redação
dada pela Emenda adotada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, para:
“Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica ao trabalhador contratado por
prazo determinado, que pode ter o contrato
rescindido por ter completado o seu termo,
antes que se complete o período mencionado no caput.”
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.098-B, DE 2007
(Do Senado Federal)
PLS Nº 34/2005
OFÍCIO Nº 689/2007 – SF
Altera a Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2001, que institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, a fim
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de garantir maior efetividade no combate à
doença; tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação deste e dos de nºs 3.236/04 e 6.710/06,
apensados, com substitutivo, e pela rejeição do de nº 5.111/05, apensado (relator:
DEP. SARAIVA FELIPE); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos de nºs 5.111/05,
6.710/06 e 3.236/04, apensados, com emendas, e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemenda
(relator: DEP. COLBERT MARTINS).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apensem-se a este o Projeto de Lei
3.236/2004 e seus apensados.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, a proposição em epígrafe, oriunda do
Senado Federal, com o propósito de alterar o art. 4º da
Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2001, tanto para
alterar a redação do inciso II, substituindo de quarenta
para cinqüenta anos a idade para realização dos exames de detecção precoce do câncer da próstata, como
para acrescentar o inciso V, prevendo a capacitação
dos profissionais de saúde.
Ao referido Projeto foi apensado o PL nº 3.236,
de 2.004, de autoria do Deputado Pastor Francisco
Olímpio, com o objetivo de alterar, por sua vez, a redação do inciso V do art. 3º, prevendo a realização da
prevenção não apenas do câncer de pênis, mas também do de próstata.
Também tramita, apensado à proposição principal, o PL nº 5.111, de 2005, de autoria do Deputado
Carlos Nader, basicamente prevendo a realização do
teste PSA (Antígeno Prostático Específico) em todo
cidadão com idade igual ou superior a cinqüenta anos,
para tanto valendo-se da rede pública ou das entidades
conveniadas com o SUS.
Além desses, de igual modo está apensado o
PL nº 6.710, de 2006, do Deputado João Campos,
obrigando os hospitais e unidades de saúde pública
ou conveniadas com o SUS à realização dos exames
para a detecção precoce do câncer de próstata.
As proposições foram distribuídas à Comissão
de Seguridade Social e Família para exame de mérito,
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recebendo parecer pela aprovação com Substitutivo
dos PLs 1.098/07, 6.710/06, 3.236/04 e pela rejeição
do PL 5.111/05.
Nos termos do despacho do Presidente da Câmara dos Deputados, compete a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania a análise da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
nos moldes do que determina o art. 54 do Regimento
Interno.
É o relatório.
II – Voto do Relator
No âmbito da constitucionalidade, não temos óbices ao PLs 1.098/07, 3.236/04, nem ao Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família, eis que a matéria é de competência da União, nos termos do art. 23,
II (“cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência”), tema
afeito às atribuições do Congresso Nacional. Também
não encontramos vícios de iniciativa (art. 61).
Não obstante, aos PLs 6.710/06 e 5.111/05, apresentamos emendas supressivas, uma vez que o primeiro, no seu art. 2º, estabelece, de forma inconstitucional,
providência ao Executivo em desrespeito à separação
dos Poderes, e o seu art. 3º prevê, de forma igualmente
desnecessária, regulamentação a ser feita pelo referido Poder, atribuição que já é inerente às suas funções
constitucionais (84, IV). O PL 5.111/05 incorre, no seu
art. 2º, no mesmo desvio antes descrito: prevê regulamentação pelo Poder Executivo.
Não temos restrições no que diz respeito à juridicidade, porquanto estão preservados os princípios
informadores do nosso ordenamento jurídico.
Quanto à técnica legislativa, oferecemos uma
subemenda ao Substitutivo da Comissão de Seguridade e Família para acrescentar, nos termos da Lei
Complementar nº 95/98, a expressão “NR”, bem como
alteramos a numeração do artigo que se pretende introduzir na Lei nº 10.289/2001, que deverá ser de nº
5, pois o art. 4º já tem existência jurídica.
Nesses termos, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa dos PLs 1.098/07,
3.236/04, 5.111/05, como emenda, 6.710/06, com
emenda, e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemenda.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoColbert Martins, Relator.
PROJETO DE LEI Nº 5.111, DE 2005
EMENDA
Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei nº 5.111,
de 2005, transformando-se o atual art. 3º em art. 2º.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoColbert Martins.

Dezembro de 2008

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 16

EMENDA

PROJETO DE LEI No 6.710, DE 2006

Suprimam-se os arts. 2º e 3º do PL 6.710, de
2006, transformando-se o art. 4º em art. 2º.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoColbert Martins.

EMENDA ADOTADO PELA CCJC
AO PL 6.710, DE 2006

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
SUBEMENDA
Acrescente-se a expressão “NR” após as modificações que se pretendem sejam introduzidas ao art.
4º da Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2003, bem
como seja art. 4º-A o novo artigo que se pretende introduzir na referida Lei.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2008. –
DeputadoColbert Martins.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.098-A/2007,
dos de nºs5.111/2005,6.710/2006e3.236/2004, com
emendas, apensados, do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com subemenda,
nos termos do Parecer do Relator, DeputadoColbert
Martins.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira – VicePresidente, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira,
Augusto Farias, Benedito de Lira, Bruno Rodrigues,
Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira,
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José Eduardo
Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Leonardo Picciani, Magela, Mainha, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz,
Mauro Benevides, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino,
Odair Cunha, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães,
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho
Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Átila
Lins, Carlos Alberto Leréia, Carlos Willian, Chico Lopes,
Colbert Martins, Dilceu Sperafico, Fernando Coruja,
Hugo Leal, Jefferson Campos, João Magalhães, Luiz
Couto, Márcio França, Odílio Balbinotti, Pinto Itamaraty,
Ricardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 5.111, DE 2005
EMENDA ADOTADO PELA CCJC
AO PL 5.111, DE 2005
Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei nº 5.111,
de 2005, transformando-se o atual art. 3º em art. 2º.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
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Suprimam-se os arts. 2º e 3º do PL 6.710, de
2006, transformando-se o art. 4º em art. 2º.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
SUBEMENDA ADOTADA PELA CCJC
AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Acrescente-se a expressão “NR” após as modificações que se pretendem sejam introduzidas ao art.
4º da Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2003, bem
como seja art. 4º-A o novo artigo que se pretende introduzir na referida Lei.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.692-A, DE 2007
(Da Sra. Cida Diogo)
Dispõe sobre as atividades de redução
de danos entre usuários de drogas, visando a prevenir a transmissão de doenças, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação com substitutivo (relatora:
DEP. RITA CAMATA).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação
(Art. 54 RICD). e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
PARECER VENCEDOR
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.692, DE 2007, da nobre
Deputada Cida Diogo, dispõe sobre as atividades de
redução de danos entre usuários de drogas com o objetivo de prevenir a transmissão de doenças. O texto
estabelece que o Sistema Único de Saúde atuará para
prevenir e reduzir a transmissão de infecções entre os
usuários de drogas, na perspectiva de redução de danos em saúde pública.
Para tanto lista o rol de atividades consideradas
como de redução de danos entre os usuários de drogas, a saber:
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campanhas e iniciativas de orientação
e aconselhamento sobre os riscos à saúde
decorrentes do uso de drogas;
esclarecimentos sobre procedimentos
destinados a diminuir os riscos inerentes ao
uso de drogas;
orientação sobre o uso e distribuição de
preservativos;
distribuição gratuita de seringas e agulhas descartáveis;
tratamento da dependência química por
solicitação do usuário.
As instituições promotoras dessas ações são
obrigadas a cadastrar e a oferecer ou encaminhar para
tratamento, em regime ambulatorial ou de internação,
todos aqueles a quem fornecerem as seringas e agulhas, mantendo-se, obrigatoriamente, sob sigilo o seu
nome, endereço e o diagnóstico.
Também ficam obrigadas a prestar, mensalmente, contas das seringas e agulhas usadas trocadas e
a prover seu adequado acondicionamento até serem
encaminhadas para destruição por incineração ou soterramento em local apropriado, conforme regras de
recolhimento de lixo hospitalar.
Na Comissão de Seguridade Social e Família não
foram apresentadas emendas no prazo regimental. A
proposta será avaliada, também, pelas Comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
A autora justifica sua proposta esclarecendo que
as doenças sexualmente transmissíveis vêm alterando o comportamento da sociedade. Tais mudanças
devem vir acompanhadas de avanços nas ações e
procedimentos na atenção à saúde da população. Informa, ainda, que a epidemia da Aids fez com que os
organismos nacionais e internacionais viabilizassem
procedimentos, visando a redução de danos para a
população em situação de risco. Neste caso, os usuários de drogas.
A autora registra que o uso de drogas injetáveis,
crack, álcool, entre outras, além dos seus efeitos nocivos sobre a saúde física e mental e na vida social
e familiar do usuário, produz outros danos à saúde,
como a infecção de doenças que são transmitidas por
via sangüínea, especialmente a Aids e as hepatites virais B e C, uma vez que a prática do compartilhamento
de seringas é muito freqüente e é feita sem qualquer
cuidado higiênico.
Dados do Ministério da Saúde mostram que os
usuários de drogas constituem, juntamente como seus
parceiros sexuais, um dos grupos mais vulneráveis
à transmissão do HIV e hepatites virais. A probabilidade de uma mulher cujo companheiro é usuário de
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drogas vir a se infectar com o vírus HIV e hepatites
virais é grande. O uso de drogas é um fator que contribui para o não uso de preservativo, o que aumenta o risco de transmissão das doenças sexualmente
transmissíveis.
A autora esclarece que a política de redução de
danos visa a diminuir e estabilizar a transmissão do
HIV e de outras doenças de transmissão sexual e sangüínea entre usuários de drogas e entre seus parceiros sexuais. A estratégia da redução de danos entre
usuário de drogas, tem se mostrado eficaz para conter a expansão da epidemia de Aids, conforme dados
oficiais do Ministério da Saúde.
A autora esclarece que a redução de danos deve
ser promovida juntamente com a oferta e garantia de
tratamento para os usuários de drogas que queiram
reduzir ou interromper o uso da droga e afirma, por
fim, que a atenção à saúde é base fundamental dos
projetos de redução de danos.
II – Voto do Relator
O nobre relator, Dr. Talmir, afirma que a adoção
de estratégias para reduzir danos para as doenças
sexualmente transmissíveis e para a população usuária de drogas injetáveis, vem sendo adotada no Brasil
por autoridades sanitárias e por organizações nãogovernamentais.
Esclarece que muitos municípios implantaram o
programa de substituição de seringas para usuários
de drogas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste
e que no ano de 2005, o Ministério da Saúde publicou
a Portaria nº 1.028, que trata das ações que visam à
redução de danos sociais e à saúde decorrentes do
uso de substâncias que causem dependência.
Essas ações têm por objetivo desestimular o compartilhamento de materiais utilizados para consumo de
drogas e determina que a identidade e a liberdade dos
usuários sejam preservadas.
Para o relator, o Projeto de Lei é uma ingerência
sobre os gestores de saúde, ao pretender obrigá-los
a promover campanhas, distribuir preservativos, seringas e agulhas descartáveis, porque é atribuição do
Sistema Único de Saúde prover assistência à saúde
em todos os níveis. Considera, assim, que a medida
é redundante.
Exatamente por entender que as previsões do
projeto de lei já estão sendo realizadas por diversas
instâncias do governo e da sociedade, defende a rejeição do Projeto de Lei nº 1.692, de 2007.
III – Voto em Separado
A redução de danos é uma política internacional
de atenção aos usuários de drogas lícitas e ilícitas e
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considera a vulnerabilidade das pessoas que usam
drogas frente ao HIV/Aids e às hepatites virais, entre
outras doenças, além de promover a cidadania e os
Direitos Humanos. Realmente a proposta da redução
de danos existe desde 1989 no Brasil. Devemos indagar, no entanto, se esta política funciona no conjunto
do País ou em outros Estados.
É sabido que se as pessoas tivessem acesso
a informações sobre os prejuízos do uso de bebidas
alcoólicas e de drogas, o seu consumo não representaria os sérios problemas de saúde pública que enfrentamos hoje.
A maior vítima do tráfico de drogas é o usuário
de drogas, dependente ou não, que passa a ser perseguido como se fosse causa e não conseqüência do
fenômeno. Esta perseguição é da sociedade, da mídia,
dos profissionais de saúde, dos de educação, e principalmente do aparato jurídico e policial.
Acabam sendo expulsos do trabalho e da própria
família, perdendo os vínculos e relações com o mundo real, mergulhando num processo de isolamento e
abandono.
Por estas razões, é necessária a inclusão da
questão do uso de drogas e a redução de danos na
política nacional de direitos humanos e de saúde pública, em todo o País, para que sejam fortalecidas as
associações e redes de redução de danos sobre drogas lícitas e ilícitas.
Com uma legislação sobre a política de redução
de danos, certamente outros avanços serão alcançados em benefício de toda a sociedade brasileira, tais
como: a diminuição do estigma e da marginalização
das pessoas que usam drogas, reconhecendo-as como
cidadãos plenos de direitos; a definição de políticas
públicas que promovam a redução da oferta, da demanda e de danos; a ênfase no social, na qualidade
de vida e de oportunidades para quem usa drogas e a
inserção do Brasil no contexto de países de ponta em
políticas sociais no campo das drogas, que apontam
resultados otimistas no enfrentamento do fenômeno
do consumo de drogas e suas conseqüências para a
sociedade.
A perspectiva da redução de danos está de acordo com os princípios fundamentais da promoção da
saúde e da cidadania, pautadas em consensos do
campo dos Direitos Humanos, especialmente do direito
à Saúde, presente na Constituição Federal do Brasil
e nos fundamentos e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS). Tem possibilitado avanços significativos
na redução da infecção pelo HIV e hepatites virais; na
adoção de estratégias de prevenção, cuidado e autocuidado, comprometidas com as pessoas enquanto
cidadãs; na possibilidade de tratamento digno e res-
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peitoso, que leve em consideração as pessoas e sua
autonomia no processo de busca por cuidados à saúde, como tem sido os processos de reforma sanitária
e psiquiátrica.
Adotar a redução de danos é incentivar o Cuidado, a Saúde e a Cidadania. Esta ação deve ser uma
política oficial do Estado Brasileiro para o tratamento
de questões relacionadas ao uso problemático de drogas lícitas e ilícitas.
Diante desses fatos defendo a aprovação do Projeto de Lei nº 1.692 de 2007, da Deputada Cida Diogo
na forma do substitutivo anexo e contrário ao voto do
nobre relator.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008. –
Deputada Federal Rita Camata, PMDB/ES.
SUSBTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N0 1.692, DE 2007
Dispõe sobre as atividades de redução
de danos entre usuários de drogas, visando
a prevenir a transmissão de doenças, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Sistema Único de Saúde – SUS, sob
coordenação do gestor federal, atuará para prevenir e
reduzir a transmissão de infecções entre os usuários
de drogas, dentro de uma concepção de redução de
danos em saúde pública.
Art. 2º É assegurada a distribuição gratuita de
seringas e agulhas descartáveis a usuários de drogas
injetáveis, pelos serviços de saúde de acordo com o
disposto nesta Lei.
Art. 3º Consideram-se atividades de redução de
danos aos usuários de drogas, entre outras, as seguintes ações:
I – campanhas e iniciativas de orientação
e aconselhamento sobre os riscos à saúde
decorrentes do uso de drogas;
II – esclarecimentos sobre procedimentos destinados a diminuir os riscos inerentes
ao uso de drogas;
III – orientação sobre o uso e distribuição
de preservativos;
IV – distribuição gratuita de seringas e
agulhas descartáveis;
V – informações sobre os serviços de
tratamento da dependência química disponíveis e encaminhamento dos usuários a estes
serviços, caso seja solicitado.
Art. 4º Cabe aos gestores federal, estadual e municipal do SUS definir os serviços de saúde para as ações
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de redução de danos, incluindo a disponibilização de
insumos, para as pessoas que fazem uso de drogas.
§ 1º Na distribuição gratuita de seringas e agulhas
descartáveis aos usuários de drogas injetáveis, será
dada preferência à troca por materiais potencialmente
infectados pelo uso.
§ 2º As instituições referidas no caput deste artigo
são obrigadas a cadastrar e a oferecer ou encaminhar
para tratamento, em regime ambulatorial ou de internação, todos aqueles a quem fornecerem as seringas
e agulhas, mantendo-se, obrigatoriamente, sob sigilo
o seu nome, endereço e o diagnóstico.
§ 3º Outros estabelecimentos devidamente capacitados poderão ser incluídos pelos gestores do SUS na
rede de atendimento das ações de redução de danos de
que trata esta Lei, observado o disposto no art. 5º.
Art. 5º As instituições e entidades referidas no
art. 4º ficam obrigadas a prestar, mensalmente, contas
das seringas e agulhas usadas trocadas e a prover seu
adequado acondicionamento até serem encaminhadas
para destruição por incineração ou soterramento em
local apropriado, conforme regras de recolhimento de
lixo hospitalar estabelecidos em protocolos de vigilância sanitária.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008. –
Deputada Rita Camata, PMDB/ES.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, com substitutivo o Projeto de Lei nº 1.692/2007, nos termos do
Parecer Vencedor da Relatora, Deputada Rita Camata,
contra os votos dos Deputados Pastor Pedro Ribeiro,
João Campos, Miguel Martini, Indio da Costa e Germano Bonow. O DeputadoSaraiva Felipe apresentou
voto em separado. O parecer do Deputado Dr. Talmir
passou a constituir voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jofran Frejat – Presidente, Maurício Trindade – VicePresidente, Andre Zacharow, Angela Portela, Antonio
Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico
D’Angelo, Cida Diogo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir,
Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Germano Bonow,
João Bittar, José Linhares, Leandro Sampaio, Mário Heringer, Mauro Nazif, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem
Santiago, Rita Camata, Roberto Britto, Ronaldo Caiado,
Saraiva Felipe, Solange Almeida, Tonha Magalhães, Dr.
Rosinha, Guilherme Menezes, Indio da Costa, João
Campos, Miguel Martini e Pastor Pedro Ribeiro.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoJofran Frejat, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADOSARAIVA FELIPE
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.692, DE 2007, da nobre Deputada Cida Diogo, estabelece que o Sistema Único de
Saúde irá atuar para prevenir e reduzir a transmissão de
infecções entre os usuários de drogas, na perspectiva
de redução de danos em saúde pública. Para efeitos
da Lei consideram-se atividades de redução de danos
entre os usuários de drogas, dentre outras, as seguintes ações: i) campanhas e iniciativas de orientação e
aconselhamento sobre os riscos à saúde decorrentes
do uso de drogas; ii) esclarecimentos sobre procedimentos destinados a diminuir os riscos inerentes ao
uso de drogas; iii) orientação sobre o uso e distribuição
de preservativos; iv) distribuição gratuita de seringas e
agulhas descartáveis; v) tratamento da dependência
química por solicitação do usuário.
As instituições promotoras de redução de danos
são obrigadas a cadastrar e a oferecer ou encaminhar
para tratamento, em regime ambulatorial ou de internação, todos aqueles a quem fornecerem as seringas
e agulhas, mantendo-se, obrigatoriamente, sob sigilo
o seu nome, endereço e o diagnóstico. Essas instituições ficam obrigadas a prestar, mensalmente, contas
das seringas e agulhas usadas trocadas e a prover seu
adequado acondicionamento até serem encaminhadas
para destruição por incineração ou soterramento em
local apropriado, conforme regras de recolhimento de
lixo hospitalar.
Na Comissão de Seguridade Social e Família não
foram apresentadas emendas no prazo regimental. A
proposta será avaliada, também, pelas Comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
A Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
A autora justifica sua proposta esclarecendo que
as doenças sexualmente transmissíveis vem alterando o comportamento da sociedade, fazendo com que
a saúde pública modifique suas ações e procedimentos na atenção a saúde da população. Informa que
a epidemia da AIDS fez os organismos nacionais e
internacionais viabilizarem procedimentos, visando a
redução de danos para a população em situação de
risco. Neste caso, os usuários de drogas.
A autora informa que o uso de drogas injetáveis,
crack, álcool, dentre outras, além dos seus efeitos deletérios sobre a saúde física e mental e na vida social e
familiar do usuário, produz outros danos à saúde, como
a infecção de doenças que são transmitidas por via sangüínea, especialmente a Aids e as hepatites virais B e
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C, porque a prática do compartilhamento de seringas é
muito freqüente e é feita sem cuidado higiênico.
Dados do Ministério da Saúde mostram que os
usuários de drogas (UD) constituem, juntamente como
seus parceiros sexuais, um dos grupos mais vulneráveis
à transmissão do HIV e hepatites virais. A probabilidade de uma mulher cujo companheiro é UD vir a se
infectar com o vírus HIV e hepatites virais é grande. O
uso de drogas é um fator que contribui para o não uso
de preservativo, o que aumenta o risco de transmissão
das doenças sexualmente transmissíveis.
A autora esclarece que a política de redução de
danos visa a diminuir e estabilizar a transmissão do
HIV e de outras doenças de transmissão sexual e sangüínea entre usuários de drogas e entre seus parceiros sexuais. A estratégia da redução de danos entre
UD, tem se mostrado eficaz para conter a expansão
da epidemia de Aids, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde.
A autora esclarece que a redução de danos deve
ser promovida juntamente com a oferta e garantia de
tratamento para os usuários de drogas (UD) que queiram reduzir ou interromper o uso da droga. Informa que
a atenção à saúde é base fundamental dos projetos
de redução de danos.
II – Voto do Relator
O nobre relator, Dr. Talmir, afirma que a adoção
de estratégias para reduzir danos para as doenças
sexualmente transmissíveis e para a população usuária de drogas injetáveis, vem sendo adotada no Brasil
por autoridades sanitárias e por organizações nãogovernamentais.
Informa que muitos municípios implantaram o
programa de substituição de seringas para usuários
de drogas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste
e que no ano de 2005, o Ministério da Saúde publicou
a Portaria nº 1.028, que trata das ações que visam à
redução de danos sociais e à saúde decorrentes do
uso de substâncias que causem dependência. Essas
ações tem por objetivo desestímular o compartilhamento de instrumentos utilizados para consumo de
drogas e determina que a identidade e a liberdade dos
usuários sejam preservadas.
Para o relator, o Projeto de Lei é uma ingerência
sobre os gestores de saúde, ao pretender obrigá-los a
promover campanhas, distribuir preservativos, seringas
e agulhas descartáveis, porque é atribuição do Sistema
Único de Saúde prover assistência à saúde em todos
os níveis. Acha que a medida é redundante.
Por entender que as previsões do projeto de lei
já estão sendo realizadas por diversas instâncias do
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governo e da sociedade, defende a rejeição do Projeto
de Lei nº 1.692, de 2007.
III – Voto em Separado
A redução de danos é uma política internacional
de atenção aos usuários de drogas lícitas e ilícitas e
considera a vulnerabilidade das pessoas que usam drogas frente ao HIV/Aids e às hepatites virais, entre outras
doenças, além de promover a cidadania e os Direitos
Humanos. No Brasil, a proposta da redução de danos
existe desde 1989. A Rede Brasileira de Redução de
Danos (Reduc), foi fundada em São Paulo em 1998.
Sabemos que, se as pessoas tivessem informações adequadas sobre o uso de bebidas alcóolicas, o
seu consumo não representaria os sérios problemas
de saúde pública que enfrentamos hoje.
A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de
São Paulo, possui política de Redução de Danos e é
Política Pública oficial, em relação à prevenção e assistência às DST/HIV/Aids para usuários de drogas. A
Política de Redução de Danos em São Paulo foi reconhecida e regulamentada pelo Decreto Lei nº 42.927/
SP, em 13 de março de 1998 e possui, atualmente,
45 Programas para esta finalidade. Alguns Municípios
também executam essa política, alguns Estados, mais
ou menos. No entanto a pergunta é a seguinte: como
está funcionando esta política no conjunto do País,
nos outros Estados?
A maior vítima do tráfico de drogas é o usuário
de drogas, dependente ou não, que passa a ser perseguido como se fosse causa e não conseqüência do
fenômeno. Esta perseguição é da sociedade, da mídia,
dos profissionais de saúde, dos de educação, e principalmente do aparato jurídico e policial. Acabam sendo
expulsos do trabalho e da própria família, perdendo os
vínculos e relações com o mundo real, mergulhando
num processo de isolamento e abandono.
Por estas razões, é necessário que a Câmara
dos Deputados inclua a questão do uso de drogas e
a redução de danos na política nacional de direitos
humanos e de saúde pública, em todo o País, e que
sejam fortalecidas as associações e redes de redução
de danos sobre drogas lícitas e ilícitas.
Com uma legislação sobre a política de redução
de danos, certamente outros avanços serão conseguidos pelo conjunto da sociedade brasileira, tais como: a
diminuição do estigma e da marginalização das pessoas que usam drogas, reconhecendo-as como cidadãos
plenos de direitos; a definição de políticas públicas
que promovam a redução da oferta, da demanda e
de danos; a ênfase no social, na qualidade de vida e
de oportunidades para quem usa drogas e a inserção
do Brasil no contexto de países de ponta em políticas
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sociais no campo das drogas, que apontam resultados
otimistas no enfrentamento do fenômeno do consumo
de drogas e suas conseqüências para a sociedade.
No campo das ações intersetoriais das políticas
públicas para usuários de drogas lícitas e ilícitas, o
Setor Saúde desempenha papel importantíssimo na
garantia do acesso aos serviços, na preparação dos
profissionais para o atendimento às pessoas que fazem uso de drogas, especialmente para prevenir os
acidentes de transito, de trabalho e dependências e a
implementação de modelos de atendimento que contemplem a redução de danos no campo da promoção,
assistência e recuperação da saúde.
A perspectiva da redução de danos está em
acordo com os princípios fundamentais da promoção
da saúde e da cidadania, pautadas em consensos do
campo dos Direitos Humanos, especialmente do direito
à Saúde, presente na Constituição Federal do Brasil
e nos fundamentos e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS). Tem possibilitado avanços significativos
na redução da infecção pelo HIV e hepatites virais; na
adoção de estratégias de prevenção, cuidado e autocuidado, comprometidas com as pessoas enquanto
cidadãs; na possibilidade de tratamento digno e respeitoso, que leve em consideração as pessoas e sua
autonomia no processo de busca por cuidados à saúde, como tem sido os processos de reforma sanitária
e psiquiátrica.
Adotar a redução de danos é incentivar o Cuidado,
a Saúde e a Cidadania, e deve ser uma política oficial
do Estado Brasileiro para o tratamento de questões
relacionadas ao uso problemático de drogas lícitas e
ilícitas, sem contar com as inestimáveis contribuições
ao combate da epidemia de Aids e hepatites entre pessoas que usam drogas e suas redes sociais.
Diante desses fatos defendo a aprovação do Projeto de Lei nº 1.692 de 2007, da Deputada Cida Diogo,
e contrário ao voto do nobre relator.
Sala da Comissão, 2 de julho de 2008. – Deputado
Federal Saraiva Felipe, PMDB/MG.
VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADODR. TALMIR
I – Relatório
O projeto acima ementado obriga o Sistema Único de Saúde, sob coordenação da instância federal,
a prevenir e reduzir a transmissão de infecções entre
usuários de drogas, acolhendo o conceito de redução
de danos.
O art. 2º define a realização de campanhas e iniciativas para orientação e aconselhamento sobre riscos
à saúde decorrentes do uso de drogas; esclarecimentos

Dezembro de 2008

sobre procedimentos que reduzam os riscos inerentes
ao emprego destas substâncias; distribuição e orientação sobre uso de preservativos; distribuição gratuita
de seringas e agulhas descartáveis e, por fim, quando
houver solicitação do usuários, promover o encaminhamento para tratamento da dependência química.
O art. 3º permite e estimula a distribuição gratuita de seringas e agulhas descartáveis a usuários de
drogas injetáveis por serviços de saúde. Em seguida,
atribui aos gestores federal, estaduais e municipais a
tarefa de definir os estabelecimentos capacitados para
ações de redução de danos, provendo recursos e insumos para seu trabalho. O § 1º prevê a preferência
pela troca de agulhas e seringas usadas, ao invés de
apenas fornecê-las.
O § 2º obriga as instituições a cadastrar, oferecer
ou encaminhar para tratamento, em regime ambulatorial
ou de internação, todos aqueles a quem fornecerem
seringas e agulhas, mantendo o nome, endereço e o
diagnóstico em sigilo. Do mesmo modo, as instituições
são obrigadas a prestar contas mensalmente das seringas e agulhas trocadas, e prover o acondicionamento
adequado até encaminhá-las a seu destino final, de
acordo com a legislação sanitária. Determina a contabilização em livro próprio, para fins de fiscalização.
Por fim, o art. 6º declara ser livre a venda de seringas e agulhas esterilizadas descartáveis nas farmácias sem indicação ou prescrição médica.
A justificação salienta o crescimento da incidência
de doenças sexualmente transmissíveis, em especial
a Aids, motivando a adoção de procedimentos que objetivam a redução dos danos. Assim, procura estender
o comportamento ao usuário de drogas injetáveis, um
dos grupos mais vulneráveis à transmissão dos vírus
das hepatites e do vírus da imunodeficiência humana.
Ao mesmo tempo, procura garantir o tratamento específico para usuários de drogas. Por fim, o objetivo
maior é eliminar entraves legais para ampliar a política
de redução de danos entre usuários de drogas.
Em nossa Comissão, não foram apresentadas
emendas no prazo regimental. A proposta será avaliada, ainda, pelas Comissões de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
II – Voto
A posição da nobre Autora, Deputada Cida Diogo, mostra-se plenamente alinhada com os conceitos
adotados pela política de saúde no Brasil. A adoção
de estratégias para redução de danos, tanto no que se
refere às doenças sexualmente transmissíveis, quanto na população usuária de drogas injetáveis, já vem
sendo adotada em nosso país não apenas pelas au-
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toridades sanitárias como também por organizações
não-governamentais.
Estimativa do ano de 2004 mostra que mais de
oitocentos mil brasileiros entre 15 e 49 anos já usaram
drogas pelo menos uma vez na vida. Em 1999, 76%
dos usuários de drogas não compartilhavam seringas.
Muitos municípios já aderiram ao programa de substituição de seringas para usuários de drogas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.
No ano de 2005, o Ministério da Saúde elaborou
a Portaria nº 1.028, que trata das ações que visam à
redução de danos sociais e à saúde decorrentes do
uso de substâncias que causem dependência. Além
de atividades de informação sobre riscos, há a previsão de se desestimular o compartilhamento de instrumentos utilizados para consumo de drogas. Determina ainda que a identidade e a liberdade dos usuários
sejam preservadas.
Outra idéia que prejudica o projeto é a ingerência direta sobre os gestores de saúde nos diferentes
níveis de governo, ao pretender obrigá-los a promover
campanhas, distribuir preservativos, seringas e agulhas
descartáveis. A legitimidade de iniciativa semelhante
será melhor avaliada pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
Lembramos o dispositivo constitucional de que
é atribuição do Sistema Único de Saúde prover assistência à saúde em todos os níveis. Sem dúvida, a
redução de danos enquadra-se no conceito de proteção à saúde, constituindo, como tal, dever do Estado.
Diante deste entendimento, já referendado por diversas
vezes por nossa Comissão, entendemos a iniciativa
como redundante.
Considerando deste modo que o que o projeto de
lei prevê já está sendo realizado por diversas instâncias
do governo e da sociedade, e que é desnecessária a
criação de uma lei para reafirmar o que a Constituição
Federal já determina, acreditamos que a iniciativa não
deve prosperar.
Diante destes fatos, manifestamos o voto pela
rejeição do Projeto de Lei nº 1.692, de 2007.
Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2007. –
DeputadoDr. Talmir.
PROJETO DE LEI Nº 1.833-A, DE 2007
(Do Senado Federal)
PLS Nº 195/2007
Ofício nº 1165/2007 (SF)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Planalto do Araxá (UFPLA), com sede na cidade de Araxá, no Estado
de Minas Gerais, e campi avançados da Univer-
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sidade Federal de Sergipe (UFS), nos Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da
Glória e Propriá, no Estado de Sergipe; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: DEP. TADEU FILIPPELLI).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54
RICD).; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
O projeto de lei sob parecer, resultante da aprovação pelo Senado Federal de proposição de iniciativa
do Senador Eduardo Azeredo, autoriza o Poder Executivo a criar Universidade Federal do Planalto do Araxá
(UFPLA), com sede na cidade de Araxá, no Estado
de Minas Gerais, e campi avançados da Universidade
Federal de Sergipe (UFS), nos Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, no
Estado de Sergipe.
Além desta Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, a proposição será também encaminhada para análise de mérito à Comissão de Educação e
Cultura. Em seguida, será apreciada pela Comissão de
Finanças e Tributação, em seu aspecto de adequação
financeira ou orçamentária, e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a respeito de sua constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto. Nos termos do art. 32, XVIII, alínea
p, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
cabe a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito
da proposição.
II – Voto do Relator
A proposta do Projeto de Lei nº 1.833, de 2007,
é mais uma iniciativa que visa democratizar o ensino
público no País, pois ampliará o acesso ao ensino superior aos habitantes das regiões de Araxá, em Minas
Gerais, e de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, no Estado de Sergipe, o que irá contribuir sobremaneira para a melhor capacitação técnica
dessas populações.
Os objetivos da proposição são relevantes e significativos para os desenvolvimentos regionais e nacional.
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É notória a importância que a educação formal possui
no processo de desenvolvimento científico, econômico
e social uma nação. Nesse contexto, a ampliação de
oportunidades de acesso ao ensino universitário se afigura como um dos pilares para o fortalecimento da educação nacional, que, conseqüentemente, terá impactos
positivos nos demais segmentos da sociedade.
A ampliação da oferta de vagas de ensino público
superior em regiões mais distantes das capitais é medida que se impõe, haja vista que facilitará o acesso ao
ensino superior para muitos jovens que, em virtude da
limitação de recursos financeiros, não têm como estudar
em faculdades privadas, bem como, ao se deslocarem
para os grandes centros, não possuem condições de
custear as despesas de moradia e alimentação, para
se manterem nas universidades públicas.
Embora não seja da competência desta Comissão, cabe registrar a possibilidade de vir a ser questionada a constitucionalidade da proposição examinada, tendo em vista a reserva de iniciativa legiferante
do Presidente da República, prevista no art. 61, § 1º,
inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal, para projetos que disponham sobre a criação de órgãos e entidades públicas.
Diante do exposto, submeto o meu voto pela
APROVAÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 1.833,
de 2007.
Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2007. –
DeputadoTadeu Filippelli, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei nº 1.833/2007, nos termos do Parecer do Relator, DeputadoTadeu Filippelli.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli,
Elcione Barbalho e Eudes Xavier – Vice-Presidentes,
Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, Marco Maia,
Milton Monti, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Tarcísio
Zimmermann, Thelma de Oliveira, Vanessa Grazziotin,
Wilson Braga, Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Santana, Edinho Bez, Eduardo Barbosa,
Eduardo Gomes, João Campos, Mauro Nazif, Nelson
Pellegrino e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoPedro Fernandes, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.952-B, DE 2007
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 620/2007
Aviso nº 840/2007 – C. Civil
Institui o regime disciplinar do Departamento de Polícia Federal e da Polícia Civil
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do Distrito Federal, revoga dispositivos da
Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (relator:
DEP. EDGAR MOURY); e da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, pela aprovação (relator: DEP.
JOÃO CAMPOS).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.952, de 2007, de autoria do
Poder Executivo, institui o regime disciplinar do Departamento de Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito
Federal e revoga os arts. 41 a 60, da Lei nº 4.878, de
3 de dezembro de 1965, com a finalidade de dotar o
Estado de um instrumento legal que possibilite uma
maior eficácia no combate à corrupção policial e um
controle mais rigoroso da observância das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Na sua justificação, o Governo argumenta que
nos últimos anos tem sido notória a mutação e a sofisticação das técnicas e dos aparatos utilizados nas
práticas de infrações criminais, inclusive quanto à cooptação de elementos das próprias forças policiais,
pelo que se faz urgente e indispensável que o Estado
possa se valer de um arcabouço jurídico mais moderno e abrangente para o regime disciplinar de suas
instituições policiais.
A proposição foi distribuída Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Trabalho, de Administração e Serviço Público; Finanças e
Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania nos
termos em que dispõem os arts. 24, inciso II, e 54, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD).
No prazo regimental não foram oferecidas emendas nesta Comissão.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Muito embora o atual regime disciplinar das Polícias Federal e Civil do Distrito Federal, inserto no regime
jurídico que dispõe a Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de
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1965, guarde rigidez no trato das condutas não condizentes com a atividade policial, em alguns casos, até
mesmo com rigorismo um pouco exacerbado, somos
de que a modernização da estrutura legal que trata da
matéria em tela exige do legislador elevada atenção,
diante do fato de que essas importantes instituições
atuam diuturnamente no combate a criminosos, muitas das vezes participantes de poderosas organizações criminosas, fator que deve ser levado em conta
na adoção de medidas que evitem a odiosa e temida
contaminação interna.
De certo, por força do bom nível salarial dos integrantes das polícias em comento, aliado ao rigorismo
do regime disciplinar vigente, é baixíssimo o percentual
de policiais dessas instituições envolvidos em ações
delituosas. Também é notório o excelente padrão de
desempenho do Departamento de Polícia Federal e da
Polícia Civil do Distrito Federal no exercício de seus
misteres, mas, entendemos necessária a atualização
das normas disciplinares dessas instituições, haja vista
que a norma vigente foi editada em 1965, carecendo
de novos mecanismos que visem garantir um exercício ainda mais responsável e eficiente dessas nobres
polícias organizadas e mantidas pela União.
O projeto em epígrafe estrutura as condutas consideradas transgressões disciplinares e suas sanções,
adequando-as ao princípio da proporcionalidade, bem
como prevê as circunstâncias agravantes e atenuantes
a elas associadas. Para este fim, a proposta inova ao
estabelecer um detalhamento significativo dos tipos de
transgressões disciplinares, ampliando expressivamente as faixas das sanções administrativas aplicáveis.
Deve ser ressaltado, ainda, a introdução da possibilidade de instauração de sindicância para os casos
puníveis com advertência ou suspensão de até trinta
dias, de forma a imprimir uma maior celeridade e economia ao processamento de infrações de menor potencial ofensivo, vez que hoje, qualquer procedimento
para a apuração de infração disciplinar de policiais, independente da gravidade, deve ser feita por processo
administrativo, muito mais demorado e custoso.
Assim sendo, entendemos ser absolutamente
meritória a presente proposição, ao aperfeiçoar e modernizar o regime disciplinar do Departamento de Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, pelo
que votamos, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei nº 1.952, de 2007.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2008. –
João Campos, DeputadoFederal.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada
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hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.952/07, nos termos
do Parecer do Relator, DeputadoJoão Campos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Marina Maggessi e Marcelo Melo – Vice-Presidentes;
Antonio Carlos Biscaia, Edmar Moreira, Givaldo Carimbão, Jair Bolsonaro, João Campos, Laerte Bessa,
Lincoln Portela, Mauro Lopes – Titulares;Fátima Pelaes, Geraldo Pudim, Guilherme Campos, Iriny Lopes,
Jorginho Maluly e William Woo – Suplentes.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2008. – Deputada Marina Maggessi, 1ª Vice-Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.429-A, DE 2008
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 286/08
Aviso nº 360/08 – C. Civil
Dispõe sobre a criação das Funções
Comissionadas do Poder Executivo – FCPE,
e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de
2007, para dispor sobre a remuneração das
FCPE; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com emendas (relator: DEP.
MARCO MAIA).
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 apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
A proposição em tela, de autoria do Poder Executivo, prevê a criação de um novo grupo de funções
comissionadas – denominadas Funções Comissionadas do Poder Executivo – destinadas privativamente
aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo
na administração direta, autárquica e fundacional de
qualquer dos Poderes da União, em exercício nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao que estabelece o art. 37, inciso V, da Constituição Federal.
A medida objetiva restringir o número de cargos
em comissão de livre provimento, induzindo a profissionalização em áreas essenciais do Estado. Busca
aprofundar o processo de profissionalização da burocracia, aumentando a capacidade técnica do Estado
para a condução de políticas públicas. Retrata, por
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outro lado, a continuidade da política de valorização
dos servidores públicos, por meio da reserva de posições de confiança, iniciada pelo Decreto no 5.497, de
21 de julho de 2005, que definiu percentuais mínimos
dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS a serem ocupados por
servidores públicos efetivos, e da instituição de programas de profissionalização no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Federal.
As FCPE destinar-se-ão ao exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento nos órgãos
e entidades do Poder Executivo Federal. A proposição
contempla cinco níveis de funções, com a criação dos
seguintes quantitativos: 46 FCPE-5, 165 FCPE-4, 396
FCPE-3, 933 FCPE-2 e 937 FCPE-1, totalizando 2.477
funções. No art. 4º, propõe-se a extinção de idêntico
quantitativo de cargos do Grupo -DAS, de níveis correspondentes, caracterizando a simples substituição
de DAS por FCPE.
O Poder Executivo informa que o quantitativo
inicialmente proposto corresponde a 50% dos cargos
em comissão do Grupo – DAS de nível 4 e a 75% dos
cargos DAS de níveis 1 a 3, além de 46 cargos DAS de
nível 5, atualmente alocados nos seguintes órgãos: (i)
Secretarias de Gestão, de Planejamento e Investimentos Estratégicos e de Orçamento Federal, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, (ii) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda, (iii) Controladoria-Geral da
União, (iv) Advocacia-Geral da União, e (v) Departamento de Polícia Federal e Departamento de Polícia
Rodoviária Federal do Ministério da Justiça. Todos os
órgãos citados, ainda de acordo com a mensagem que
acompanha o Projeto de Lei, são dotados de carreiras
estruturadas, com profissionais aptos a assumir posições de direção, chefia e assessoramento.
O projeto prevê também a inclusão, nos planos
de capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo, de ações voltadas à habilitação de servidores
para o exercício das FCPE, sempre a cargo da Escola
Nacional de Administração Pública, entidade vinculada
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Dispõe que as novas funções equiparam-se, para
todos os efeitos legais e regulamentares, aos cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores-DAS de níveis equivalentes e que aos ocupante de FCPE de níveis 4 e 5 será concedido auxíliomoradia, de acordo com as regras estabelecidas para
os cargos de DAS de nível correspondente.
Não foram apresentadas emendas nesta Comissão, no prazo regimental.
É o Relatório.
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II – Voto do Relator
A iniciativa do Poder Executivo de criar as Funções Comissionadas do Poder Executivo, destinadas
privativamente aos servidores públicos ocupantes de
cargo efetivo na administração direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, guarda
relação direta com a profissionalização da burocracia
federal, na medida em que reserva aos próprios servidores parcela dos postos de chefia e assessoramento
na administração federal. Neste sentido, favorece a
estabilidade na condução das políticas públicas, ao
tempo em que valoriza o servidor público, inclusive
por meio de programas de capacitação.
No mesmo sentido, o quantitativo de FCPE que
se propõe criar – duas mil quatrocentas e setenta e
sete – reflete a necessária prudência na implantação
gradual de um novo modelo, que precisará ser avaliado futuramente, para que se possa decidir quanto à
viabilidade de seu aprofundamento.
Registre-se, ademais, que a proposição em comento opera na mesma linha do que a Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006, promoveu em relação a
1.330 cargos em comissão do Instituto Nacional do
Seguro Social de níveis DAS-1 a DAS-3, que foram
substituídos por funções comissionadas privativas de
ocupantes de cargos efetivos, mediante a criação das
Funções Comissionadas do INSS – FCINSS, contribuindo para a profissionalização da Autarquia. Tramita
ainda, nesta Casa, o Projeto de Lei nº 3.675, de 2008,
do Poder Executivo, que dispõe sobra as Funções
Comissionadas do DNPM – FCDNMP, orientado pela
mesma premissa e metodologia.
Não obstante o mérito que se vislumbra na proposta, considera esta Relatoria necessária a incorporação de duas emendas, com vistas ao aperfeiçoamento do projeto.
Quanto à primeira, a redação original do Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo propõe a
simples extinção de cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores em quantitativo idêntico ao de Funções Comissionadas do Poder
Executivo criadas. A Emenda nº 1 do Relator, assim,
objetiva conferir certo grau de flexibilidade ao Poder
Executivo na administração da transição entre o modelo
baseado em cargos do Grupo-DAS para um modelo
híbrido, no qual coexistirão os cargos em comissão e
as novas funções comissionadas, ambos destinados,
indistintamente, ao exercício de atividades de direção,
chefia e assessoramento nos órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal.
A segunda emenda, por seu turno, tem o simples
propósito de compatibilizar a remuneração atribuída às
FCPE ao patamar remuneratório dos demais cargos e
funções comissionadas existentes na administração
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pública federal, já que foram objeto de recente reajuste, com a edição da Medida Provisória no 441, de 29 de
agosto de 2008. Visto que a proposição original considera, para fins de cálculo de seu impacto, a remuneração
dos cargos em comissão DAS correspondentes, cujos
valores já foram ajustados pela referida Medida Provisória, impõe-se que o mesmo valor-base considerado seja
preservado, na forma da Emenda nº 2 do Relator.
Assim, pelo supracitado, somos pela aprovação
do Projeto de Lei no 3.429, de 2008, com as Emendas
nº 1 e 2 do Relator, que integram este Parecer.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. –
DeputadoMarco Maia, Relator.
o

EMENDA N 1
Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei no 3.429/2008
a seguinte redação:
“Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado
a extinguir os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS:
I – quarenta e seis DAS-5;
II – cento e sessenta e cinco DAS-4;
III – trezentos e noventa e seis DAS-3;
IV – novecentos e trinta e três DAS-2; e
V – novecentos e trinta e sete DAS-1.”
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. –
DeputadoMarco Maia, Relator.
EMENDA No 2
O Anexo III do Projeto de Lei no 3.429/2008 passa
a vigorar nos seguintes termos:
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli,
Elcione Barbalho e Eudes Xavier – Vice-Presidentes,
Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, Marco Maia,
Milton Monti, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Tarcísio
Zimmermann, Thelma de Oliveira, Vanessa Grazziotin,
Wilson Braga, Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Santana, Edinho Bez, Eduardo Barbosa,
Eduardo Gomes, João Campos, Mauro Nazif, Nelson
Pellegrino e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoPedro Fernandes, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.070-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 786/2008
MSC Nº 383/2008
Aprova o ato que outorga permissão
à CNC.BR – Centro Nacional de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Corumbá, Estado
do Mato Grosso do Sul; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP.
NELSON TRAD).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório

III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com emendas, o Projeto de
Lei nº 3.429/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoMarco Maia.

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria no 499, de 13 de setembro de 2006, que
outorga permissão à CNC.BR – Centro Nacional de
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula, no Município de
Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
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parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas parecem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.070,
de 2008.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoNelson Trad, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.070/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoNelson Trad.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
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Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.090-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 820/2008
MSC Nº 384/2008
Aprova o ato que outorga permissão à
Natureza Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Aparecida
do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. NELSON TRAD).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria no 600, de 21 de setembro de 2006, que
outorga permissão à Natureza Comunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Aparecida do
Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.090,
de 2008.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoNelson Trad, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.090/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoNelson Trad.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
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Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.094-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 830/2008
MSC Nº 384/2008
Aprova o ato que outorga permissão à
Portel Serviços de Radiodifusão Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de
Bagre, Estado do Pará. ; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP.
GERSON PERES).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria no 616, de 21 de setembro de 2006, que
outorga permissão à Portel Serviços de Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Bagre,
Estado do Pará.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.094,
de 2008.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoGerson Peres, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.094/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoGerson Peres.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
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Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.107-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 816/2008
MSC Nº 384/2008
Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Beija Flor de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município
de Milhã, Estado do Ceará; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP.
LEO ALCÂNTARA).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 546, de 13 de setembro de 2006,
que outorga permissão à Sistema Beija Flor de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município de Milhã, Estado do Ceará.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.107,
de 2008.
Sala da Comissão, 2 de Dezembro de 2008. –
DeputadoLeo Alcântara, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.107/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoLeo Alcântara.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
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Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.123-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 864/2008
MSC Nº 378/2008
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária do Grupo Semente Nova
do Distrito de Missi a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Irauçuba, Estado do Ceará;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. LEO ALCÂNTARA).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 136, de 12 de abril de 2007, que
autoriza a Associação Comunitária do Grupo Semente Nova, do Distrito de Missi, a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Irauçuba,
Estado do Ceará.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.123,
de 2008.
Sala da Comissão, 2 de Dezembro de 2008. –
DeputadoLeo Alcântara, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.123/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoLeo Alcântara.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos

Dezembro de 2008

Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.126-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 871/2008
MSC Nº 378/2008
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação Palmares a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de
Palmares Paulista, Estado de São Paulo ;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 230, de 28 de maio de 2007, que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
Palmares a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Palmares Paulista, Estado
de São Paulo.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.126,
de 2008.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoJosé Genoíno, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.126/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoJosé Genoíno.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
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Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.127-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 872/2008
MSC Nº 378/2008
Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Navegantes de Anhembi a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Anhembi, Estado de São Paulo;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 231, de 28 de maio de 2007, que
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária
Navegantes de Anhembi a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Anhembi, Estado
de São Paulo.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.127,
de 2008.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoJosé Genoíno, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.127/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoJosé Genoíno.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
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Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.128-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 879/2008
MSC Nº 391/2008
Aprova o ato que outorga concessão
à Natureza Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP.
NELSON TRAD).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 13 de junho de 2008, que outorga concessão
à Natureza Comunicações Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.128,
de 2008.
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. –
DeputadoNelson Trad, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.128/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoNelson Trad.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
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Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.136-A, DE 2008
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 908/2008
MSC Nº 545/2008
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Dabar de Comunicação,
Educação e Cultura a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Floresta do Araguaia, Estado do
Pará; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. GERSON PERES).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 68, de 7 de março de 2008, que
autoriza a Associação Comunitária Dabar de Comunicação, Educação e Cultura a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Floresta do
Araguaia, Estado do Pará.
De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.
A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107,
de 2001.
Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.136,
de 2008.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2008. –
DeputadoGerson Peres, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.136/2008, nos termos do Parecer do Relator,
DeputadoGerson Peres.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurício Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes,
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto
Farias, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza,
Edmar Moreira, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres,
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, Pastor Pedro
Ribeiro, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Alexandre Silveira, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos
Magalhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Ariston,
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Carlos Alberto Leréia, Chico Lopes, Colbert Martins,
Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, Edmilson Valentim,
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, João Magalhães, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Márcio França,
Odílio Balbinotti, Ricardo Barros e William Woo.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2008. –
DeputadoEduardo Cunha, Presidente.
COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO (ORDINÁRIA),
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2008.
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano
de dois mil e oito, às onze horas e vinte minutos, no
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do
DeputadoVital do Rêgo Filho, Presidente, a Comissão
de Defesa do Consumidor para apreciação dos itens
constantes da pauta. Compareceram os Deputados
Vital do Rêgo Filho – Presidente; Antonio Cruz, Walter
Ihoshi e Laerte Bessa – Vice-Presidentes; Celso Russomanno, Jefferson Campos, João Carlos Bacelar,
José Carlos Araújo, Leo Alcântara, Luciana Costa, Luiz
Bassuma, Luiz Bittencourt, Vinicius Carvalho, Rodrigo
de Castro, Barbosa Neto, Chico Lopes, Julio Delgado
e Dr. Nechar – titulares; Eduardo da Fonte, Neudo
Campos, Cezar Silvestri, Fernando de Fabinho, Nilmar
Ruiz, Renato Amary e Ivan Valente – suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Cruz,
Vadão Gomes, Carlos Sampaio e Ana Arraes. Abertos
os trabalhos, o DeputadoJulio Delgado, ao felicitar o
Presidente pela vitória de seu irmão na eleição para a
Prefeitura de Campina Grande e lamentar o falecimento do Deputado Max Rosenmann, ponderou que o
número elevado de requerimentos de realização de
audiências públicas constantes da pauta, além dos já
aprovados, causaria dificuldade para a realização da
totalidade desses eventos, tendo em vista as votações
na Casa de matérias importantes e da apreciação da
Lei Orçamentária para dois mil e nove. Em resposta,
o Presidente esclareceu que entendia a dificuldade
apresentada pelo Parlamentar e que promoveria um
encontro com membros da Comissão naquela tarde
para elaboração de uma agenda, com o intuito de agilizar a realização dessas reuniões. Prosseguindo, o
Presidente, em breve pronunciamento, lamentou a
perda do Deputado Max Rosenmann, destacando a
atuação do Parlamentar na Casa e, em particular, neste Órgão Técnico, oportunidade em que lembrou o
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DeputadoRicardo Izar, morto no início dos trabalhos
desta Sessão Legislativa. Associaram-se à alocução
do Presidente os Deputados Celso Russomanno, João
Carlos Bacelar e Dr. Nechar. O Presidente solicitou,
então, que a Comissão concedesse um minuto de reflexão em memória do Deputado Max Rosenmann.
Findo esse prazo, ainda usaram da palavra os Deputado
Luiz Bittencourt, José Carlos Araújo e Vinicius Carvalho. Na seqüência, foram aprovadas, sem restrições,
as ATAS da vigésima sétima, vigésima oitava e vigésima nona reuniões, cujas leituras foram dispensadas
a requerimento dos Deputados Celso Russomanno e
Dr. Nechar, por terem sido distribuídas cópias. O Presidente informou aos Deputados que na reunião deliberativa da semana seguinte, dia cinco de novembro,
seriam apreciadas as propostas de emendas da Comissão ao Orçamento da União para dois mil e nove
e que, oportunamente, a Secretaria da Comissão encaminharia e-mail aos membros da Comissão com os
esclarecimentos acerca da elaboração dessas propostas. Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Requerimento
nº 127/08 – do Sr. José Carlos Araújo – que “solicita
seja incluído como tema a ser discutido na reunião de
Audiência Pública objeto do Requerimento nº 120, de
2008, do Deputado Walter Ihoshi, o PL nº 3008, de
2008, da deputada Angela Amin, que altera o art. 134
do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
responsabilidade dos cartórios de comunicar aos órgão executivos de trânsito dos estados a transmissão
de propriedade de veículos”. Em votação, foi o Requerimento aprovado; 2) Requerimento nº 129/08 – do
Sr. Vital do Rêgo Filho – que “solicita a realização de
reunião de audiência pública para discutir as implicações da pratica de cobrança do Valor de Uso de Rede
Móvel (VU-M) pelas maiores operadoras de telefonia
móvel do país”. Em votação, foi o Requerimento aprovado; 3) Requerimento nº 130/08 – do Sr. Vital do
Rêgo Filho – que “solicita que seja realizada audiência
pública com o objetivo de ampliar as discussões acerca do PL 7137, de 2002, que altera a Lei nº. 8245, de
18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações
dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes”. Em votação, foi o Requerimento aprovado;
4) Requerimento nº 131/08 – do Sr. Vital do Rêgo Filho – que “requer a realização de Audiência Pública
para discutir o Projeto de Lei Nº 29/2007, que dispõe
sobre a organização e exploração das atividades de
comunicação social eletrônica e dá outras providências”. Em votação, foi o Requerimento aprovado; 5)
Requerimento nº 132/08 – do Sr. Celso Russomanno
– que “requer encaminhamento de representação à
Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça”. Em votação, foi o Requerimento aprovado; 6)
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Requerimento nº 133/08 – do Sr. Dr. Nechar – que
“solicita a realização de reunião de audiência pública
obter informações sobre a denúncia de que cartórios
brasileiros deixam de aceitar certidões de nascimento
originais e autenticadas de padrinhos de casamento
para exigir “certidão atualizada”, emitida pelo próprio
cartório, ao custo de R$ 32,00 (trinta e dois reais cada)”.
Encaminhou a votação da matéria o autor, Deputado
Dr. Nechar, que sugeriu fosse o tema da proposição
em comento debatido durante a reunião de audiência
pública objeto do Requerimento nº 120/08, de autoria
do DeputadoWalter Ihoshi. Em votação, foi o Requerimento aprovado, com a sugestão apresentada pelo
Deputado Dr. Nechar; 7) Requerimento nº 134/08 –
do Sr. Ivan Valente – que “requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir a espetacularização promovida pelas
redes de televisão na cobertura do seqüestro ocorrido
no município de Santo André/SP”. Encaminhou a votação da matéria o DeputadoJulio Delgado. O Deputado
Dr. Nechar assumiu a presidência e concedeu a palavra aos Deputados Ivan Valente e Celso Russomanno.
O DeputadoVital do Rêgo Filho reassumiu a Presidência e, dando continuidade ao encaminhamento da
Proposição, concedeu a palavra aos Deputados Vinicius Carvalho, Neudo Campos e Luiz Bassuma. Em
votação, foi o Requerimento aprovado; 8) Requerimento nº 135/08 – do Sr. Celso Russomanno – que
“requer sejam incluídos mais dois convidados na Audiência Pública que discutirá “Esclarecimentos sobre
a cobrança de taxa de registro de contratos de alienação como garantia real de veículos automotores por
parte dos cartórios”, aprovado por meio do requerimento Nº 120/2008”. Em votação, foi o Requerimento
aprovado; 9) Projeto de Lei nº 1.462/07 – do Senado
Federal – que “obriga, nas hipóteses que especifica,
a veiculação de mensagens de advertência sobre o
risco de escassez e de incentivo ao consumo moderado de água”. Relator: DeputadoWalter Ihoshi. Parecer: pela rejeição. Vista concedida, em seis de agosto
de dois mil e oito, ao Deputado Celso Russomanno,
que apresentou Voto em Separado em dois de setembro de dois mil e oito. Procedeu à leitura do Parecer o
Relator, DeputadoWalter Ihoshi. Discutiu a matéria o
Deputado Celso Russomanno. Foi o Projeto de Lei
retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator;
10) Projeto de Lei nº 3.574/08 – do Senado Federal
– que “acrescenta inciso XVII 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, para
considerar abusiva a cláusula contratual que obrigue
o consumidor a pagar pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto bancário”. Apensado o Projeto
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de Lei nº 2.558/07 e, a este, os Projetos de Lei nºs.
2.582/07, 3.201/08 e 3.294/08. Relator: DeputadoCezar Silvestri. Parecer: pela aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs. 2.582/07, 3.201/08, 3.294/08 e 2.558/07,
apensados, com Substitutivo. Foi a matéria retirada
de pauta de ofício, por solicitação do Relator; 11) Projeto de Decreto Legislativo nº 24/07 – do Sr. Chico
Alencar – que “susta a aplicação do artigo 2º da Resolução 3.401, de 06 de setembro de 2006, do Conselho Monetário Nacional (CMN)”. Relator: Deputado
Vinicius Carvalho. Parecer: pela aprovação. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício; 12) Projeto de
Lei nº 2.566/96 – do Senado Federal – que “altera a
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”. Apensados os Projetos de Lei nºs 1.749/03,
1.563/03 – a este os Projetos de Lei nºs. 1.222/07,
2.095/07 e 2.573/07 –, 1.624/96, 3.215/97 – a este os
Projetos de Lei nºs. 2.594/00 –, 3.313/00, 4.158/98 – a
este os Projetos de Lei nºs. 2.568/96, 1.768/07, 2.998/08
e 2.999/08. Relator: Deputado Celso Russomanno.
Parecer: pela aprovação deste, dos Projetos de Lei
nºs. 1.624/96, 3.215/97, 1.563/03, 1.749/03, 1.768/07,
2.594/00, 1.222/07 e 2.095/07, apensados, e das Emendas nºs 7 e 9 apresentadas ao Substitutivo, na forma
do novo Substitutivo; e pela rejeição dos Projetos de
Lei nºs. 4.158/98, 3.313/00, 2.998/08, 2.999/08, 2.568/96
e 2.573/07, apensados, e das Emendas nºs 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 8 apresentadas ao Substitutivo. Vista concedida
ao DeputadoJoão Carlos Bacelar em três de setembro
de dois mil e oito. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício; 13) Projeto de Lei nº 5.534/05 – do Senado Federal – que “torna obrigatória a proteção contra radiação ultravioleta nos óculos de sol e dá outras
providências”. Relator: DeputadoLaerte Bessa. Parecer: pela aprovação deste e das Emendas de Relator
nºs. 1 e 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com Substitutivo; e pela rejeição da Emenda de Relator nº 3 daquela Comissão.
Vista concedida ao DeputadoWalter Ihoshi em vinte
e um de novembro de dois mil e sete. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado Laerte Bessa.
Discutiu a matéria o Deputado Celso Russomanno.
Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado, com
Complementação, tendo em vista sugestão apresentada pelo DeputadoCelso Russomanno acatada pelo
Relator; 14) Projeto de Lei nº 2.348/07 – do Senado
Federal – que “dispõe sobre a quitação antecipada de
contratos de empréstimos e financiamentos com desconto em folha de pagamento e sobre cobrança de
tarifas nessas operações”. Apensado o Projeto de Lei
nº 3.105/08. Relator: Deputado Cezar Silvestri. Parecer: pela aprovação deste e do Projeto de Lei nº
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3.105/08, apensado, com Substitutivo. Foi a matéria
retirada de pauta de ofício, por solicitação do Relator;
15) Projeto de Lei nº 3.573/08 – do Senado Federal
– que “acrescenta parágrafos ao art. 49 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, renumerando o atual parágrafo único, para impor ao fornecedor a obrigação de advertir o consumidor, de forma
clara e destacada, do direito de arrependimento previsto no art. 49 e dá outras providências”. Relator:
DeputadoJefferson Campos. Parecer: pela aprovação
deste e pela rejeição das Emendas nºs 1/08 e 2/08 da
Comissão de Defesa do Consumidor. O DeputadoLaerte Bessa, 3º Vice-Presidente, assumiu a presidência
e concedeu a palavra, para leitura do Parecer, ao Relator, Deputado Jefferson Campos. Discutiram a matéria os Deputados Celso Russomanno e José Carlos
Araújo. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado, com Complementação, tendo em vista sugestões
apresentadas pelos Deputados Celso Russomanno e
José Carlos Araújo acatadas pelo Relator; 17) Projeto de Lei nº 6.329/02 – da Sra. Rose de Freitas – que
“proíbe a utilização de substâncias anabolizantes hormonais ou assemelhadas, naturais ou sintéticas, na
produção de aves e ovos destinados ao consumo humano”. Relator: DeputadoBarbosa Neto. Parecer: pela
aprovação, com substitutivo. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do Deputado
Cezar Silvestri; 18) 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 incumbências das empresas concessionárias
de serviços públicos a obrigação de manter atualizado
o cadastro dos usuários”. Relator: Deputado Leo Alcântara. Parecer: pela aprovação. Procedeu à leitura
do Parecer o Relator, DeputadoLeo Alcântara. Discutiram a matéria os Deputados Celso Russomanno,
José Carlos Araújo, Vinicius Carvalho e Leo Alcântara.
Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado, com
Complementação, tendo em vista sugestão apresentada pelo DeputadoCelso Russomanno acatada pelo
Relator; 19) Projeto de Lei nº 5.517/05 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera a Lei nº 7.357, de
02 de setembro de 1985, vedando a inserção de data
de abertura de conta nos talonários de cheque expedidos pelas instituições bancárias ou financeiras”. Relator: Deputado Celso Russomanno. Parecer: pela
aprovação deste e pela rejeição da Emenda nº 1 ao
Substitutivo. Foi a matéria retirada de pauta de ofício,
por solicitação do DeputadoJoão Carlos Bacelar; 20)
Projeto de Lei nº 6.590/06 – do Sr. Paulo Pimenta –
que “modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicio-
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nais instalados no domicílio do assinante de serviço
de TV a cabo”. Apensados os Projetos de Lei nºs.
7.160/06, 631/07, 2.175/07 e 2.342/07. Relator:
Deputado Neudo Campos. Parecer: pela aprovação
deste e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs. 7.160/06,
631/07, 2.175/07 e 2.342/07, apensados. Foi a matéria
retirada de pauta de ofício, por solicitação do autor de
um dos Projetos apensados; 21) Projeto de Lei nº
1.028/07 – do Sr. Flávio Bezerra – que “dispõe sobre
a cobrança de hospedagem, em hotéis, pousadas e
assemelhados pelo tempo de efetiva utilização pelo
consumidor”. Relator: DeputadoLaerte Bessa. Parecer:
pela rejeição. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta
de ofício, por solicitação do Relator; 23) Projeto de
Lei nº 1.610/07 – do Sr. William Woo – que “proíbe a
utilização de telefone móvel no interior dos estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas”.
Relator: DeputadoJoão Carlos Bacelar. Parecer:
pela rejeição deste e da Emenda 1/08 da Comissão
de Defesa do Consumidor. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do autor; 26)
Projeto de Lei nº 2.899/08 – do Sr. William Woo – que
“obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel ao pagamento de multa em razão de danos decorrentes da
ineficiência em garantir a privacidade de seus usuários”. Relator: Deputado Vinicius Carvalho. Parecer:
com Complementação de Voto, pela aprovação, com
substitutivo. Vista concedida, em dezoito de junho de
dois mil e oito, ao DeputadoJosé Carlos Araújo, que
apresentou voto em separado em seis de agosto de
dois mil e oito. Lido o Parecer do Relator em reunião
anterior, passou-se à discussão da matéria. Usaram
da palavra os Deputados José Carlos Araújo, Leo Alcântara, Vinicius Carvalho e Celso Russomanno. Foi
o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator; e
32) Projeto de Lei nº 3.411/08 – do Sr. Giacobo –
que “dispõe sobre o prazo do seguro de automóveis”.
Relator: Deputado José Carlos Araújo. Parecer: pela
aprovação, com emenda. Foi o Projeto de Lei retirado
de pauta de ofício, por solicitação do Relator. Em cumprimento do art. 43 do Regimento Interno da Casa, o
DeputadoCelso Russomanno assumiu a presidência
e deu continuidade aos trabalhos: 33) Projeto de Lei nº
3.600/08 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “acrescenta
novo parágrafo ao art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências””. Relator: Deputado
Laerte Bessa. Parecer: pela aprovação, com emenda.
Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado
Laerte Bessa. Discutiram a matéria os Deputados
Vinicius Carvalho e Luiz Bassuma. Em votação, foi o
Parecer do Relator aprovado, com Complementação,
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tendo em vista sugestão apresentada pelo Deputado
José Carlos Araújo acatada pelo Relator. Deixaram de
ser apreciados os seguintes itens: 16) Projeto de Lei nº
4.710/01 – do Sr. Pedro Henry – que “dispõe sobre a
obrigatoriedade das prestadoras de serviço telefônico
fixo comutado manterem posto de atendimento nas localidades por elas atendidas”. Apensados os Projetos de
Lei nºs. 5.282/01 e 7.217/02. Relator: DeputadoChico
Lopes. Parecer: pela aprovação deste e dos Projetos
de Lei nºs. 5.282/01 e 7.217/02, apensados, na forma
do Substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; 22) 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 privadas nos
Estados, Municípios e no Distrito Federal e dá outras
providências”. Relator: Deputado Renato Amary. Parecer: pela aprovação, com emenda; 24) Projeto de
Lei nº 2.607/07 – do Sr. Pepe Vargas – que “faculta ao
segurado, nos contratos de seguros de automóveis, a
escolha do prestador de serviços de reparos do veículo sinistrado”. Relator: DeputadoAbelardo Camarinha.
Parecer: pela aprovação; 25) 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: DeputadoFernando de Fabinho. Parecer: pela
aprovação. Vista concedida, em dezoito de junho de
dois mil e oito, ao DeputadoWalter Ihoshi, que apresentou voto em separado em vinte e três de junho de
dois mil e oito; 27) Projeto de Lei nº 3.097/08 – do Sr.
Arnon Bezerra – que “obriga os Conselhos Profissionais a disponibilizar lista de membros sob os quais
pesam sindicância, inquérito ou processos na Justiça
em decorrência de suas atividades profissionais”. Relator: DeputadoEfraim Filho. Parecer: pela aprovação,
com Substitutivo; 28) Projeto de Lei nº 3.397/08 – do
Sr. Davi Alcolumbre – que “institui a obrigatoriedade de
afixação de placa indicativa em brinquedo ou equipamento de parques de diversão e de parque temático”.
Relator: Deputado Jefferson Campos. Parecer: pela
aprovação deste e da Emenda nº 1/08 da Comissão de
Defesa do Consumidor; 29) 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 Brasileiro de Aeronáutica, para
dispor sobre a publicidade da Apólice ou Certificado
de Seguro”. Relator: Deputado Marcelo Guimarães
Filho. Parecer: pela aprovação; 30) Projeto de Lei nº
3.019/08 – do Sr. Antonio Bulhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que “dispõe sobre o condomínio em
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edificações e as incorporações imobiliárias””. Relator:
DeputadoVital do Rêgo Filho. Parecer: pela aprovação
deste; e 31) Projeto de Lei nº 3.291/08 – do Sr. Celso
Russomanno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para incluir nova hipótese de cláusula
contratual abusiva”. Relator: Deputado Fernando de
Fabinho. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição
da Emenda nº 1/08 da Comissão de Defesa do Consumidor. Durante a reunião, o Deputado José Carlos
Araújo comunicou aos seus pares que na votação do
Medida Provisório nº 442 foi aprovada a Emenda nº 34,
de sua autoria, restabelecendo o registro de veículos
automotores nos órgãos de trânsito – Detrans, já que
o texto inicial daquela Proposição previa o registro de
veículos nos cartórios de título e documentos. Ao término de sua alocução, acrescentou que sua iniciativa
estava de acordo com procedimentos desta Comissão
de Defesa do Consumidor. Às treze horas e quarenta e um minutos, o Presidente encerrou os trabalhos,
antes convocando reunião ordinária para o dia cinco
de novembro, às dez horas, no plenário oito do Anexo II. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando
o arquivo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque
Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Vital do Rêgo Filho, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM
4 DE NOVEMBRO DE 2008.
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de
dois mil e oito, às quatorze horas e quarenta e sete
minutos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do DeputadoVital do Rêgo Filho, a Comissão de
Defesa do Consumidor para realização de audiência
pública. Compareceram os Deputados Vital do Rêgo
Filho – Presidente e Walter Ihoshi – Vice-Presidente;
João Carlos Bacelar, José Carlos Araújo, Leo Alcântara, Vinicius Carvalho, Carlos Sampaio, Chico Lopes e
Dr. Nechar – titulares; José Eduardo Cardozo, Efraim
Filho e Nilmar Ruiz – suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Cruz, Celso Russomanno,
Jefferson Campos, Laerte Bessa, Luciana Costa, Luiz
Bassuma, Luiz Bittencourt. Vadão Gomes, Rodrigo de
Castro, Ana Arraes, Barbosa Neto e Julio Delgado.
Compareceram, ainda, os Deputados Vicente Arruda,
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Régis de Oliveira e Ronaldo Leite, não membros da
Comissão. Abertos os trabalhos, passou-se à ORDEM
DO DIA: audiência pública destinada à obtenção de
“esclarecimentos sobre a cobrança de taxa de registro
de contratos de alienação fiduciária com garantia real
de veículos automotores por parte dos cartórios”, nos
termos dos Requerimentos nºs. 120/08, do Deputado
Walter Ihoshi, 127/08, do DeputadoJosé Carlos Araújo,
133/08, do DeputadoDr. Nechar, e 135/08, do Deputado
Celso Russomanno, com a presença dos Senhores
convidados Alfredo Peres da Silva, Diretor do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran; Paulo Roberto de Carvalho Rêgo, Vice-Presidente de Registro
de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Associação dos Notários e Registradores do Brasil –
Anoreg e Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoa
Jurídica do Brasil – IRTDPJ Brasil; Osmar Roncolato
Pinho, Diretor Setorial Adjunto de Produtos e Financiamentos da Federação Brasileira dos Bancos – Febraban
e Vice-Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Leasing – Abel; e Horácio L. N. Cata Preta,
Diretor de Projetos e Serviços da Federação Nacional
das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
– Fenaseg. O Presidente convidou os expositores para
tomarem assento à mesa e discorreu sobre as normas
regimentais que disciplinam os procedimentos adotados nas audiências públicas. Prosseguindo, concedeu
a palavra ao DeputadoWalter Ihoshi para, em seu nome
e no dos demais autores dos Requerimentos, prestar
esclarecimentos sobre as motivações da realização
da audiência pública. Dando início às exposições dos
convidados, o Presidente concedeu a palavra, sucessivamente, aos Senhores Alfredo Peres da Silva, Paulo
Roberto de Carvalho Rêgo e Osmar Roncolato Pinho.
O DeputadoWalter Ihoshi, 2º Vice-Presidente, que assumira a direção dos trabalhos, concedeu a palavra
ao senhor Horácio L. N. Cata Preta. Findas as considerações iniciais dos expositores, usaram da palavra
para interpelá-los os Deputados José Carlos Araújo,
Dr. Nechar, Leo Alcântara, Vicente Arruda, Efraim Filho,
Régis de Oliveira e José Eduardo Cardoso. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos e, às dezessete horas e vinte e três minutos, encerrou os trabalhos. O inteiro teor da reunião
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o
seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de
Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, DeputadoVital do Rêgo Filho, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE
2008.
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de
dois mil e oito, às dez horas e trinta e seis minutos, no
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputado
Vital do Rêgo Filho, Presidente, a Comissão de Defesa
do Consumidor para apreciação dos itens constantes
da pauta. Compareceram os Deputados Vital do Rêgo
Filho – Presidente e Walter Ihoshi – Vice-Presidente;
Celso Russomanno, Jefferson Campos, João Carlos
Bacelar, José Carlos Araújo, Leo Alcântara, Luciana
Costa, Luiz Bassuma, Luiz Bittencourt, Vinicius Carvalho, Rodrigo de Castro, Ana Arraes, Barbosa Neto, Chico Lopes e Julio Delgado – titulares; Eduardo da Fonte,
Leandro Vilela, Marcelo Guimarães Filho, Neudo Campos, Cezar Silvestri, Nilmar Ruiz e Renato Amary – suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Cruz, Laerte Bessa, Vadão Gomes, Carlos Sampaio
e Dr. Nechar. Abertos os trabalhos, foi aprovada, sem
restrição, a ATA da trigésima reunião, cuja leitura foi
dispensada a requerimento do Deputado Eduardo da
Fonte, por terem sido distribuídas cópias. Em seguida,
o Presidente comunicou aos Deputados que, conforme
o art. 164 inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, declarou a prejudicado o Projeto de Decreto Legislativo nº 24/07, do Sr. Chico Alencar, por haver
perdido a oportunidade. Informou, ainda, que na reunião
da semana seguinte, dia doze de novembro, seriam
apreciadas as propostas de emendas da Comissão ao
Orçamento da União para 2009. Passou-se à ORDEM
DO DIA: 1) Requerimento nº 136/08 – do Sr. Eduardo
da Fonte – que “requer seja realizada reunião de audiência pública nesta Comissão para discutir o Acórdão
n.º 2210/2008 – Plenário – no qual o Tribunal de Contas
da União (TCU) determinou à Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) que: 1) ajuste a metodologia
atual de reajuste tarifário presente no contrato de concessão da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE); 2) avalie o impacto, no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, da metodologia utilizada nos reajustes
desde o início da concessão; e 3) estenda os ajustes
metodológicos que vierem a ser feitos às demais empresas concessionárias de energia elétrica do país”.
Encaminharam a votação da matéria os Deputados
Eduardo da Fonte e Ana Arraes. Em votação, foi o Requerimento aprovado; 2) Requerimento nº 137/08 – do
Sr. Vital do Rêgo Filho – que “requer a realização de
reunião de audiência pública sobre a medição eletrôni-
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ca do consumo de energia elétrica”. Em votação, foi o
Requerimento aprovado; 3) Projeto de Lei nº 1.462/07
– do Senado Federal – que “obriga, nas hipóteses que
especifica, a veiculação de mensagens de advertência
sobre o risco de escassez e de incentivo ao consumo
moderado de água”. Relator: DeputadoWalter Ihoshi.
Parecer: pela rejeição. Vista concedida, em seis de
agosto de dois mil e oito, ao Deputado Celso Russomanno, que apresentou Voto em Separado em dois de
setembro de dois mil e oito. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado Walter Ihoshi. Em votação,
foi o Parecer do Relator aprovado; 4) Projeto de Lei nº
2.348/07 – do Senado Federal – que “dispõe sobre a
quitação antecipada de contratos de empréstimos e financiamentos com desconto em folha de pagamento e
sobre cobrança de tarifas nessas operações”. Apensado o Projeto de Lei nº 3.105/08. Relator: DeputadoCezar Silvestri. Parecer: pela aprovação deste e do Projeto de Lei nº 3.105/08, apensado, com Substitutivo. Foi
concedida vista ao Deputado José Carlos Araújo; 5)
Projeto de Lei nº 4.710/01 – do Sr. Pedro Henry – que
“dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras de
serviço telefônico fixo comutado manterem posto de
atendimento nas localidades por elas atendidas”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 5.282/01 e 7.217/02. Relator: DeputadoChico Lopes. Parecer: pela aprovação
deste e dos Projetos de Lei nºs. 5.282/01 e 7.217/02,
apensados, na forma do Substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado
Chico Lopes. Foi concedida vista ao Deputado Julio
Delgado; 6) Projeto de Lei nº 6.329/02 – da Sra. Rose
de Freitas – que “proíbe a utilização de substâncias
anabolizantes hormonais ou assemelhadas, naturais
ou sintéticas, na produção de aves e ovos destinados
ao consumo humano”. Relator: DeputadoBarbosa Neto.
Parecer: pela aprovação, com Substitutivo. Foi concedida vista ao DeputadoCezar Silvestri; 7) Projeto de Lei
nº 5.517/05 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que
“altera a Lei nº 7.357, de 02 de setembro de 1985, vedando a inserção de data de abertura de conta nos talonários de cheque expedidos pelas instituições bancárias ou financeiras”. Relator: Deputado Celso Russomanno. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo, e
pela rejeição da Emenda ao Substitutivo. Procedeu à
leitura do Parecer o Relator, Deputado Celso Russomanno. Discutiram a matéria os Deputados Julio Delgado, Celso Russomanno, Ana Arraes e Chico Lopes.
Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 8) Projeto de Lei nº 6.590/06 – do Sr. Paulo Pimenta – que
“modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicionais
instalados no domicílio do assinante de serviço de TV
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a cabo”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 7.160/06,
631/07, 2.175/07 e 2.342/07. Relator: DeputadoNeudo
Campos. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição
dos Projetos de Lei nºs. 7.160/06, 631/07, 2.175/07 e
2.342/07, apensados. Foi a matéria retirada da pauta
de ofício, por solicitação do Relator; 9) Projeto de Lei nº
262/07 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera o caput
do art. 43, seus §§ 1º, 2º e 5º da Lei nº 8.078, de 1990
– Código de Defesa do Consumidor”. Apensados os
Projetos de Lei nºs: 496/07 – a este os Projetos de Lei
nºs. 776/07, 1.108/07 e 3.309/08 –, 1.083/07, 1.373/07
e 2.168/07. Relator: DeputadoJulio Delgado. Parecer:
pela aprovação dos Projetos de Lei nºs. 496/07 e
3.309/08, apensados, com Substitutivo; e pela rejeição
do Projeto de Lei nº 262/07, das Emendas da Comissão
de Defesa do Consumidor nºs. 1/07, 2/07, 3/07 e 4/07,
da Emenda ao Substitutivo e dos Projetos de Lei nºs.
1.083/07, 1.373/07, 2.168/07, 776/07 e 1.108/07, apensados. O DeputadoBarbosa Neto apresentou Voto em
Separado em seis de dezembro de dois mil e sete. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado Julio
Delgado. Discutiram a matéria os Deputados Barbosa
Neto, Walter Ihoshi e Vinicius Carvalho. Em votação, foi
o Parecer do Relator aprovado, com complementação,
tendo em vista a sugestão apresentada pelo Deputado
Barbosa Neto e acatada pelo Relator; 11) 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 privadas nos Estados, Municípios e no Distrito Federal e dá outras providências”. Relator: DeputadoRenato Amary. Parecer:
pela aprovação, com emenda. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do autor e do
Relator; 12) Projeto de Lei nº 1.610/07 – do Sr. William
Woo – que “proíbe a utilização de telefone móvel no
interior dos estabelecimentos bancários e instituições
assemelhadas”. Relator: DeputadoJoão Carlos Bacelar.
Parecer: pela rejeição deste e da Emenda nº 1/08 da
Comissão de Defesa do Consumidor. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, DeputadoJoão Carlos Bacelar.
Discutiu a matéria o DeputadoCelso Russomanno. Em
votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 14) 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: DeputadoFernando de Fabinho. Parecer: pela aprovação. Vista concedida, em dezoito de junho de dois mil e oito, ao DeputadoWalter
Ihoshi, que apresentou Voto em Separado em vinte e
três de junho de dois mil e oito. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator; 15)
Projeto de Lei nº 2.822/08 – da Sra. Manuela D’ávila –
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que “altera os arts. 283 e 302 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a publicidade
da Apólice ou Certificado de Seguro”. Relator: Deputado
Marcelo Guimarães Filho. Parecer: pela aprovação. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, DeputadoMarcelo Guimarães Filho. Discutiram a matéria os Deputados
Celso Russomanno e Neudo Campos. Foi o Projeto de
Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator, tendo em vista as sugestões apresentadas durante
a discussão da matéria; 16) Projeto de Lei nº 2.899/08
– do Sr. William Woo – que “obriga as operadoras de
telefonia fixa e móvel ao pagamento de multa em razão
de danos decorrentes da ineficiência em garantir a privacidade de seus usuários”. Relator: DeputadoVinicius
Carvalho. Parecer: com Complementação de Voto, pela
aprovação, com Substitutivo. Vista concedida, em dezoito de junho de dois mil e oito, ao Deputado José
Carlos Araújo, que apresentou Voto em Separado em
seis de agosto de dois mil e oito. Procedeu à leitura do
Parecer o Relator, DeputadoVinicius Carvalho. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado, com nova
Complementação, em virtude de o Relator ter acatado
em seu Parecer o Voto em Separado do DeputadoJosé
Carlos Araújo integralmente; 19) Projeto de Lei nº
3.111/08 – do Sr. Edigar Mão Branca – que “dispõe sobre os atrasos na prestação do serviço de transporte
rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros e dá outras providências”. Relator: Deputado
Chico Lopes. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo.
Procedeu à leitura do Parecer o Relator, DeputadoChico Lopes. Discutiu a matéria o DeputadoCelso Russomanno. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado,
com complementação, tendo em vista sugestão apresentada pelo DeputadoCelso Russomanno e acatada
pelo Relator; 20) Projeto de Lei nº 3.291/08 – do Sr.
Celso Russomanno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, para incluir nova hipótese de
cláusula contratual abusiva”. Relator: DeputadoFernando de Fabinho. Parecer: pela aprovação deste e pela
rejeição da Emenda nº 1/08 da Comissão de Defesa do
Consumidor. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de
ofício, por solicitação do Relator; 21) Projeto de Lei nº
3.397/08 – do Sr. Davi Alcolumbre – que “institui a obrigatoriedade de afixação de placa indicativa em brinquedo ou equipamento de parques de diversão e de parque
temático”. Relator: DeputadoJefferson Campos. Parecer: pela aprovação deste e da Emenda nº 1/08 da Comissão de Defesa do Consumidor. Procedeu à leitura
do Parecer o Relator, DeputadoJefferson Campos. Discutiram a matéria os Deputados Celso Russomanno,
Chico Lopes e José Carlos Araújo. Foi o Projeto de Lei
retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator,
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em razão das sugestões apresentadas ao longo da discussão; 22) Projeto de Lei nº 3.411/08 – do Sr. Giacobo
– que “dispõe sobre o prazo do seguro de automóveis”.
Relator: Deputado José Carlos Araújo. Parecer: pela
aprovação, com emenda. Usou da palavra para prestar
esclarecimentos acerca da matéria o Relator, Deputado
José Carlos Araújo. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator; e 23) Proposta
de Fiscalização e Controle nº 52/08 – do Sr. Vital do
Rêgo Filho – que “propõe que o Tribunal de Contas da
União fiscalize a Agência Nacional de Energia Elétrica
para fiscalizar a autorização de reajuste das tarifas das
distribuidoras Companhia Energética do Maranhão (Cemar), Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Companhia Energética de Alagoas (Ceal) e Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A (antiga Saelpa)”.
Relator: DeputadoWalter Ihoshi. Relatório Prévio: pela
implementação. Procedeu à apresentação do Parecer
o Relator, DeputadoWalter Ihoshi. Discutiram a matéria
os Deputados Celso Russomanno, Neudo Campos e
Chico Lopes. Em votação, foi o Parecer Prévio aprovado, com complementação, tendo em vista sugestão
apresentada pelo DeputadoCelso Russomanno e acatada pelo Relator. Deixaram de ser apreciados os seguintes itens da pauta: 10) Projeto de Lei nº 1.028/07
– do Sr. Flávio Bezerra – que “dispõe sobre a cobrança
de hospedagem, em hotéis, pousadas e assemelhados
pelo tempo de efetiva utilização pelo consumidor”. Relator: Deputado Laerte Bessa. Parecer: pela rejeição;
13) Projeto de Lei nº 2.607/07 – do Sr. Pepe Vargas –
que “faculta ao segurado, nos contratos de seguros de
automóveis, a escolha do prestador de serviços de reparos do veículo sinistrado”. Relator: DeputadoAbelardo Camarinha. Parecer: pela aprovação; 17) Projeto de
Lei nº 3.019/08 – do Sr. Antonio Bulhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que “dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias””. Relator:
DeputadoVital do Rêgo Filho. Parecer: pela aprovação
deste; e 18) Projeto de Lei nº 3.097/08 – do Sr. Arnon
Bezerra – que “obriga os Conselhos Profissionais a disponibilizar lista de membros sob os quais pesam sindicância, inquérito ou processos na Justiça em decorrência de suas atividades profissionais”. Relator: Deputado
Efraim Filho. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo.
Durante os trabalhos, o Presidente e o DeputadoJosé
Carlos Araújo, em momentos distintos, registraram a
presença no plenário do Senhor Veneziano Vital do
Rêgo, Prefeito reeleito do Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba. E o DeputadoVinicius Carvalho comunicou aos seus pares que agendara, para o
dia seguinte, audiência com o Ministro da Educação,
oportunidade em que sugeriria a inclusão dos direitos
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dos consumidores como matéria do currículo das escolas brasileiras. Em atenção à iniciativa do Parlamentar, o Presidente comunicou-lhe que oficiaria ao Senhor
Ministro demonstrando o apoio desta Comissão à proposta em comento. Às doze horas e trinta e sete minutos, o Deputado Celso Russomanno, no exercício da
presidência da reunião, encerrou os trabalhos, antes
convocando reunião ordinária de audiência pública para
o dia seis de novembro, às dez horas, no plenário seis
do Anexo II, para instrução do “Projeto de Lei nº 29, de
2007, do DeputadoPaulo Bornhausen, que “dispõe sobre a organização e exploração das atividades de comunicação social eletrônica e dá outras providências”.
A reunião foi, ainda, presidida pelos Deputados Walter
Ihoshi, 2º Vice-Presidente, e Celso Russomanno, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente Deputado
Vital do Rêgo Filho, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM
6 DE NOVEMBRO DE 2008.
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois
mil e oito, às dez horas e vinte e nove minutos, no plenário seis do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniuse, ordinariamente, sob a presidência do DeputadoVital
do Rêgo Filho, a Comissão de Defesa do Consumidor
para realização de audiência pública. Compareceram
os Deputados Vital do Rêgo Filho – Presidente; Celso
Russomanno, José Carlos Araújo, Luiz Bittencourt, Vinicius Carvalho e Julio Delgado – titulares. Deixaram
de comparecer os Deputados Antonio Cruz, Jefferson
Campos, João Carlos Bacelar, Laerte Bessa, Leo Alcântara, Luciana Costa, Luiz Bassuma, Vadão Gomes,
Carlos Sampaio, Rodrigo de Castro, Walter Ihoshi, Ana
Arraes, Barbosa Neto, Chico Lopes e Dr. Nechar. Abertos os trabalhos, o Presidente comunicou aos presentes,
com pesar, o falecimento do DeputadoMussa Demes na
noite anterior e discorreu sobre a personalidade do Parlamentar e o desempenho de suas atividades no Congresso Nacional. Nesta oportunidade, lembrou, ainda, o
recente passamento dos Deputados Ricardo Izar e Max
Rosenmann, ambos membros desta Comissão. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA: audiência pública
destinada à “discussão do Projeto de Lei nº 29, de 2007,
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do DeputadoPaulo Bornhausen, que “dispõe sobre a organização e exploração das atividades de comunicação
social eletrônica e dá outras providências – primeira parte: distribuição”, nos termos do Requerimento nº 131/08,
do DeputadoVital do Rêgo Filho, com a presença dos
Senhores convidados Ara Apkar Minassian, Superintendente de Serviços de Comunicação de Massa da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; Paulo César
Casagrande, Coordenador Geral de Compras Publicas
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor –
DPDC/MJ; José Fernandes Pauletti, Presidente-Executivo
da Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço
Telefônico Fixo Comutado – Abrafix; César Rômulo Silveira Neto, Superintendente-Executivo da Associação
Brasileira de Telecomunicações – Telebrasil; e Ércio Zilli,
Presidente da Associação Nacional da Operadoras de
Celulares – Acel. O Presidente convidou os expositores para tomarem assento à mesa e discorreu sobre as
normas regimentais que disciplinam os procedimentos
adotados nas audiências públicas. Prosseguindo, esclareceu, como autor do Requerimento, as motivações da
realização da audiência pública e concedeu a palavra,
sucessivamente, aos Senhores Ara Apkar Minassian,
José Fernandes Pauletti e César Rômulo Silveira Neto.
O DeputadoJosé Carlos Araújo, que assumira a presidência dos trabalhos, dando continuidade às exposições
dos convidados, concedeu a palavra aos senhores Ércio
Zilli e Paulo César Casagrande. Findas as considerações
iniciais dos expositores, usou da palavra para interpelá-los
o DeputadoCelso Russomanno e, para prestar esclarecimentos sobre o objeto da audiência pública, o Deputado
José Carlos Araújo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e, às doze horas
e trinta e cinco minutos, encerrou os trabalhos. O inteiro
teor da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio
a integrar o seu acervo documental. E, para constar, eu,
Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, DeputadoVital do Rêgo Filho, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM
11 DE NOVEMBRO DE 2008.
Aos onze dias do mês de novembro do ano de
dois mil e oito, às quatorze horas e cinqüenta e um
minutos, no plenário quatorze do Anexo II da Câmara
dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Deputado Barbosa Neto, a Comissão de
Defesa do Consumidor para realização de audiência
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pública com a participação da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática. Compareceram
os Deputados Vital do Rêgo Filho – Presidente; Celso
Russomanno, Jefferson Campos, José Carlos Araújo,
Luiz Bassuma, Vinicius Carvalho, Barbosa Neto, Chico
Lopes e Julio Delgado – titulares; e Ivan Valente – suplente. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio
Cruz, João Carlos Bacelar, Laerte Bessa, Léo Alcântara, Luciana Costa, Luiz Bittencourt, Vadão Gomes,
Carlos Sampaio, Rodrigo de Castro, Walter Ihoshi, Ana
Arraes e Dr. Nechar. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Compareceram
os Deputados Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira,
Gustavo Fruet, José Rocha e Nelson Meurer – titulares; e Veloso – suplente. E Deixaram de comparecer
os Deputados Abelardo Camarinha, Ariosto Holanda,
Beto Mansur, Bilac Pinto, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Enio
Bacci, Irany Lopes, Jader Barbalho, Jorge Bittar, Jorge
Tadeu Mudalen, Jorginho Maluly, José Chaves, José
Mendonça Bezerra, Julio Semeghini, Luiza Erundina,
Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes Ribeiro
Filho, Miro Teixeira, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto,
Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes Junior,
Silas Câmara, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, Wladimir Costa e Zequinha Marinho. Como não-membro
de ambas as Comissões, compareceu o DeputadoDr.
Talmir. Abertos os trabalhos, passou-se à ORDEM DO
DIA: audiência pública destinada à discussão da “espetacularização promovida pelas redes de televisão na
cobertura do seqüestro ocorrido no município de Santo André”, nos termos dos Requerimentos nºs. 134/08
da Comissão de Defesa do Consumidor, de autoria
do DeputadoIvan Valente; e 146/08 da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de
autoria dos Deputados Ivan Valente e Luiza Erundina,
com a presença dos Senhores convidados Marcio Novaes, Diretor Corporativo da Rádio e Televisão Record
S/A; Augusto Rossini, Promotor de Justiça Criminal de
Santo André; Venício Artur de Lima, Pesquisador Sênior
do Núcleo de Mídia da Universidade de Brasília – Unb;
Maria Luiza Moura Oliveira, Presidente do Conselho
Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente –
Conanda; e Evandro Guimarães, Vice-Presidente de
Relações Institucionais das Organizações Globo. O
Presidente iniciou os trabalhos lamentando a ausência da Deputada Luiza Erundina, que, por ser autora
de Requerimento na Comissão de Legislação Participativa, acompanhava os trabalhos daquela Comissão.
Em seguida, convidou os expositores para tomarem
assento à mesa e discorreu sobre as normas regimentais que disciplinam os procedimentos adotados nas
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audiências públicas. Ato contínuo, foi exibido vídeo
aos presentes de programas que mostravam cenas
dos momentos do seqüestro em Santo André. Dando
continuidade aos trabalhos, O DeputadoLuiz Bassuma,
que assumira a presidência dos trabalhos, convidou
o expositor Evandro Guimarães para compor a mesa.
O DeputadoBarbosa Neto reassumiu a presidência e
concedeu a palavra ao Senhor Evandro Guimarães. O
DeputadoIvan Valente solicitou a diminuição do tempo de exposição dos convidados para dez minutos,
devido ao adiantado da hora. Foi a sugestão acatada
pela presidência que, dando seqüência às exposições,
concedeu a palavra, sucessivamente, aos Senhores
Márcio Novaes, Venício Artur de Lima, Augusto Rossini e Maria Luiza Moura Oliveira. Assumiu a direção
da reunião o DeputadoVital do Rêgo Filho, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor. Ao final das
apresentações, usaram da palavra para interpelação
dos convidados os Deputados Ivan Valente, Luiz Bassuma, Vinicius Carvalho, Chico Lopes, Celso Russomanno e José Carlos Araújo. Após as manifestações
finais dos convidados, e nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas e trinta e sete minutos. O inteiro teor da reunião
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o
seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de
Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, DeputadoVital do Rêgo Filho, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE
2008.
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois
mil e oito, às dez horas e cinqüenta minutos, no plenário
oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se,
ordinariamente, sob a Presidência do DeputadoVital
do Rêgo Filho, Presidente, a Comissão de Defesa do
Consumidor para apreciação dos itens constantes da
pauta. Compareceram os Deputados Vital do Rêgo Filho – Presidente, Antonio Cruz e Walter Ihoshi – VicePresidentes; Celso Russomanno, Jefferson Campos,
João Carlos Bacelar, José Carlos Araújo, Luiz Bassuma,
Luiz Bittencourt, Vinicius Carvalho, Rodrigo de Castro,
Barbosa Neto, Julio Delgado e Dr. Nechar – titulares;
Eduardo da Fonte, Leandro Vilela, Neudo Campos,
Leandro Sampaio e Wolney Queiroz – suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Laerte Bessa, Leo
Alcântara, Luciana Costa, Vadão Gomes, Carlos Sam-
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paio, Ana Arraes e Chico Lopes. Abertos os trabalhos,
foram aprovadas, sem restrições, as ATAS da trigésima
primeira, trigésima segunda e trigésima terceira reuniões, cujas leituras foram dispensadas a requerimento
do DeputadoBarbosa Neto, por terem sido distribuídas
cópias. passou-se à ORDEM DO DIA: deliberação das
Emendas da Comissão de Defesa do Consumidor ao
Projeto de Lei nº 38/2008-CN – Lei Orçamentária Anual. Inicialmente, o Presidente Informou aos Deputados
que, de acordo com o Anexo da Resolução nº 01/2006
– do Congresso Nacional, poderiam ser apresentadas
pela Comissão oito emendas, sendo quatro de apropriação e quatro de remanejamento. Prosseguindo,
anunciou o encaminhamento das seguintes Propostas
de Emendas da Comissão ao Orçamento da União
para 2009: Proposta de Emenda ao Orçamento nº
1/2008 – da Sra. Maria do Carmo Lara – que “propõe
a apresentação de Emenda da Comissão de Defesa
do Consumidor ao Projeto de Lei Orçamentária nº 38,
de 2008-CN, objetivando à proteção dos interesses das
crianças e dos adolescentes frente ao consumo, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)”; Proposta
de Emenda ao Orçamento nº 2/2008 – do Sr. Vital do
Rêgo Filho – que “propõe a apresentação de Emenda da Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto
de Lei Orçamentária nº 38, de 2008-CN, objetivando
a manutenção da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 5.580.000,00 (cinco milhões,
quinhentos e oitenta mil reais)”; Proposta de Emenda
ao Orçamento nº 3/2008 – do Sr. Barbosa Neto – que
“propõe a apresentação de Emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei Orçamentária
nº 38, de 2008-CN, com vistas à municipalização da
defesa do consumidor, no valor de R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais)”; e Proposta de Emenda ao
Orçamento nº 4/2008 – do Sr. Dr. Nechar – que “propõe
a apresentação de Emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor ao Projeto de Lei Orçamentária nº 38, de
2008-CN, com vistas à informatização dos órgãos do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no valor
de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)”. Com a
palavra, o DeputadoCelso Russomanno sugeriu que,
do valor da Proposta nº 3, do DeputadoBarbosa Neto,
fossem destinados dois milhões de reais às entidades
civis de defesa do consumidor. Em resposta, o Presidente esclareceu que a sugestão do Parlamentar seria
acrescentada à referida Proposta, caso não colidisse
com aspectos legais que estabelecem diretrizes à elaboração das emendas ao Orçamento da União, tendo
em vista tratar-se de transferência de recursos para
entidade privadas. Apreciadas as Propostas, foram
aprovadas as seguintes Emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor ao PL. Nº 38/2008 – CN – Lei

59408 Terça-feira 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Orçamentária Anual: 1) Informatização e Custeio das
Atividades dos Procons – Coordenação e integração
dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – Nacional. Unidade Orçamentária: Ministério
da Justiça. Valor: R$ 12.000.000,00 (doze milhões de
reais); 2) Manutenção da Escola Nacional de Defesa
do Consumidor – Escola Nacional de Defesa do Consumidor – Nacional. Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça. Valor: R$ 5.580.000,00 (cinco milhões,
quinhentos e oitenta mil reais); 3) Municipalização da
Defesa do Consumidor – Proteção dos Interesses e
Direitos dos Consumidores / Incentivo à Municipalização dos Direitos do Consumidor – Nacional. Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça. Valor: R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais); e 4) Proteção
dos Interesses das Crianças e Adolescentes Frente
ao Consumo – Proteção dos Interesses e Direitos dos
Consumidores – Nacional. Unidade Orçamentária: Ministério da Justiça. Valor: R$ 800.000,00 (oitocentos
mil reais). O Presidente suspendeu os trabalhos pelo
prazo necessário à elaboração da Ata da reunião, que,
dispensada sua leitura, foi aprovada, sem restrição. Às
onze horas e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião E, para constar,
eu Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, DeputadoVital do Rêgo Filho,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO
DE 2008.
Aos doze dias do mês de novembro do ano de
dois mil e oito, às onze horas e cinco minutos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, extraordinariamente, sob a presidência do
DeputadoVital do Rêgo Filho, Presidente, a Comissão
de Defesa do Consumidor para apreciação dos itens
constantes da pauta. Compareceram os Deputados
Vital do Rêgo Filho – Presidente, Antonio Cruz e Walter Ihoshi – Vice-Presidentes; Celso Russomanno, Jefferson Campos, João Carlos Bacelar, José Carlos
Araújo, Luciana Costa, Luiz Bassuma, Luiz Bittencourt,
Vinicius Carvalho, Carlos Sampaio, Rodrigo de Castro,
Ana Arraes, Barbosa Neto, Julio Delgado e Dr. Nechar
– titulares; Eduardo da Fonte, Leandro Vilela, Marcelo
Guimarães Filho, Neudo Campos, Efraim Filho, Leandro Sampaio, Nilmar Ruiz, Renato Amary, Marcos Medrado e Wolney Queiroz – suplentes. Deixaram de

Dezembro de 2008

comparecer os Deputados Laerte Bessa, Leo Alcântara, Vadão Gomes e Chico Lopes. Abertos os trabalhos, passou-se à ORDEM DO DIA: 3) Requerimento
nº 140/08 – do Sr. Neudo Campos – que “requer a realização de ato de Fiscalização e Controle considerando a concessão de reajuste da tarifa de energia
elétrica, acima da inflação pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL”. Encaminharam a votação
da matéria os Deputados Neudo Campos e Celso Russomanno. Em votação, foi o Requerimento aprovado.
Sobre a mesa, Requerimento solicitando, nos termos
do art. 52, § 5º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a inclusão na pauta para apreciação imediata do Requerimento nº 141/08, do DeputadoWalter
Ihoshi, que solicita a inclusão de convidado em reunião
de audiência pública. Encaminhou a votação da matéria o autor, DeputadoWalter Ihoshi. Votaram favoravelmente os Deputados Antonio Cruz, Celso Russomanno, Vinicius Carvalho, Vital do Rêgo Filho, Walter
Ihoshi, Barbosa Neto, Julio Delgado e Dr. Nechar – titulares; Neudo Campos, Nilmar Ruiz, Renato Amary
e Marcos Medrado – suplentes. Com doze votos a favor, foi o Requerimento aprovado. Passou-se à apreciação da matéria: 4) Requerimento nº 141/08 – do Sr.
Walter Ihoshi – que “requer que seja incluído como
convidado para participar de Audiência Pública para
tratar “Do PL 29/2007, que dispõe sobre a organização
e exploração das atividades de comunicação social
eletrônica” – Empacotamento”. Em votação, foi o Requerimento aprovado. Deu-se prosseguimento à apreciação dos demais itens da pauta: 5) Projeto de Lei nº
6.590/06 – do Sr. Paulo Pimenta – que “modifica a Lei
nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, proibindo a cobrança de assinatura por pontos adicionais instalados no
domicílio do assinante de serviço de TV a cabo”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 7.160/06, 631/07, 2.175/07
e 2.342/07. Relator: DeputadoNeudo Campos. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição dos Projetos
de Lei nºs. 7.160/06, 631/07, 2.175/07 e 2.342/07,
apensados. Procedeu à leitura do Parecer o Relator,
DeputadoNeudo Campos. Foi concedida vista conjunta aos Deputados Vinicius Carvalho e Walter Ihoshi. 6)
Projeto de Lei nº 714/07 – do Sr. Deley – que “estabelece a obrigatoriedade de advertência na embalagem
e na bula de medicamentos da existência de substâncias consideradas “doping” no esporte”. Relator:
DeputadoBarbosa Neto. Parecer: pela aprovação, com
Substitutivo. Procedeu à leitura do Parecer o Relator,
Deputado Barbosa Neto. Discutiram a matéria os
Deputados Celso Russomanno, Carlos Sampaio, Dr.
Nechar, Antonio Cruz, Walter Ihoshi e Barbosa Neto.
Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado, com
complementação, tendo em vista sugestões apresen-
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tadas ao longo da discussão e acatadas pelo Relator;
7) 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
privadas nos Estados, Municípios e no Distrito Federal
e dá outras providências”. Relator: Deputado Renato
Amary. Parecer: pela aprovação, com emenda. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, DeputadoRenato
Amary. Discutiu a matéria o Deputado Celso Russomanno. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado;
Deixaram de ser apreciados os seguintes itens da
pauta: 1) Requerimento nº 138/08 – do Sr. Efraim Filho
– que “solicita sejam o Sr. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; o Sr. Diretor
do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor – Ministério da Justiça; o Sr. Coordenador do
Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas; o Sr. Presidente do Conselho Federal de
Medicina; o Sr. Presidente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia; a Srª. Coordenadora Executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor – IDEC, a comparecer a esta comissão
para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei
nº 3.097/2008, que “Obriga os Conselhos Profissionais
a disponibilizar lista de membros sob quais pesam
sindicância, inquérito ou processos na Justiça em decorrência de suas atividades profissionais””; 2) Requerimento nº 139/08 – do Sr. Cezar Silvestri – que “requer
a realização de reunião de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 6.329/02, de autoria da
Deputada Rose de Freitas, que trata do uso de anabolizantes em aves”; 8) Projeto de Lei nº 1.533/07 – do
Sr. Gonzaga Patriota – que “estabelece a obrigatoriedade de prova de regularidade fiscal às empresas que
pretenderem restringir o cadastro de seus clientes em
órgãos como o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC
– e a Serasa S/A “. Relator: DeputadoVinicius Carvalho. Parecer: pela aprovação, com substitutivo; 9) Projeto de Lei nº 2.496/07 – do Sr. Vital do Rêgo Filho –
que “acrescenta parágrafo único ao art. 6º da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências”,
para estabelecer que a reparação de danos morais
deve atender cumulativamente à função punitiva e à
função compensatória da indenização”. Relator:
DeputadoJulio Delgado. Parecer: pela aprovação deste e da Emenda nº 1/08 da Comissão de Defesa do
Consumidor, com Substitutivo; 10) Projeto de Lei nº
2.607/07 – do Sr. Pepe Vargas – que “faculta ao segurado, nos contratos de seguros de automóveis, a escolha do prestador de serviços de reparos do veículo
sinistrado”. Relator: Deputado Abelardo Camarinha.
Parecer: pela aprovação; 11) Projeto de Lei nº 2.705/07
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– 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: DeputadoFernando de Fabinho. Parecer: pela
aprovação. Vista concedida, em dezoito de junho de
dois mil e oito, ao DeputadoWalter Ihoshi, que apresentou Voto em Separado, com parecer contrário, em
vinte e três de junho de dois mil e oito; 12) Projeto de
Lei nº 3.019/08 – do Sr. Antonio Bulhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que “dispõe sobre o condomínio
em edificações e as incorporações imobiliárias””. Relator: DeputadoVital do Rêgo Filho. Parecer: pela aprovação; 13) P rojeto de Lei nº 3.097/08 – do Sr. Arnon
Bezerra – que “obriga os Conselhos Profissionais a
disponibilizar lista de membros sob os quais pesam
sindicância, inquérito ou processos na Justiça em decorrência de suas atividades profissionais”. Relator:
DeputadoEfraim Filho. Parecer: pela aprovação, com
substitutivo; 14) Projeto de Lei nº 3.291/08 – do Sr.
Celso Russomanno – que “altera a Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, para incluir nova hipótese de
cláusula contratual abusiva”. Relator: Deputado Fernando de Fabinho. Parecer: pela aprovação deste e
pela rejeição da Emenda nº 1/08 da Comissão de Defesa do Consumidor; 15) Projeto de Lei nº 3.411/08
– do Sr. Giacobo – que “dispõe sobre o prazo do seguro de automóveis”. Relator: Deputado José Carlos
Araújo. Parecer: pela aprovação, com emenda; 16)
Projeto de Lei nº 3.530/08 – do Sr. Mendonça Prado
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de tampa especial de segurança, pelos fabricantes,
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e
de remédios”. Relator: DeputadoFernando de Fabinho.
Parecer: pela aprovação; e 17) Projeto de Lei nº 3.562/08
– do Sr. Filipe Pereira – que “altera a Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências”. Relator:
DeputadoJoão Carlos Bacelar. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo. Tendo em vista o início da Ordem
do Dia da Sessão Extraordinária da Câmara dos
Deputados, por força de dispositivo regimental, às onze
horas e quarenta e sete minutos, o Presidente encerrou os trabalhos. O inteiro teor da reunião foi gravado,
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
DeputadoVital do Rêgo Filho, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
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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
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 Lima - PMDB
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
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR
Distrito Federal
Jofran Frejat - PR
José Edmar - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Ricardo Quirino - PR
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB
Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
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
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB
Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB
Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

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

FAX: 3216-6415

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto
Airton Roveda
vaga do PV
Afonso Hamm
Armando Abílio
Anselmo de Jesus
Benedito de Lira
Antônio Andrade
Camilo Cola
Assis do Couto
Carlos Bezerra
Beto Faro
Darcísio Perondi
Celso Maldaner
Edio Lopes
Dilceu Sperafico
Ernandes Amorim
Domingos Dutra
José Guimarães
Fernando Melo
Lázaro Botelho
vaga do PSDB/DEM/PPS
Marcelo Melo
Flávio Bezerra
Homero Pereira
Nelson Meurer
Jusmari Oliveira
Nilson Mourão
vaga do PV
Osvaldo Reis
Leandro Vilela
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
Cezar Silvestri
Antonio Carlos Mendes Thame
Davi Alcolumbre
Arnaldo Jardim
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Duarte Nogueira
Betinho Rosado
Humberto Souto
Carlos Melles
Jerônimo Reis
Cláudio Diaz
vaga do
Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiz Carlos Setim

vaga do

Félix Mendonça

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Lael Varella

vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia
Marcos Montes
Moreira Mendes
Ronaldo Caiado
Silvio Lopes
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
B. Sá
Giovanni Queiroz
Dagoberto
Mário Heringer
Fernando Coelho Filho
Sandra Rosado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Osmar Júnior
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406

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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Natan Donadon
Silas Câmara
Neudo Campos
Zé Geraldo
vaga do
Wellington Fagundes
Zequinha Marinho
PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
4 vagas

Ilderlei Cordeiro

vaga do

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

Lira Maia

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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Perpétua Almeida
Marcelo Serafim
vaga do
Sebastião Bala Rocha
Maria Helena
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sergio Petecão

Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon

vaga do

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

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440
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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Cristiano Matheus
Cida Diogo
Dr. Adilson Soares
Colbert Martins
Elismar Prado
Fernando Ferro
Eunício Oliveira
Flávio Bezerra
Iriny Lopes
Frank Aguiar
Jader Barbalho
Gerson Peres
Jorge Bittar
Ibsen Pinheiro

José Chaves
José Rocha
Maria do Carmo Lara
Nelson Meurer
Paulo Henrique Lustosa
Paulo Lima
Paulo Roberto
Ratinho Junior
Sandes Júnior
Silas Câmara
Walter Pinheiro
Wladimir Costa

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

Sérgio Brito
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 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
Eduardo Cunha
Carlos Willian
Geraldo Pudim
Colbert Martins
Gerson Peres
Dilceu Sperafico
João Paulo Cunha
Domingos Dutra
José Eduardo Cardozo
Eduardo Valverde
José Genoíno
Fátima Bezerra
José Mentor
George Hilton
Leonardo Picciani
Hugo Leal
vaga do PSOL
Magela
Jaime Martins

Marcelo Guimarães Filho
Jefferson Campos
Marcelo Itagiba
João Carlos Bacelar
Maurício Quintella Lessa
João Magalhães
Mauro Benevides
Laerte Bessa
Michel Temer
Leo Alcântara
Nelson Pellegrino
Luiz Couto
Nelson Trad
Maria do Rosário
Neucimar Fraga
Mauro Lopes
Odair Cunha
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Odílio Balbinotti
Pastor Pedro Ribeiro
Pastor Manoel Ferreira
Paulo Maluf
Ricardo Barros
Regis de Oliveira
Rubens Otoni
Sérgio Barradas Carneiro
Sandes Júnior
Vicente Arruda
Sandro Mabel
vaga do PSDB/DEM/PPS
Tadeu Filippelli
Vilson Covatti
Wilson Santiago
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
1 vaga
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Arolde de Oliveira
Alexandre Silveira
Antonio Carlos Magalhães
Bonifácio de Andrada
Neto
Bruno Rodrigues
Antonio Carlos Pannunzio
Edmar Moreira
Bruno Araújo
Edson Aparecido
Carlos Alberto Leréia
Efraim Filho
Fernando Coruja
Felipe Maia
Humberto Souto
vaga do PSOL
Indio da Costa
João Almeida
João Campos
Jorginho Maluly
vaga do
José Carlos Aleluia
Paulo Bornhausen
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jutahy Junior
Pinto Itamaraty
Mainha
Ricardo Tripoli
Mendonça Prado
Rodovalho (Licenciado)
Moreira Mendes
Ronaldo Caiado
Paulo Magalhães
Solange Amaral
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco
Silvinho Peccioli
Waldir Neves
Urzeni Rocha
William Woo
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Beto Albuquerque
Flávio Dino
Chico Lopes
Francisco Tenorio
Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota
Eduardo Lopes
Sandra Rosado
Márcio França
Sérgio Brito
Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira
Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz
Severiano Alves
PV
Fábio Ramalho
Roberto Santiago
Marcelo Ortiz
Sarney Filho
PSOL
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz
Eduardo da Fonte
Celso Russomanno
Fernando Melo
Jefferson Campos
Filipe Pereira
vaga do
João Carlos Bacelar
José Eduardo Cardozo
PSDB/DEM/PPS
José Carlos Araújo
Leandro Vilela
Laerte Bessa
Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara
Maria do Carmo Lara
Luciana Costa
Neudo Campos
Luiz Bassuma
Sandro Matos
Luiz Bittencourt
Wladimir Costa
vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vadão Gomes
Vinicius Carvalho
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
vaga do PV
Carlos Sampaio
Cezar Silvestri
Rodrigo de Castro
Efraim Filho
Walter Ihoshi
Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Leandro Sampaio
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Nilmar Ruiz
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Paulo Abi-ackel
/PTdoB ocupa a vaga)
Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Abelardo Camarinha
Barbosa Neto
Marcos Medrado
vaga do PSDB/DEM/PPS
Chico Lopes
Wolney Queiroz
Júlio Delgado
PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Dr. Nechar
ocupa a vaga)
PSOL
vaga do
Ivan Valente
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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Fernando Lopes
Armando Monteiro
Jilmar Tatto
Assis do Couto
João Maia
Carlos Eduardo Cadoca
José Guimarães
Francisco Praciano
Jurandil Juarez
Reginaldo Lopes
vaga do PSDB/DEM/PPS
Lúcio Vale
Vicentinho Alves
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Miguel Corrêa
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Nelson Goetten
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)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

Luiz Paulo Vellozo Lucas
Moreira Mendes

1 vaga

vaga do

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

Vanderlei Macris

vaga do

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

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Laurez Moreira

Marcelo Serafim
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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Eliene Lima
Chico da Princesa
Filipe Pereira
Jackson Barreto
vaga do PSDB/DEM/PPS
Paulo Roberto
Flaviano Melo
José Airton Cirilo
Paulo Teixeira
vaga do PSDB/DEM/PPS
Pedro Henry
Lázaro Botelho
Luiz Carlos Busato
Raul Henry
Marcelo Melo
Ricardo Berzoini
Mauro Mariani
Vicentinho
Moises Avelino
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão
Arnaldo Jardim
Fernando Chucre
Francisco Rodrigues
(Dep. do
Gustavo Fruet
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Renato Amary
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Rogerio Lisboa
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Flávio Dino
Evandro Milhomen
Silvio Costa
1 vaga
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV
vaga do
vaga do
José Paulo Tóffano
Roberto Santiago
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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

PRB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Antonio
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
vaga do PHS
Airton Roveda
Adão Pretto
Janete Rocha Pietá
Henrique Afonso
vaga do PSDB/DEM/PPS
Iriny Lopes
Lincoln Portela
Lucenira Pimentel
José Linhares
Luiz Alberto
Jusmari Oliveira
Paulo Henrique
Luiz Couto
Lustosa
Pastor Manoel Ferreira
3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo
Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu
João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos
Janete Capiberibe
Rodrigo
Sebastião Bala Rocha
Rollemberg
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sueli Vidigal
PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
1 vaga
ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde
1 vaga
PV
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto
PSOL
vaga do PSDB/DEM/PPS
Chico Alencar
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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Alex Canziani
Angela Portela
Angelo Vanhoni
Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi
Arnon Bezerra
Carlos Abicalil
Dalva Figueiredo
Fátima Bezerra
Edgar Moury
Frank Aguiar
Elismar Prado
Gastão Vieira
Gilmar Machado
Iran Barbosa
José Linhares
João Matos
Márcio Reinaldo Moreira
Joaquim Beltrão
Mauro Benevides
Lelo Coimbra
Milton Monti
vaga do PV
Pedro Wilson
Maria do Rosário
Neilton Mulim
Renato Molling
Osvaldo Reis
Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo
Saraiva Felipe
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Raul Henry
ocupa a vaga)
Reginaldo Lopes
1 vaga

Waldir Maranhão
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury
Eduardo Gomes
Izalci (Licenciado)
João Oliveira
Lira Maia
Jorginho Maluly
Lobbe Neto
Paulo Magalhães
Nice Lobão
Paulo Renato Souza
Nilmar Ruiz
Professor Ruy Pauletti
Pinto Itamaraty
Raimundo Gomes de Matos
Professora Raquel Teixeira
Silvio Torres
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Vic Pires Franco
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Ariosto Holanda
Átila Lira
Dr. Ubiali
Rogério Marinho
Lídice da Mata
Severiano Alves
Luiza Erundina
vaga do
Paulo Rubem Santiago
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Ivan Valente
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
Colbert Martins
João Paulo Cunha
Eduardo Amorim
Magela
João Leão
Marcelo Almeida
João Magalhães
Maurício Quintella Lessa
José Pimentel (Licenciado)
Nelson Bornier
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marquezelli
Pedro Eugênio
Paulo Maluf
Pedro Novais
Tarcísio Zimmermann
Pepe Vargas
Tonha Magalhães
vaga do PV
vaga do PSOL
Ricardo Berzoini
Vicente Arruda
vaga do PSDB/DEM/PPS
Rodrigo Rocha Loures
Vilson Covatti
Vignatti
Wilson Santiago
Virgílio Guimarães
Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
vaga do
Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Madeira
Carlos Melles

Duarte Nogueira
João Bittar

Félix Mendonça
Fernando Coruja
vaga do
Guilherme Campos

João Oliveira
Jorge Khoury
Julio Semeghini

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Júlio Cesar
Luiz Carlos Hauly

Mainha

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

Nelson Proença

vaga do

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

Luiz Carreira
Paulo Renato Souza
Rômulo Gouveia

Osório Adriano
Otavio Leite
Rodrigo de Castro
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Ciro Gomes
Manoel Junior
Dagoberto
Silvio Costa
Julião Amin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Osmar Júnior
ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Fábio Ramalho
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do
Luciana Genro
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: 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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Jaime Martins
Eugênio Rabelo
João Pizzolatti
Eunício Oliveira
vaga do PSDB/DEM/PPS
Leonardo Quintão
João Magalhães
Paulo Pimenta
José Genoíno
Roberto Balestra
José Mentor
Rubens Otoni
Maria Lúcia Cardoso
Vicentinho Alves
Nelson Bornier
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
Solange Almeida
1 vaga
Wellington Roberto
PSDB/DEM/PPS
Custódio Mattos
Duarte Nogueira
Dr. Pinotti
Humberto Souto
João Oliveira
Manoel Salviano
vaga do
Moreira Mendes
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
B. Sá
Manato
João Dado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PRB
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Léo Vivas
vaga do PSDB/DEM/PPS
Marcos Antonio
PHS
Felipe Bornier

vaga do PSDB/DEM/PPS

PRTB
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Juvenil
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
Eduardo Amorim
Iran Barbosa
Fátima Bezerra
João Pizzolatti
Jurandil Juarez
Leonardo Monteiro
Pedro Wilson
Lincoln Portela
Silas Câmara
Mário de Oliveira
Suely
4 vagas
3 vagas
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Gomes
Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu
4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina
Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PRB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Walter Brito Neto
PSOL
vaga do PSDB/DEM/PPS
Chico Alencar
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
(Dep. do PV ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
1 vaga
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
vaga do
Arnaldo Jardim
André de Paula
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Antonio Carlos Mendes Thame
vaga do
Gervásio Silva

Augusto Carvalho (Licenciado)
vaga do
Cezar Silvestri

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

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

Jorge Khoury
vaga do
Marcos Montes

Fábio Souto
vaga do
Germano Bonow

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carreira

Marina Maggessi

Moreira Mendes

Ricardo Tripoli
Rodovalho (Licenciado)

Reinaldo Nogueira
Edson Duarte

vaga do

vaga do

vaga do

Nilson Pinto

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

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

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

Sarney Filho
Fernando Gabeira
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Aelton Freitas
Andre Vargas
Beto Mansur
Bel Mesquita
Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto
Edinho Bez
Eduardo da Fonte
Edson Ezequiel
vaga do PSDB/DEM/PPS
Eduardo Valverde
Eliene Lima
Ernandes Amorim
Eliseu Padilha
Fernando Ferro
Hermes Parcianello
José Otávio Germano
Jorge Bittar
José Santana de Vasconcellos
Luiz Alberto
Luiz Fernando Faria
Luiz Sérgio
Rose de Freitas
Nelson Meurer
Simão Sessim
Odair Cunha
Vander Loubet
Paulo Henrique Lustosa
Zé Geraldo
Tadeu Filippelli
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Tatico
ocupa a vaga)
Virgílio Guimarães
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Edson Aparecido
Betinho Rosado
Felipe Maia
Eduardo Gomes
Gervásio Silva
Eduardo Sciarra
João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira
Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel
Rodrigo de Castro
Rogerio Lisboa
Vitor Penido
(Dep. do
Silvio Lopes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
vaga do
William Woo
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Edmilson Valentim

Daniel Almeida
Davi Alves Silva Júnior

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

Ciro Pedrosa

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

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

Givaldo Carimbão

vaga do

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

Julião Amin
Marcos Medrado

Átila Lira
Brizola Neto

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
Andre Zacharow
vaga do PSDB/DEM/PPS
Clodovil Hernandes
Arnon Bezerra
Décio Lima
Carlito Merss
Dr. Rosinha
Carlos Wilson
Edio Lopes
Carlos Zarattini
George Hilton
João Matos
Ibsen Pinheiro
Leonardo Monteiro
Íris de Araújo
Luciana Costa
Jair Bolsonaro
Luis Carlos Heinze
Luiz Sérgio
Marcelo Itagiba
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Trad
Maria Lúcia Cardoso
Paes Landim
Nilson Mourão
Pedro Eugênio
Sabino Castelo Branco
Pedro Novais
Takayama
Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
2 vagas
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho (Licenciado)
Arnaldo Madeira
Claudio Cajado
Bruno Rodrigues
Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Hauly
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marina Maggessi
João Almeida
Professor Ruy Pauletti
Nelson Proença
vaga do
Raul Jungmann
Walter Ihoshi
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Renato Amary
Sebastião Madeira

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

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
Júlio Delgado
Eduardo Lopes
Manoel Junior
Marcondes Gadelha
Rodrigo Rollemberg
vaga do PSDB/DEM/PPS
Vieira da Cunha
Perpétua Almeida
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PV
José Fernando Aparecido de
Fernando Gabeira
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
Geraldo Pudim
vaga do PSDB/DEM/PPS
Jair Bolsonaro
Hugo Leal
Laerte Bessa
Iriny Lopes
Lincoln Portela
José Eduardo Cardozo
Marcelo Melo
José Genoíno
Mauro Lopes
Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta
Neilton Mulim
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Neucimar Fraga
a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Carlos Sampaio
vaga do
Alexandre Silveira
Guilherme
Campos
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edmar Moreira
João Campos
Marina Maggessi

vaga do PV

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

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Givaldo Carimbão

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

PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
a vaga)
PSOL
vaga do PV
Luciana Genro
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
vaga do PSDB/DEM/PPS
Andre Zacharow
Clodovil Hernandes
Angela Portela
Dr. Rosinha
vaga do PSDB/DEM/PPS
Geraldo Pudim
Antonio Bulhões
vaga do PSDB/DEM/PPS
Gorete Pereira
Armando Abílio
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
Marcelo Castro
Jofran Frejat
Mário Negromonte
José Linhares
Neilton Mulim
Maurício Rands
Pastor Pedro Ribeiro
Maurício Trindade
Pepe Vargas
Nazareno Fonteles
Simão Sessim
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Rita Camata
ocupa a vaga)
Roberto Britto

Saraiva Felipe
Solange Almeida
vaga do PSOL
Tonha Magalhães
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa
Germano Bonow
João Bittar
Leandro Sampaio
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Ronaldo Caiado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Alceni Guerra

vaga do

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

Andreia Zito
Dr. Pinotti
vaga do PSOL
Fernando Coruja
Geraldo Thadeu
Indio da Costa
João Campos
Jorge Tadeu Mudalen

Leonardo Vilela

Nice Lobão
Sebastião Madeira
Thelma de Oliveira

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
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PHS
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Miguel Martini
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: 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
Carlos Alberto Canuto
Edgar Moury
Carlos Santana
Elcione Barbalho
Edinho Bez
Eudes Xavier
Filipe Pereira
vaga do PSDB/DEM/PPS
Gorete Pereira
Iriny Lopes
Jovair Arantes
João Pizzolatti
Marco Maia
José Otávio Germano
vaga do PSDB/DEM/PPS
Milton Monti
Luiz Bittencourt
Nelson Marquezelli
Luiz Carlos Busato
Paulo Rocha
Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes
Tadeu Filippelli
Pedro Henry
Vinicius Carvalho
Sandro Mabel
Walter Pinheiro
Tarcísio Zimmermann
vaga do PSDB/DEM/PPS
Vicentinho
Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Eduardo Gomes
(Dep. do
João Campos

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

José Carlos Aleluia

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
PSB/PDT/PCdoB/PMN
doB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
Alice Portugal
vaga do
Manuela D'ávila
Paulo Pereira da Silva
PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

vaga do PSDB/DEM/PPS

Renildo Calheiros
Vanessa Grazziotin

Maria Helena
Mauro Nazif
vaga do
Sebastião Bala Rocha
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
vaga do
Carlos Eduardo Cadoca
Alex Canziani
PSDB/DEM/PPS
Carlos Wilson
Deley
Edinho Bez
Eugênio Rabelo
Fátima Pelaes
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Hermes Parcianello
Marcelo Teixeira

Asdrubal Bentes
Eudes Xavier
Fernando Lopes
Joaquim Beltrão
José Chaves
José Rocha
vaga do PSDB/DEM/PPS
Jurandil Juarez
Miguel Corrêa
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Fernando Chucre
Jerônimo Reis
Luiz Carlos Setim

Albano Franco
Fábio Souto
Otavio Leite
Silvio Torres
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente:
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
Fátima Pelaes
Devanir Ribeiro
João Leão
Eliseu Padilha
João Magalhães
Gladson Cameli
José Airton Cirilo
Hugo Leal
Marco Maia
Jackson Barreto
Marinha Raupp
Jurandy Loureiro
Moises Avelino
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Nelson Bornier
Pedro Fernandes
Olavo Calheiros
Rita Camata
Ricardo Barros
Sandes Júnior
vaga do
Wellington Fagundes
vaga do PSDB/DEM/PPS
Sandro Matos
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Tadeu Filippelli
vaga do PSDB/DEM/PPS
Wellington Roberto
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Alberto Leréia
Cláudio Diaz
Ilderlei Cordeiro
Lael Varella
Roberto Rocha
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque
Davi Alves Silva Júnior
Djalma Berger

Zezéu Ribeiro

Affonso Camargo
Arnaldo Jardim
Claudio Cajado
Fernando Chucre
Geraldo Thadeu
Julio Semeghini
Paulo Bornhausen
Rômulo Gouveia

Silvio Torres

Damião Feliciano
Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota
(Dep. do
Giovanni Queiroz
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
Ciro Pedrosa
José Paulo Tóffano
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Moreira Mendes

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto
Fábio Faria
vaga do PSDB/DEM/PPS
Lídice da Mata
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)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR
OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
Bilac Pinto
Jurandil Juarez
Eduardo Valverde
Maria do Rosário
Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa
Marco Maia
Nelson Marquezelli
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Paulo Henrique Lustosa

Regis de Oliveira
Tarcísio Zimmermann

Renato Molling
Waldir Maranhão
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim

Augusto Carvalho
(Licenciado)
Carlos Sampaio
Emanuel Fernandes
2 vagas

Duarte Nogueira
Guilherme Campos
Julio Semeghini
Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim
Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin
1 vaga
PV
José Fernando Aparecido de
Lindomar Garçon
Oliveira
PRB
Marcos Antonio
1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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
Aracely de
Arnaldo Faria de Sá
Paula
Elcione Barbalho
Carlito Merss
Fernando Ferro
Carlos Santana
Fernando Lopes
Fátima Bezerra
George Hilton
Filipe Pereira
Magela
Luiz Couto
Pastor Manoel Ferreira
3 vagas
Tarcísio Zimmermann
vaga do PSDB/DEM/PPS
Wilson Braga
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Eduardo
Andreia Zito
Barbosa
Emanuel
Arnaldo Jardim
Fernandes
Claudio Cajado
3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de
Daniel Almeida
Mattos
Reinaldo
Lídice da Mata
Nogueira
PV

Sarney Filho
PHS
Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

Fernando
Gabeira
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE
2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Carlos Zarattini
Armando Monteiro
Celso Maldaner
Átila Lins
Cezar Schirmer
Carlito Merss
Eduardo Cunha
Edinho Bez
Eduardo Valverde
Gerson Peres
Gastão Vieira
Lelo Coimbra
João Leão
Paulo Maluf
João Maia
Pepe Vargas
Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures
Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel
Maurício Rands
Virgílio Guimarães
Ricardo Barros
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes Thame
Humberto Souto
Carlos Melles
Julio Semeghini
Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela
Fernando Coruja
Luiz Carreira
Júlio Cesar
Paulo Bornhausen
Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza
Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Francisco Tenorio
Chico Lopes
João Dado
Miro Teixeira
Manoel Junior
PV
Fábio Ramalho
Sarney Filho
PSOL
Luciana Genro
Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE
OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)

1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade
Fernando Ferro
Bilac Pinto
Lincoln Portela
Chico D'angelo
Mendes Ribeiro Filho
Décio Lima
Sabino Castelo Branco
Elismar Prado
5 vagas
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
Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota
1 vaga
PV
Fábio Ramalho
1 vaga
PHS

Felipe Bornier
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

Miguel Martini

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE
1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O
DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Angela Portela
Cândido Vaccarezza
Carlos Zarattini
Geraldo Pudim
Luciano Castro
José Carlos Araújo
Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Guimarães Filho
Reginaldo Lopes
Maria Lúcia Cardoso
Roberto Britto
Rebecca Garcia
3 vagas
Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja
Otavio Leite
Jutahy Junior
3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho
2 vagas
Wolney Queiroz
PV
Roberto Santiago
1 vaga
PSOL
Luciana Genro
Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 231-A, DE
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley
Carlos Santana
Gorete Pereira
Eudes Xavier
Iran Barbosa
Fátima Bezerra
José Otávio Germano
Maria Lúcia Cardoso
Luiz Carlos Busato
Sandro Mabel
Marco Maia
4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS
Cláudio Magrão
5 vagas

4 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
vaga do PHS
Paulo Pereira da Silva
Rodrigo Rollemberg

Chico Lopes
Vanessa Grazziotin
PV

Roberto Santiago
PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)
Secretário(a): -

1 vaga

Fernando Melo
Iriny Lopes
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Nelson Pellegrino
Neucimar Fraga
Vital do Rêgo Filho

Fernando Ferro
Francisco Rossi (Licenciado)
José Guimarães
Leonardo Picciani
Lincoln Portela
2 vagas
PSDB/DEM/PPS

Felipe Bornier

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE
2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Fátima Bezerra
Antônio Andrade
Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi
Maria do Rosário
Carlos Abicalil
Professor Setimo
Gastão Vieira
Virgílio Guimarães
João Leão
Waldir Maranhão
Milton Monti
3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves
PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto
Jorginho Maluly
Lobbe Neto
Nilmar Ruiz
Luiz Carreira
Professor Ruy Pauletti
Paulo Bornhausen
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago
Jô Moraes
Rogério Marinho
Severiano Alves
PV
Edson Duarte
Sarney Filho
PRB
Cleber Verde
Walter Brito Neto
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE
2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS
PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: 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

Mendonça Prado
Raul Jungmann
Rodrigo de Castro
William Woo
1 vaga

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

Francisco Tenorio
João Dado

Sueli Vidigal
1 vaga
PV

Marcelo Ortiz

Dr. Talmir
PSOL

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

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE
2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS
NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: 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
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 495-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA ARTIGO
AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, SOBRE A FORMAÇÃO DE NOVOS
MUNICÍPIOS ATÉ O ANO DE 2000".
Presidente: Colbert Martins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Beto Albuquerque (PSB)
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
Relator: Manoel Junior (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Adão Pretto
Augusto Farias
Darcísio Perondi
Carlos Abicalil
Eliene Lima
Colbert Martins
Jaime Martins
Ibsen Pinheiro
José Rocha
José Airton Cirilo
Lelo Coimbra
vaga do PSDB/DEM/PPS
José Guimarães
Luis Carlos Heinze
Jusmari Oliveira
Luiz Carlos Busato
Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho
Renato Molling
PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes
Gustavo Fruet
Felipe Maia
Raimundo Gomes de Matos
Lira Maia
Vitor Penido
(Dep. do
Luiz Paulo Vellozo
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Lucas
ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque
Manoel Junior

Dagoberto
Giovanni Queiroz
vaga do PSDB/DEM/PPS
Vanessa Grazziotin
PV
Lindomar Garçon
Sarney Filho
PRB
Cleber Verde
Walter Brito Neto
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A
MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO
NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.
Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza
Augusto Farias
Gerson Peres
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Geraldo Pudim
José Genoíno
Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani
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
Décio Lima
Jair Bolsonaro
José Mentor
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Neilton Mulim
Regis de Oliveira
Vander Loubet

Angelo Vanhoni
Eliene Lima
José Otávio Germano
Marcelo Melo
Marinha Raupp
Paes Landim
Sandro Mabel
Valdir Colatto
1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira
João Campos
Jorginho Maluly
Rogerio Lisboa
William Woo

Abelardo Lupion
Carlos Sampaio
Pinto Itamaraty
Silvinho Peccioli
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco Tenorio
Vieira da Cunha

Flávio Dino
João Dado
PV

Marcelo Ortiz

Dr. Talmir
PRB

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

Cleber Verde

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Aline Corrêa
Edgar Moury
Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo
Dr. Adilson Soares
Marco Maia
Eudes Xavier
Pedro Eugênio
José Guimarães
Pedro Henry
Nelson Pellegrino
Reinhold Stephanes (Licenciado)
3 vagas
Sandro Mabel
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 630, DE 2003, DO SENHOR
ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR
DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston
Airton Roveda
Ernandes Amorim
Aline Corrêa
Fernando Ferro
Aníbal Gomes
João Maia
Carlos Abicalil
José Guimarães
Eudes Xavier
Neudo Campos
Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa
3 vagas
Paulo Teixeira
Rodrigo Rocha Loures
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim
Guilherme Campos
Betinho Rosado
Silvio Lopes
Duarte Nogueira
Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
2 vagas
Rodrigo Rollemberg
PV
Edson Duarte
Antônio Roberto
PRB
Léo Vivas
Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO
A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)
Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto
Andre Vargas
Colbert Martins
Angela Amin
Jorge Bittar
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
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

Miguel Martini

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 1.627, DE 2007, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,
QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade
Fátima Pelaes
Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho
Luciana Costa
Jofran Frejat
Maria do Carmo Lara
Luiz Couto
Maria do Rosário

Pedro Wilson
Rita Camata
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

Paulo Henrique Lustosa
3 vagas

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Moreira Mendes
Nilmar Ruiz

Andreia Zito
João Campos
Jorginho Maluly
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão
Manuela D'ávila
Sueli Vidigal
Paulo Rubem Santiago
PV
Antônio Roberto
Marcelo Ortiz
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO
WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO
PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE
LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR
OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: 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
Zezéu Ribeiro
1 vaga
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Fernando Chucre
Cezar Silvestri
Jorge Khoury
Eduardo Sciarra
Renato Amary
Gervásio Silva
1 vaga
Ricardo Tripoli vaga do PSOL
Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Chico Lopes
1 vaga
Gonzaga Patriota
PV
José Paulo Tóffano
Sarney Filho
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
Ivan Valente
vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS
CANALIZADO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Beto Mansur
Bel Mesquita
Carlos Zarattini
Fernando Ferro
Dalva Figueiredo
João Maia
Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho
Geraldo Pudim
Nelson Meurer
João Carlos Bacelar
Vander Loubet
Marinha Raupp
1 vaga
Paes Landim
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Edson Aparecido
Arnaldo Madeira
João Almeida
Eduardo Sciarra
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Carreira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto
Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg
Francisco Tenorio
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
Ciro Pedrosa
PSOL
Ivan Valente
1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS
EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias
Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca
João Maia
Cezar Schirmer
Marcelo Guimarães Filho
Eduardo da Fonte
Marco Maia
João Magalhães
Paes Landim
Magela
Ricardo Barros
Miguel Corrêa
Vadão Gomes
Sandro Mabel
2 vagas
Vignatti
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho
Waldir Neves

Luiz Carlos Hauly
Silvinho Peccioli

Walter Ihoshi
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ciro Gomes
Dr. Ubiali

Evandro Milhomen
Fernando Coelho Filho
PV

Antônio Roberto

Dr. Nechar
PHS

Miguel Martini
Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.960, DE 2008, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA AS LEIS NºS 7.853, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989, 9.650, DE 27 DE MAIO 1998, 9.984, DE 17
DE JULHO DE 2000, E 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003,
DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA
ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA EM MINISTÉRIO DA PESCA E
AQÜICULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPODIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS,
FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL - FCBC E
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC)
2º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
Relator: José Airton Cirilo (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Maldaner
Assis do Couto
Flávio Bezerra
Átila Lins
Geraldo Pudim
Gerson Peres
Iriny Lopes
Gorete Pereira
José
João Maia
Guimarães
José Airton Cirilo
Marinha Raupp
Luiz Sérgio
Moises Avelino
Paulo Roberto
Paulo Rocha
vaga do PHS
Silas Câmara
Vignatti
Zonta
PSDB/DEM/PPS
Rômulo
Duarte Nogueira
Gouveia
Marcos Montes
William Woo
Onyx Lorenzoni
3 vagas
Wandenkolk Gonçalves
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen
Julião Amin
Sandra
Givaldo Carimbão
Rosado
PV
Sarney Filho
Edson Duarte
PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
1 vaga
ocupa a vaga)
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO

DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Deley
Asdrubal Bentes
Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha
Marcelo Teixeira
Eudes Xavier
Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo
Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado
4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho
PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos
Marcos Montes
Humberto Souto
Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly
3 vagas
Silvinho Peccioli
Silvio Torres
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria
Beto Albuquerque
Manuela D'ávila
Marcos Medrado
PV
Ciro Pedrosa
1 vaga
PSOL
Luciana Genro
Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO
FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".
Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana
Dalva Figueiredo
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
Carlos Sampaio
Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
Fernando Chucre
Nilmar Ruiz
1 vaga
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes
Julião Amin
1 vaga
Silvio Costa
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONSÓRCIOS".
Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Dado (PDT)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas
Angelo Vanhoni
Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos
Carlos Zarattini
Beto Mansur
Celso Russomanno
Décio Lima
Fernando Lopes
Reginaldo Lopes
Giacobo
Rita Camata
Paes Landim
2 vagas
Regis de Oliveira
Renato Molling
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Claudio Cajado
Luiz Carlos Hauly
Eduardo Sciarra
Moreira Mendes
Silvio Torres
Vitor Penido
2 vagas
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Barbosa Neto
Valtenir Pereira
Laurez Moreira
PV
1 vaga
1 vaga
PSOL

1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 170
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Hugo Leal
Cardozo
Márcio Reinaldo
José Santana de Vasconcellos
Moreira
Milton Monti
Lelo Coimbra
vaga do PSOL
Paes Landim
Leo Alcântara
Paulo Teixeira
Luiz Couto
Pedro Chaves
Maurício Rands
Pepe Vargas
Pedro Eugênio
Rita Camata
Renato Molling
Tadeu Filippelli
Vital do Rêgo Filho
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Madeira
Arnaldo Jardim
Humberto Souto
Bruno Araújo
Jorge Khoury
Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly
Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly
Marcos Montes
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Osmar Júnior
Julião Amin
Valtenir Pereira
PV
Dr. Talmir
Roberto Santiago
PSOL
(Dep. do
Luciana Genro
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO
PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".
(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro
Fátima Bezerra
Eduardo Valverde
Gorete Pereira
Flaviano Melo
Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado)
Paes Landim
Leonardo Quintão
Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale
4 vagas

Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado)
Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho
3 vagas
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Pompeo de Mattos
(Dep. do PRB ocupa a
Arnaldo Vianna
vaga)
vaga do
Paulo Rubem Santiago
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira

Edson Duarte
PHS

Felipe Bornier

Miguel Martini
PRB
Marcos Antonio

vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB
Colbert Martins
PT
Paulo Teixeira
PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS
CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22
DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian
Colbert Martins
Laerte Bessa
Domingos Dutra
Luiz Alberto
Hugo Leal
Luiz Carlos Busato
Iriny Lopes
Marcelo Melo
Lincoln Portela
Maurício Quintella Lessa
Luiz Couto
Nelson Bornier

Marcelo Guimarães Filho
Nilson Mourão
Marcelo Itagiba
Ricardo Barros
Nelson Pellegrino
3 vagas
Simão Sessim
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
vaga do PSOL
Alexandre Silveira
Francisco Rodrigues
Edmar Moreira
Gustavo Fruet
João Campos
Mendonça Prado
Jorge Khoury
Raul Jungmann
Jorginho Maluly
Renato Amary
Marina Maggessi
Vanderlei Macris
Paulo Abi-ackel
1 vaga
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Dr. Ubiali
Marcos Medrado
Manoel Junior
Rodrigo Rollemberg
Pompeo de Mattos
PV
Sarney Filho
Roberto Santiago
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
1 vaga
vaga)
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Titulares
Suplentes
PMDB
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani
Valdir Colatto
PT
Carlito Merss
Décio Lima
Vignatti
PSDB
Gervásio Silva
DEM
Paulo Bornhausen
PR
Nelson Goetten
PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta
PSB
Djalma Berger
PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário

Zé Geraldo
PSDB
Zenaldo Coutinho
DEM
Lira Maia
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 DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Arnaldo Faria de Sá
Asdrubal Bentes
Beto Mansur
Cândido Vaccarezza
Fátima Pelaes
José Mentor
8 vagas
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
6 vagas
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
3 vagas
Miro Teixeira
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657
GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO
SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
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): .
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO
PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À
CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa
PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira
PSDB
Paulo Abi-ackel
DEM
Jorge Khoury
PR
Maurício Quintella Lessa
PP
José Otávio Germano
PSB
Luiza Erundina
PTB
Armando Monteiro
PV
Dr. Nechar
PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225

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

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

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

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

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG – 020055

GESTÃO – 00001

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

EDIÇÃO DE HOJE: 252 PÁGINAS
(OS: 10077/2009)

