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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do
Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N° 934, DE 2009(*)
Aprova o texto do Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela
ao Mercosul, assinado em Caracas, 4 de julho de 2006, pelos Presidentes dos Estados Partes
do Mercosul e da Venezuela.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul,
assinado em Caracas, 4 de julho de 2006, pelos Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e da Venezuela.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do caput
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de dezembro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Protocolo acima citado está publicado no DSF de 23-12-2008.
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Nº 384/09 – Da Senhora Deputada Manuela
D’Ávila, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Comissão rejeitou o PL nº 4.443/08............................
Nº 385/09 – Da Senhora Deputada Manuela
D’Ávila, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Comissão rejeitou o PL nº 4.551-A/08........................
Nº 387/09 – Da Senhora Deputada Manuela
D’Ávila, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Comissão rejeitou o PL nº 5.021/09............................
Nº 388/09 – Da Senhora Deputada Manuela
D’Ávila, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, comunicando que a referida Comissão aprovou o PL nº 5.328/09...........................
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à aquisição dos bens que especifica, para prever
a incidência da taxa Selic sobre valores objeto de
ressarcimento e para permitir que a pessoa jurídica
exportadora compense créditos dessas contribuições com a Contribuição para a Seguridade Social
a seu cargo.............................................................
Nº 6.534/2009 – Do Senado Federal – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto
Federal) da Paraíba, no Município de Piancó.........
Nº 6.537/2009 – do Sr. Beto Albuquerque –
Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Modernização da Gestão Pública........................................
Nº 6.538/2009 – Do Senado Federal – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(Instituto Federal) da Paraíba, no Município de
Mamanguape.......................................................
Nº 6.539/2009 – Do Sr. Ribamar Alves – Institui o “Dia do Evangélico” no Brasil........................
Nº 6.540/2009 – do Senado Federal – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no Município de Esperança..........................
Nº 6.552/2009 – Do Sr. Rodrigo Rollemberg
– Altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, para ampliar os benefícios previdenciários devidos ao aposentado que retornar ao
trabalho..............................................................
Nº 6.553/2009 – Do Sr. Paes de Lira – Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, para destinar os recursos obtidos pela alienação de bens que sejam instrumentos ou produtos
dos crimes de lavagem de dinheiro ou proveitos
auferidos com a sua prática, ao Fundo Nacional de
Segurança Pública..................................................
Nº 6.556/2009 – Do Sr. Dr. Talmir – Dispõe
sobre a proibição à importação de cigarros e dá
outras providências.................................................
Nº 6.557/2009 – Do Sr. Dr. Talmir – Dispõe
sobre a cobrança de taxa pelo corte de árvore com
o fim de financiar a arborização urbana.................
Nº 6.560/2009 – Do Sr. Fernando Nascimento – “Institui o programa de reciclagem de lixo nos
Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo.”...............................................................
Nº 6.565/2009 – Do Sr. Roberto Alves – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal do Petróleo do Litoral Norte Paulista, no
Estado de São Paulo..............................................
INDICAÇÕES
Nº 5.915/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Progra-
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ma, nas comunidades rurais do município de PAULISTA – PB.............................................................
Nº 5.916/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
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TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
POMBAL – PB.....................................................
Nº 5.918/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
POCINHOS – PB.................................................
Nº 5.919/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
PATOS – PB.........................................................
Nº 5.920/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de PICUÍ
– PB........................................................................
Nº 5.921/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de PEDRA
BRANCA – PB........................................................
Nº 5.922/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
OLHO D’’ÁGUA – PB...........................................
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Nº 5.923/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de NOVA
PALMEIRA – PB.....................................................
Nº 5.924/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de NOVA
FLORESTA – PB....................................................
Nº 5.925/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
NATUBA – PB......................................................
Nº 5.926/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
MONTEIRO – PB.................................................
Nº 5.927/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
MATINHAS – PB..................................................
Nº 5.928/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
MONTADAS – PB.................................................
Nº 5.929/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de SANTANA
DOS GARROTES – PB..........................................
Nº 5.930/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
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Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de SANTANA
DE MANGUEIRA – PB...........................................
Nº 5.931/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SANTA
LUZIA – PB.............................................................
Nº 5.932/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SANTA
HELENA – PB.........................................................
Nº 5.933/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SANTA
CECÍLIA – PB.........................................................
Nº 5.934/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
QUEIMADAS – PB..................................................
Nº 5.935/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
SOUSA – PB........................................................
Nº 5.936/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
TAPEROÁ – PB....................................................
Nº 5.937/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
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TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de SERRA
BRANCA – PB........................................................
Nº 5.938/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SUMÉ
– PB........................................................................
Nº 5.939/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SÃO
JOSÉ DO SABUGI – PB.........................................
Nº 5.940/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SÃO
JOSÉ DE ESPINHARAS – PB...............................
Nº 5.941/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SÃO
JOSÉ DE PIRANHAS – PB....................................
Nº 5.942/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de SANTO
ANDRÉ – PB..........................................................
Nº 5.943/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de SÃO
JOÃO DO TIGRE – PB...........................................
Nº 5.944/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Pro-
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grama, nas comunidades rurais do município de
TRIUNFO – PB....................................................
Nº 5.945/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
TEIXEIRA – PB....................................................
Nº 5.946/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
UIRAÚNA – PB....................................................
Nº 5.947/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Minas e Energia, a adoção de providências para
que o Comitê Gestor do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS no Estado da Paraíba, agilize a execução
das obras de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município de
ARAÇAGI – PB....................................................
Nº 5.949/2009 – Do Sr. Paulo Henrique Lustosa – Sugere à Ministra-Chefe da Casa Civil a
adoção de medidas de estímulo à massificação do
acesso à rede mundial de computadores no âmbito
do Plano Nacional de Banda Larga........................
Nº 5.950/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Sugere ao Ministro da Previdência Social a instalação
de uma agência da Previdência Social no município
de Uiraúna – PB.....................................................
Nº 5.951/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Fazenda Guido Mantega providências para a instalação de uma Agência da Banco do Nordeste, no
município de Uiraúna-PB........................................
Nº 5.952/2009 – Do Sr. Rômulo Gouveia –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Fazenda, Guido Mantega, providências para a instalação de uma Agência da Caixa Econômica Federal no município de Uiraúna-PB..........................
Nº 5.953/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin
– Sugere ao Ministro da Justiça a adoção de medidas urgentes visando a reativação dos postos da
Polícia Federal no Estado do Amazonas. ..............
Nº 5.954/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin
– Sugere à Senhora Ministra Chefe da Casa Civil
a criação de abrigo para idosos no país. . .............
Nº 5.955/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin
– Sugere ao Ministro da Educação a adoção de
técnicas para estimular a criação literária infantil
na rede pública de ensino.......................................
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Nº 5.956/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin
– Sugere ao Ministério da Saúde que a técnica de
transplante de pulmões seja compartilhada em toda
rede de saúde pública do país................................
Nº 5.957/2009 – Da Srª. Vanessa Grazziotin
– Sugere ao Ministério da Saúde que a técnica de
transplante de pulmões seja compartilhada em toda
rede de saúde pública do país................................
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REQUERIMENTOS
Nº 6.000/2009 – Do Sr. Ronaldo Caiado –
Requer a realização de sessão extraordinária para
apreciação do PL 1/2007........................................
Nº 6.065/2009 – Do Sr. Otavio Leite – Requer
a desapensação do PL nº 4342 de 2008, do PL nº
6731 de 2006, apensado ao PL 4361 de 2004.......
Nº 6080/2009 – Do Sr. Otavio Leite – Requer
a retirada de tramitação do PL nº 4342/2008.........
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso
aos Deputados sobre a eleição dos membros da
Comissão Representativa do Congresso Nacional
durante o período de recesso parlamentar. Convocação dos Deputados para a sessão do Congresso Nacional hoje, às 20h, destinada à votação
do Orçamento Geral da União de 2010. Leitura de
Ato da Presidência sobre a criação de Comissão
Especial destinada ao exame do Projeto de Lei
nº 4.361, de 2004, acerca de alteração da Lei nº
8.069, de 1990, referente ao Estatuto da Criança
e do Adolescente.................................................
HUMBERTO SOUTO (PPS – MG) – Questão de ordem sobre a inclusão na ata de decisão
da Presidência sobre o recurso apresentado pelo
orador contra o deferimento de requerimento do
Deputado Eduardo Cunha......................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Recebimento da questão de ordem do Deputado Humberto
Souto para posterior decisão..................................
IV – Breves Comunicações
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE) –
Expectativa quanto à decisão da Casa a respeito
da distribuição, a Estados e municípios, de royalties
de petróleo da camada pré-sal...............................
LAEL VARELLA (DEM – MG) – Apelo ao
Presidente Michel Temer de adoção de medidas
para garantia de direitos trabalhistas ao secretariado parlamentar da Casa. Imediata aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 261, de
2000, sobre a aplicação do Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT ao ocupante exclusivamente de
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Votos de feliz Natal ao povo
brasileiro.................................................................
ERNANDES AMORIM (PTB – RO) – Pedido
à Presidência de utilização de sobras orçamentárias para aquisição de aeronave destinada ao
transporte de membros de Comissões Externas.
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Defesa da concessão de reajuste salarial aos
servidores da Casa............................................
MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS) – Transcurso do 74º aniversário de emancipação políticoadministrativa do Município de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul. .........................................
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE) – Transcurso do 2º aniversário de criação da Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB.
Crescimento da organização sindical.....................
ELIENE LIMA (PP – MT) – Expectativa de
inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação do piso
salarial nacional de policiais e bombeiros militares.
Liberação de recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste – FCO ao Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, para realização de empreendimentos vinculados à Copa
do Mundo de Futebol de 2014. Endividamento dos
produtores de soja mato-grossenses. Instalação de
novas empresas no Estado do Mato Grosso. Atuação
parlamentar do orador. Proibição do uso de tabaco
em ambientes coletivos, públicos ou privados em
Mato Grosso...........................................................
ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM) – Anúncio
pelo Ministro da Defesa Nelson Jobim de realização de investimentos no Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes, de Manaus, Amazonas, em face
da escolha da cidade como subsede da Copa do
Mundo de Futebol de 2014. . .................................
LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Lançamento de mais 5 volumes da coleção Projeto Gente
da Bahia pela Assembleia Legislativa do Estado da
Bahia.......................................................................
ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC) – Abertura
pela Caixa Econômica Federal de linha de crédito
a motoboys para aquisição de motocicletas. Pedido à instituição bancária de concessão de linha de
crédito semelhante aos mototaxistas. Solicitação à
Presidência de inclusão na pauta da Proposta de
Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre a
criação do piso salarial nacional de policiais e bombeiros militares........................................................
GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ) – Relevância dos trabalhos desenvolvidos pelos agentes de defesa agropecuária no Estado do Rio de
Janeiro....................................................................
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB –
RS) – Vinculação entre e o desenvolvimento socioeconômico e os investimentos na área de ciência,
tecnologia e inovação, segundo estudo da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Documento
intitulado Carta do II Congresso Internacional de Inovação 2010 – O Rio Grande do Sul como sociedade
de inovação, elaborado durante o evento referido
no título, realizado em Porto Alegre. Transcurso dos
aniversários de emancipação político‑administrativa
de municípios do Estado do Rio Grande do Sul.....
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GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS)
– Transcurso do 74º aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul. Empenho do orador
por melhorias na municipalidade. ..........................
MARCELO ORTIZ (PV – SP) – Congratulações ao Governo Federal pela edição da Medida Provisória nº 472, de 2009, sobre instituição do Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC.......
CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) –
Presença, na Casa, dos Prefeitos Municipais Wilmar
Carelli, de Videira; Luiz Nora, de Jaborá; Gilberto
Giordano, de Santa Helena; Avelino da Costa, de
Iraceminha; Jackson Luiz Patzlaff, de Arabutã; e
Renato Broetto, de São José do Cedro, Estado de
Santa Catarina. Realização de audiência pública
no Município de Chapecó para debate do Código
Florestal Brasileiro..................................................
LÉO ALCÂNTARA (PR – CE) – Registro de
documentos a respeito da atuação do Bispo Diocesano de Quixadá, Dom Angelo Pignoli, subscritos
pelo Movimento em Solidariedade e em Defesa da
Diocese de Quixadá, Estado do Ceará..................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Protesto
contra início de recesso parlamentar da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, tendo em vista a
necessidade de abertura da CPI destinada à investigação de denúncias de corrupção contra membros do Governo do Distrito Federal. Nota técnica
do Conselho Nacional de Justiça sobre a Proposta
de Emenda à Constituição nº 471, de 2005...........
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Comemoração do 70º aniversário da fundação da Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em
São Paulo, Estado de São Paulo. Transcurso dos 40
anos de regulamentação da profissão de fisioterapeuta e do 18º aniversário de criação do Conselho
Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional
do Estado do Paraná. ............................................
MANATO (PDT – ES) – Transcurso do 453º aniversário de fundação do Município de Serra, Estado
do Espírito Santo. Congratulações ao Prefeito Sérgio
Vidigal pela realização de campeonato de beach soccer e de meia maratona na municipalidade................
EUGÊNIO RABELO (PP – CE) – Apelo ao
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo, para criação de carreiras específicas para os servidores administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego. Defesa de aprovação
do plano de cargos e salários dos funcionários da
Pasta. Exploração de mina de urânio e fosfato no
Município de Itatiaia, Estado do Ceará...................
RITA CAMATA (PSDB – ES) – Eleição do
Deputado João Almeida como novo Líder do PSDB
na Casa. Conveniência de rejeição da emenda oferecida pelos Deputados Humberto Souto e Ibsen
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Pinheiro ao projeto de lei acerca da distribuição de
royalties de petróleo da camada pré-sal.................
GUSTAVO FRUET (PSDB – PR) – Descontentamento com a recente punição imposta pelo
Superior Tribunal de Justiça Desportiva ao Coritiba
Foot Ball Club, de Curitiba, Estado do Paraná, por
irregularidades em jogo válido pelo Campeonato
Brasileiro de Futebol de 2009.................................
ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PTC – AP) – Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre criação
de áreas de jogos e lazer nos Estados pertencentes
ao bioma Amazônia................................................
JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP) – Protesto
contra a decisão do Juiz Ricardo Braga Monte Serrat,
da Comarca de Ribeirão Preto, a respeito de crime de
racismo praticado contra o trabalhador Geraldo Garcia.
Realização do Seminário Nacional Sobre Tráfico de
Mulheres com vistas à Exploração Sexual, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo. Discurso
proferido ao ensejo do evento pela Sra. Hedy Maselli,
da Coordenadora da Mulher de Guarulhos................
IRAN BARBOSA (PT – SE) – Solidariedade ao
Prof. Adailson de Jesus Silveira, da rede municipal
de ensino de Itabaianinha, Estado de Sergipe, diante
de agressão física sofrida durante manifestação pela
implantação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica. Encaminhamento
à Comissão de Educação e Cultura, pelo Ministro
da Cultura, de projeto de lei sobre alterações na
Lei Rouanet. Aprovação, pelo órgão, do projeto de
lei acerca da instituição das diretrizes nacionais da
carreira dos profissionais da educação. Reportagem
Milhares de crianças em situação de rua revelam
falência de projetos sociais, publicada pelo jornal
Cinform, de Aracaju, Estado de Sergipe. Realização
do Circuito Caixa de Ginástica, no Estado. Apelo à
direção da Caixa Econômica Federal e aos órgãos
governamentais vinculados ao esporte de realização de eventos esportivos em Sergipe...................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apoio
do Presidente em exercício dos trabalhos a emenda e recurso apresentados pelos Deputados Ibsen
Pinheiro e Humberto Souto....................................
ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela ordem.)
– Associação do Democratas à manifestação do
Presidente em exercício dos trabalhos, Deputado
Inocêncio Oliveira. .................................................
BETO FARO (PT – PA) – Dados sobre o desempenho da área rural do Estado do Pará, contidos no Censo Agropecuário de 2006, do IBGE......
JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Como Líder.)
– Necrológio de Maria Antonieta Alessandri, genitora da Deputada Professora Raquel Teixeira........
PEDRO WILSON (PT – GO) – Transcurso do
102º aniversário natalício do arquiteto e urbanista
Oscar Niemeyer. Apoio à proposta de criação do
Conselho Federal de Arquitetos e Urbanistas. Arti-
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go Pronto para outra década, de Mariana Tokarnia,
publicado pelo Jornal de Brasília. . ........................
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Registro de pronunciamento sobre impactos positivos de
matérias aprovadas pela Casa; perspectivas promissoras para o País no comércio internacional;
classificação do Brasil em 56º lugar no ranking de
competitividade, segundo o Relatório de Competitividade Global, divulgado pelo World Economic
Forum; expectativa de melhorias na gestão do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC; matérias veiculadas pela mídia internacional a respeito
da economia brasileira; contribuição do PSDB – na
Administração de Fernando Henrique Cardoso, para
a reestruturação do País. ......................................
LIRA MAIA (DEM – PA) – Vitória de estudantes do Colégio Santa Clara, do Município de Santarém, Estado do Pará, na 1ª Olimpíada Nacional
em História do Brasil, promovida pela Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP........................
CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO)
– Eleição do Deputado João Almeida para o cargo de Líder do PSDB na Casa em 2010. Caráter
demagógico do Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Críticas ao uso de termo de baixo calão pelo Presidente da República durante comício realizado na
Região Nordeste. Baixos investimentos do Governo
Federal na área de saneamento básico. ...............
JOÃO DADO (PDT – SP) – Justeza do pleito
da Associação Paulista dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil sobre a instalação da
Comissão Especial destinada ao exame da Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006,
referente à revogação da cobrança de contribuição
previdenciária sobre os proventos dos servidores
públicos aposentados; a inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 210, de 2007,
sobre restabelecimento do adicional por tempo de
serviço como componente da remuneração das
carreiras da magistratura e do Ministério Público,
e da Proposta de Emenda à Constituição nº 270,
de 2008, sobre garantia ao servidor aposentado
por invalidez permanente do direito aos proventos
integrais com paridade. .........................................
NILSON MOURÃO (PT – AC) – Ingresso da Venezuela no Mercado Comum do Sul – MERCOSUL...
MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) – Avanços
do País especialmente na área educacional..........
ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB) – Imediata
inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2003, sobre inclusão da alimentação como direito social........................................
CIDA DIOGO (PT – RJ) – Publicação no Diário Oficial da União da Portaria do Ministério da
Saúde nº 3.066, de 2009, sobre a adesão de Municípios ao Programa Farmácia Popular do Brasil..
JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE) –
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatoriedade
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de disponibilização, pelo Sistema Único de Saúde
– SUS, de unidades especializadas no tratamento,
na prevenção, na pesquisa e no combate à dependência química........................................................
MARCONDES GADELHA (PSC – PB) – Transcurso do 10º aniversário de criação da Faculdade
de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação
dos Deputados ao plenário.....................................
JOSÉ GENOÍNO (PT – SP) – Questão de
ordem sobre a apreciação pelo Plenário, no mês
de fevereiro de 2010, do Projeto de Lei nº 5.228,
de 2009, oriundo do Poder Executivo. ...................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado José Genoíno.........................................
JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Apoio à proposta de utilização do Fundo de Reserva Global de Reversão para quitação de dívidas
da Companhia de Eletricidade do Amapá com a
empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
– ELETRONORTE..................................................
JORGE BOEIRA (PT – SC) – Relevância dos
trabalhos desenvolvidos na área de energia eólica
pelo engenheiro Ronaldo Custódio, da empresa
ELETROSUL – Centrais Elétricas S.A. .................
VIGNATTI (PT – SC) – Comemoração do 3º
aniversário de vigência da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa......................................................
ALCENI GUERRA (DEM – PR) – Lançamento,
pelo Ministério da Saúde, de campanha nacional
de combate ao crack. Conveniência de formação,
pela Pasta, de recursos humanos para reabilitação
de dependentes da droga.......................................
SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Implementação
do piso salarial dos policiais militares e civis do Estado do Rio de Janeiro. Extensão do benefício ao
corpo de bombeiros militar.....................................
MARCOS MEDRADO (PDT – BA) – Inovações
implementadas pelo Governo do Estado da Bahia
na área de saúde pública. Escolha do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva como o brasileiro do ano
de 2009. Apresentação de projetos de lei sobre a
obrigatoriedade de implantação do curso de primeiros socorros em autoescolas e estabelecimentos de
ensinos fundamental e médio.................................
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Homenagem à memória do cantor e compositor Luiz
Gonzaga, o Rei do Baião, ao ensejo do transcurso
do 97º aniversário do seu nascimento. . ................
SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Perspectiva
de expansão da indústria naval brasileira em face
da exploração de petróleo na camada pré-sal. .....
HUGO LEAL (PSC – RJ) – Resultados da audiência pública realizada pela Comissão de Viação
e Transportes para discussão de medidas preventivas contra acidentes de trânsito e do Projeto de Lei
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nº 5.529, de 2009, sobre a instituição do Plano de
Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Realização da Conferência Mundial para a Segurança no
Trânsito. Declaração do período de 2011/2020 como
a Década de Ações para a Segurança no Trânsito.
Elaboração de documento sobre políticas de prevenção de acidentes de trânsito. Transcurso do 71º
e do 22º aniversários de criação, respectivamente,
do Município de Três Rios e dos Municípios de São
José do Vale do Rio Preto e Paty do Alferes, Estado
do Rio de Janeiro....................................................
Apresentação de proposições: Humberto
Souto, Flávio Dino, Ivan Valente, Marcos Medrado,
Henrique Afonso, Mauro Nazif, Armando Abílio,
Marcos Medrado, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Rodrigo Rollemberg,
Colbert Martins, Antonio Feijão, Fernando Gabeira,
Pastor Pedro Ribeiro, Janete Capiberibe, Eduardo
Barbosa, Rose de Freitas, Jackson Barreto, Walter
Ihoshi, Fernando Gabeira, Eliene Lima, Líderes,
Paulo Teixeira, André de Paula, Francisco Tenorio,
Roberto Magalhães, Neilton Mulim, Francisco Praciano, Emilia Fernandes, Lindomar Garçon, Francisco Rodrigues, Paulo Rubem Santiago, Ernandes Amorim, Edigar Mão Branca, Marinha Raupp,
Regis de Oliveira, José Carlos Aleluia, Luiz Paulo
Vellozo Lucas, Marcelo Guimarães Filho, José C.
Stangarlini, Márcio França, Sandra Rosado, Vieira
da Cunha, Jairo Ataide, Chico Alencar, Alice Portugal, 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”, Maria do
Rosário, Carlos Sampaio, Ronaldo Caiado, Antonio
Carlos Chamariz, Darcísio Perondi, Capitão Assumção, José Airton Cirilo, Capitão Assumção, Luiz
Carlos Hauly, Fábio Faria, Paulo Abi-Ackel, Fábio
Faria, Paes de Lira, Edmar Moreira, Paulo Teixeira, Edmar Moreira, José Airton Cirilo, William Woo,
Edmar Moreira, Ciro Pedrosa, Odair Cunha e João
Campos..................................................................
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) – Eleição, por
aclamação, dos membros da Câmara dos Deputados indicados para a Comissão Representativa do
Congresso Nacional no período de recesso parlamentar.....................................................................
Anúncio de encerramento da sessão e convocação de nova sessão extraordinária. Aviso ao
Plenário sobre o adiamento da apreciação de pro-
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jetos de lei sobre o marco regulatório da exploração de petróleo na camada pré-sal e de votação
de proposições consensuais. ................................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.)
– Indagação à Presidência sobre a pauta da nova
sessão extraordinária.............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado Chico Alencar.........................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Leitura de
itens da pauta da nova sessão extraordinária. ......
RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela ordem.) – Inexistência de acordo para votação do
Requerimento nº 4.905, de 2009, para apreciação
em regime de urgência do Projeto de Lei nº 3.118,
de 2004, acerca de alteração da Lei 7.998, de 1990,
sobre a regulamentação do Programa do SeguroDesemprego e do Abono Salarial e a instituição do
Fundo de Amparo ao Trabalhador..........................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada do
requerimento da pauta...........................................
Leitura de itens da pauta da nova sessão extraordinária..............................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO CAIADO (DEM – GO)..........................
JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela
ordem.) – Aviso à Presidência sobre a solicitação
de votação nominal do requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2.300, de 2009, referente à realização de plebiscito sobre a criação do Estado de
Carajás. . .............................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado Júlio Delgado..........................................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.) –
Sugestão à Presidência para elaboração de pauta
com projetos consensuais......................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Distribuição
ao Plenário de avulso das matérias constantes na
pauta da nova sessão extraordinária......................
VI – Encerramento
2 – ATA DA 356ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA 53ª LEGISLATURA, EM 16 DE DEZEMBRO
DE 2009
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
PRESIDENTE (Michel Temer) – Proposta do
Deputado José Aníbal de votação de matérias consensuais..................................................................
EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.) –
Inclusão de medida provisória na pauta.................
HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem.)
– Acolhimento da proposta dos partidos oposicionistas para adiamento da votação dos projetos de
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lei sobre o estabelecimento do marco regulatório
da exploração de petróleo na camada pré-sal.......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Retificação
de acordo de Líderes..............................................
RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela ordem.)
– Esclarecimento sobre a inexistência de acordo
para a votação de requerimento de destaque e de
recurso referentes aos projetos de lei acerca da
exploração de petróleo na camada pré-sal............
IV – Breves Comunicações
ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE) – Conclusão
do parecer aos projetos de lei sobre licenciamento
ambiental, em trâmite na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Considerações sobre a legislação ambiental brasileira. ........
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR
– MG) – Críticas à Proposta de Emenda à Constituição nº 231, de 1995, sobre a redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais, sem redução
salarial....................................................................
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM) –
Repúdio à iniciativa do Prefeito Amazonino Mendes, do Município de Manaus, de apresentação de
projeto de lei complementar sobre a criação de taxa
de coleta de lixo domiciliar......................................
MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG) – Transcurso do Dia da Justiça..........................................
POMPEO DE MATTOS (PDT – RS) – Entusiasmo de gestores municipais do Estado do Rio
Grande do Sul com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. ........
MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS) –
Artigo de autoria da oradora, publicado pelo jornal
Zero Hora, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, sobre a importância da XV Conferência das
Nações Unidas sobre o Clima, realizada em Copenhague, Dinamarca. Realização da I Conferência
Nacional de Comunicação, em Brasília, Distrito Federal. Descaso da Governadora Yeda Crusius com
a TVE no Estado.....................................................
RENATO AMARY (PSDB – SP) – Expectativa
dos participantes na 15ª Conferência das Nações
Unidas sobre o Clima, realizada em Copenhague,
Dinamarca, quanto à celebração de acordo para
combate ao aquecimento global. . .........................
FELIPE BORNIER (PHS – RJ) – Realização
de investimentos na infraestrutura urbana do Rio de
Janeiro, com vistas à realização dos Jogos Olímpicos de 2016............................................................
BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS)
– Promoção da Semana de Mobilização Nacional
para Doação de Medula Óssea. Participação em
eventos destinados ao debate de políticas públicas
de exploração de energias renováveis, na Bélgica
e na Alemanha........................................................
CIRO NOGUEIRA (PP – PI) – Relevância
das ações beneficentes promovidas pela Legião
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da Boa Vontade – LBV. Lançamento da Campanha
Permanente de Natal da LBV – Jesus, o Pão Nosso
de Cada Dia!...........................................................
MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA) – Queda do Produto Interno Bruto –
PIB brasileiro em 2009, segundo pesquisa do IBGE.
Realização de ampla reforma tributária. Votos de
próspero Ano-Novo ao povo brasileiro....................
ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS) – Implantação do Programa Brasil Profissionalizado em
Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. .....
ALEX CANZIANI (PTB – PR) – Implantação
do Projeto Conhecer 2009, iniciativa de cunho socioeducacional, no Município de Londrina, Estado
do Paraná. Vinculação entre a educação e o desenvolvimento socioeconômico do País. Inclusão
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB entre as 10 iniciativas premiadas no
14º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal,
promovido pela Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP.......................................................
ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE) – Prioridade da Casa na votação da Proposta de Emenda á
Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação do
piso salarial nacional de policiais e bombeiros militares......................................................................
MILTON VIEIRA (DEM – SP) – Exigência
dos consumidores brasileiros de plena efetivação
dos princípios norteadores do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor. Apoio às campanhas de
combate ao tabagismo. Tramitação na Casa de projetos de lei a respeito do tema. Sanção, pelo Governo do Estado de São Paulo, de lei restritiva da
prática de tabagismo em locais públicos. Redução
das desigualdades regionais brasileiras.................
ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA)
– Apelo ao Diretor-Geral da Agência Brasileira
de Inteligência e ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, de convocação dos candidatos aprovados em concurso público para os
cargos de oficial de inteligência e de agente de
inteligência.........................................................
SANDRO MABEL (PR – GO) – Restauração e duplicação de rodovias federais e de outras obras viárias no Estado de Goiás. Votos de
feliz Natal à população brasileira, em especial
ao povo goiano................................................
LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ) – Relevância do trabalho sob o título Presença do Estado no
Brasil: Federação, suas Unidades e Municipalidades, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA......................................................
GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE) –
Inauguração do Hospital Unimed, no Município de
Juazeiro, Estado da Bahia. Posicionamento contrário à cobrança pela utilização de águas do Rio São
Francisco................................................................
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ÁTILA LIRA (Bloco/PSB – PI) – Realização
do primeiro leilão de energia eólica pelo Governo
Federal. Solicitação, à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, de esclarecimento sobre as razões
de exclusão do Estado do Piauí do leilão de energia
eólica......................................................................
MILTON BARBOSA (PSC – BA) – Necessidade
de recuperação do poder de compra dos aposentados
e pensionistas e de correção de distorções do sistema previdenciário brasileiro. Apresentação do Projeto
de Lei nº 6.596, de 2009, a respeito do acesso dos
contribuintes às informações sobre a restituição do
Imposto de Renda da Pessoa Física........................
VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE) – Dados da pesquisa intitulada Perfil do Trabalho Decente no Brasil, da Organização Internacional do
Trabalho – OIT. Combate à exploração da mão de
obra de crianças e adolescentes no País...............
HUMBERTO SOUTO (PPS – MG) – Congratulações à Inter TV Grande Minas, retransmissora
da Rede Globo de Televisão em Minas Gerais, pela
iniciativa de realização do Festival Viola dos Gerais.
Incorporação de eventos regionais no patrimônio
artístico e cultural do Estado. Existência de programas de incentivo à cultura por meio da dedução do
Imposto de Renda..................................................
VINICIUS CARVALHO (PTdoB, RJ) – Distribuição, pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
de medicamentos essenciais aos portadores de
hipertensão arterial pulmonar. Apelo ao Governo
do Estado do Rio de Janeiro de tratamento dos
portadores da doença pelo SUS............................
EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB – RJ)
– Balanço das atividades da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio no
exercício de 2009....................................................
WILLIAM WOO (PPS – SP) – Reportagem sobre a utilização dos serviços de táxi por portadores
de necessidades especiais em São Paulo, publicada pelo jornal Diário de São Paulo. Concessão de
incentivos a taxistas para adaptação de seus veículos às necessidades de deficientes. Desempenho
do Estatuto do Desarmamento como instrumento
de combate à violência. Necessidade de fortalecimento dos serviços de fiscalização e vigilância nas
regiões fronteiriças do País para coibição da entrada ilegal de armas no território nacional. Prejuízos
causados ao setor produtivo por blecaute ocorrido
em Estados brasileiros. Apelo ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e sua equipe de fortalecimento
do sistema elétrico nacional...................................
ELIZEU AGUIAR (PTB – PI) – Solidariedade ao movimento grevista dos médicos das redes
estadual e municipal de saúde do Estado do Piauí
por reajuste salarial. Solicitação ao Governo Estadual e às Prefeituras Municipais de atendimento às
reivindicações da classe. Tramitação na Casa do
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Projeto de Lei nº 3.734, de 2008, sobre a fixação
do piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas..
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de requerimento para apreciação em regime de urgência
do Projeto de Lei nº 4.866, de 2009, sobre a inclusão do Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº 5.917,
de 1973, relativa ao Plano Nacional de Viação........
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE FONTANA (PT – RS)..........................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação
do requerimento......................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação de requerimento para apreciação em
regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nº 12, de 2003, sobre a fixação de normas de
cooperação entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal..........................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de
requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 3.118, de 2004, sobre
alteração da Lei nº 7.998, de 1990, a respeito da
regulamentação do Programa Seguro-Desemprego,
do abono salarial e da instituição do Fundo de Amparo a Trabalhador – FAT........................................
RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela ordem.) – Inexistência de acordo para a votação do
requerimento...........................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Retirada do
requerimento da pauta...........................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e aprovação de requerimento para apreciação em regime de
urgência da Mensagem Presidencial nº 563, de 2009,
a respeito de alteração do Convênio Constitutivo do
Fundo Monetário Internacional – FMI.........................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de
requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 5.917, de 2009, que dispõe
sobre os valores das parcelas remuneratórias dos
integrantes das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT, de que trata a Lei nº 11.171,
de 2 de setembro de 2005......................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO CAIADO (DEM – GO)..........................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação
do requerimento......................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação de requerimento para apreciação em
regime de urgência de projeto de lei, oriundo do
Senado Federal, sobre a concessão de anistia a
policiais e bombeiros militares punidos pela participação em movimentos reivindicatórios................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ).............................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação de requerimento para apreciação em regi-
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me de urgência do Projeto de Lei nº 6.015, de 2005,
que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza
deduzir do Imposto de Renda devido pelas pessoas
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso..............
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de
requerimento para apreciação em regime de urgência do Substitutivo oferecido pelo Senado Federal
ao Projeto de Lei nº 1.176, de 1995, que estabelece
os princípios e diretrizes para o Sistema Nacional
de Viação e dá outras providências........................
HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem.) – Solicitação à Presidência de votação do
requerimento na parte final da sessão...................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento
do pedido do Deputado Henrique Fontana.............
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação de requerimento de prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da Dívida Pública. ...
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, da Medida Provisória 471, de 2009,
que altera as Leis nºs 9.440, de 14 de março de
1997, e 9.826, de 23 de agosto, de 1999, que estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento
regional...................................................................
Usou da palavra para proferir parecer à medida provisória, pela Comissão Mista, o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA)...................
Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP).......
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF.
Pela ordem.) – Apelo aos oradores de desistência
da discussão da matéria.........................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerramento da discussão.............................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MENDES RIBEIRO
FILHO (Bloco/PMDB – RS), CARLOS ZARATTINI
(PT – SP), DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP), EDSON DUARTE (PV – BA), LUIZ CARLOS BUSATO
(PTB – RS), MOREIRA MENDES (PPS – RO)........
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ).............................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação e aprovação do parecer do Relator quanto ao
atendimento dos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência e de sua adequação orçamentária e financeira..............................................
Votação e rejeição das emendas de nºs 1 a
40, com parecer contrário.......................................
Votação e aprovação da Medida Provisória
nº 471, de 2009......................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal, incluindo o processado.................................
Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA, Relator da matéria......
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PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. Pela
ordem.) – Eleição da Profa. Tânia Bacelar para a
Presidência do Conselho Deliberativo do Centro
Celso Furtado, no Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro...............................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Associação da Presidência ao discurso do Deputado Paulo
Rubem Santiago.....................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.776-C,
de 2008, que altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho
de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III
do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.......................
Votação de requerimento de adiamento da
discussão da matéria..............................................
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela ordem.)
– Retirada do requerimento. PRESIDENTE (Inocêncio
Oliveira) – Encerramento da discussão......................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MENDES
RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS), DÉCIO LIMA
(PT – SC), DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP),
LIRA MAIA (DEM – PA), LUIZ CARLOS BUSATO
(PTB – RS), FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA),
GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA), GORETE PEREIRA (PR – CE), JOSÉ LINHARES (PP – CE),
HUGO LEAL (PSC – RJ), ILDERLEI CORDEIRO
(PPS – AC), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), EDSON DUARTE (PV – BA).......................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
e rejeição da Emenda de Plenário, com parecer
contrário..................................................................
Votação e aprovação do Projeto de Lei nº
3.776-C, de 2008....................................................
Votação e aprovação da emenda de redação
adotada pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania........................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela ordem.) – Registro de voto contrário à matéria.........
SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.)
– Solicitação à Presidência de votação do requerimento de apreciação em regime de urgência do
Projeto de Lei nº 1.176, de 1995............................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta
ao Deputado Sandro Mabel....................................
SANDRO MABEL (PR – GO) – Informação
à Presidência sobre a existência de acordo para a
votação do requerimento........................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Consulta
ao Plenário sobre a existência de consenso para
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votação do requerimento de apreciação em regime
de urgência do Projeto de Lei nº 1.176, de 1995...
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP), SANDRO
MABEL (PR – GO), WILSON SANTIAGO (Bloco/
PMDB – PB), DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP),
SANDRO MABEL (PR – GO), WILSON SANTIAGO
(Bloco/PMDB – PB)................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.658-A, de 2009, que submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo,
por Troca de Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América sobre a Alteração do Prazo de
Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares
Incidentes sobre os Mesmos Vistos, celebrado em
Brasília, em 14 de novembro de 2008....................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerramento da discussão.............................................
Votação e aprovação do projeto....................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS), WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB),
SANDRO MABEL (PR – GO). ...............................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
e aprovação da redação final.................................
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta ao
Plenário sobre a existência de consenso para votação do requerimento de apreciação em regime
de urgência do substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 1.176, de 1995, sobre o estabelecimento de princípios e diretrizes para o Sistema
Nacional de Viação.................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados SANDRO MABEL (PR – GO), MENDES
RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS), WILSON
SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB).............................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação do requerimento....................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta ao
Plenário sobre a existência de consenso para a votação do requerimento de apreciação em regime de
urgência do projeto de decreto legislativo sobre a
realização de plebiscito sobre a criação do Estado
de Carajás..............................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)..........
PRESIDENTE (Michel Temer) – Anúncio
de apreciação do requerimento na parte final
da sessão........................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 1.791-A, de 2009, que aprova o texto de modifi-
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cações ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, que trata, respectivamente, da
reforma da expansão da capacidade de investimento
e renda do FMI e da distribuição de quotas e do
poder de voto dos países-membros.......................
Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados IVAN VALENTE (PSOL – SP),
EDUARDO VALVERDE (PT – RO).........................
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB –
RS. Pela ordem.) – Correção de equívoco cometido pelo orador quanto à votação do requerimento
relativo à criação do Estado de Tapajós.................
Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB
– SP), JORGINHO MALULY (DEM – SP)...............
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso aos
Deputados sobre a realização de acordo para votação de matérias consensuais..............................
Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP).......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da discussão...........................................................
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
(DEM – BA).............................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Congratulação ao Deputado José Carlos Aleluia pelo desempenho na relatoria da medida provisória................
Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados VIRGÍLIO GUIMARÃES
(PT – MG), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP).......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.791-A, de 2009...........
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados IVAN VALENTE (PSOL – SP), FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB
– MA), EDUARDO VALVERDE (PT – RO), MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS), JOSÉ
ANÍBAL (PSDB – SP), RONALDO CAIADO (DEM
– GO), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP), ANTONIO CRUZ
(PP – MS), GIACOBO (PR – PR), LUIZ CARLOS
HAULY (PSDB – PR)..............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação
do projeto................................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem.) – Registro de voto contrário à matéria......
JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela
ordem.) – Registro de voto contrário à matéria......
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.)
– Registro de voto contrário à matéria, do orador e
dos Deputados Ivan Valente e Luciana Genro........
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação da redação final....................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal........................................................................
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PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de
requerimento para apreciação em regime de urgência do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.300,
de 2009, acerca de realização de plebiscito sobre
a criação do Estado de Carajás..............................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), MENDES
RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS).....................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ABELARDO CAMARINHA
(Bloco/PSB – SP)...................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA (PSDB
– SP).......................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB – SP).....................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem.) – Informação à Presidência sobre a necessidade de votação da matéria pelo sistema nominal. .....................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ).............................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta ao
Plenário sobre existência de consenso para votação
simbólica da matéria...............................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA),
SANDRO MABEL (PR – GO), ILDERLEI CORDEIRO
(PPS – AC), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) ..........
PRESIDENTE (Michel Temer) – Anúncio de
retirada, de ofício, da matéria da pauta..................
HENRIQUE FONTANA (PT – RS) – Consulta
aos Srs. Líderes sobre a conveniência de imediata
votação do Projeto de Lei Complementar nº 12, de
2003, referente ao estabelecimento de normas para
a cooperação entre a União Federal, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal no que diz respeito
a proteção ao meio ambiente.................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta aos
Líderes partidários sobre a existência de consenso
para a votação do projeto de lei complementar. . ..
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA), JOSÉ
ANÍBAL (PSDB – SP), RONALDO CAIADO (DEM
– GO), JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP), HENRIQUE
FONTANA (PT – RS), FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB
– MA). ....................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei nº 1.946-B, de 1999, que dispõe
sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, altera as
Leis nºs 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de
23 de julho de 2004, 10.438, de 26 de abril de 2002,
e dá outras providências.........................................
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HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem.) – Pedido à Presidência de encerramento da
discussão da matéria..............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao
Deputado Henrique Fontana..................................
Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP),
CARLOS ZARATTINI (PT – SP), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (DEM – BA).............................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso ao Plenário sobre o adiamento da votação da chamada
PEC dos Cartórios..................................................
SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.) –
Protesto do PR contra o adiamento da votação da
PEC dos Cartórios..................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS)....
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da discussão...........................................................
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela
ordem.) – Posicionamento do DEM favorável à aprovação do projeto.....................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação dos arts. 1º e 2º , exceto o seu § 6º ; e
os arts. 3º , 4º , 5º , 6º , 7º , 8º , 9º 10, 11, 12, 15 e
16, do Substitutivo do Senado Federal, com parecer
favorável, sem destaques.......................................
Votação e aprovação do § 6 do art. 2º ; arts.
13 e 14 do substitutivo do Senado Federal, para
restabelecer o art. 16 do Substitutivo da Câmara
dos Deputados, a ementa do substitutivo do Senado
Federal, exceto a expressão ‘dispõe sobre a tarifa
social de energia elétrica”, para incluir na ementa
do substitutivo da Câmara dos Deputados, com
parecer contrário. . .................................................
Votação e aprovação da redação final. ........
Encaminhamento da matéria à sanção presidencial..................................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), MENDES RIBEIRO
FILHO (Bloco/PMDB – RS)....................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação de requerimento para apreciação em
regime de urgência do Projeto de Lei nº 2.057, de
2007........................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 2.057-B, de
2007, que dispõe sobre o processo de julgamento
colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes
de competência da Justiça Federal praticados por
grupos criminosos organizados, e dá outras providências...................................................................
Usaram da palavra para discussão da matéria os Srs. Deputados PAES DE LIRA (Bloco/PTC
– SP), FERNANDO FERRO (PT – PE)..................
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IRAN BARBOSA (PT – SE. Pela ordem.) –
Encaminhamento à Mesa de declaração de voto do
orador......................................................................
Usaram da palavra para discussão da matéria os Srs. Deputados FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB
– MA), LUIZ COUTO (PT – PB), PEDRO WILSON
(PT – GO), LAERTE BESSA (PSC – DF) ..............
SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.) –
Existência de acordo para votação do Projeto de
Lei nº 5.917, de 2009, de interesse dos funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT............................................
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da discussão...........................................................
Votação e aprovação da subemenda substitutiva adotada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania...........................................
Declaração de prejudicialidade da proposição
inicial.......................................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei Complementar
nº 12-A, de 2003, que fixa normas de cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no que se refere às competências comuns previstas pelo Inciso VI e VII do art. 23 da
Constituição Federal...............................................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.) –
Conveniência de convocação dos Deputados ao
plenário para a votação nominal da matéria...........
ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela ordem.) – Importância de investimentos federais em
educação e geração de empregos para o combate
à criminalidade no País. ........................................
IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.) –
Inexistência de acordo para a votação do Projeto
de Lei Complementar nº 12, de 2003.....................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.) –
Existência de acordo para a votação do Projeto de
Lei Complementar nº 12, de 2003. ........................
IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder.)
– Posicionamento do PSOL contrário à aprovação
dos projetos referentes ao Fundo Monetário Internacional – FMI e à concessão de licenciamento
ambiental. Prorrogação do prazo de funcionamento
da CPI da Dívida Pública........................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ).............................
EDSON DUARTE (PV – BA. Como Líder.) –
Posicionamento do PV contrário à aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 12, de 2003.........
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ZONTA (PP – SC), VALDIR COLATTO (Bloco/
PMDB – SC)...........................................................
HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem.)
– Defesa de votação do projeto de lei complementar
na presente sessão................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado GERALDO
PUDIM (PR – RJ), Relator da matéria. . ................
Usou da palavra para proferir parecer à Emenda Substitutiva de Plenário nº 1, pela Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, o Sr. Deputado VALDIR COLATTO
(Bloco/PMDB – SC)................................................
Usou da palavra para proferir parecer à Emenda Substitutiva de Plenário nº 1, pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o
Sr. Deputado NILSON PINTO (PSDB – PA)...........
Usou da palavra para proferir parecer à Emenda Substitutiva de Plenário nº 1, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado JOSÉ GENOÍNO (PT – SP)............................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
IVAN VALENTE (PSOL – SP).................................
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL – SP)........
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOÍNO (PT – SP)....................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR
(PSOL – RJ)....................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOÍNO (PT – SP)....................................
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado EDSON DUARTE (PV – BA)..........
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação da
Emenda Substitutiva de Plenário nº 1, com parecer
favorável, ressalvado o destaque............................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS)....
Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado CHICO ALENCAR
(PSOL – RJ)....................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MENDES
RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS), ZONTA (PP
– SC), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), NILSON
PINTO (PSDB – PA), HOMERO PEREIRA (PR –
MT), PEDRO FERNANDES (PTB – MA), BENEDITO DE LIRA (PP – AL), VALDIR COLATTO (Bloco/
PMDB – SC), JOSÉ GENOÍNO (PT – SP), NILSON PINTO (PSDB – PA), JORGINHO MALULY
(DEM – SP), HUGO LEAL (PSC – RJ), HOMERO
PEREIRA (PR – MT), DAGOBERTO (PDT – MS),
PEDRO FERNANDES (PTB – MA), FLÁVIO DINO
(Bloco/PCdoB – MA), EDSON DUARTE (PV – BA),
IVAN VALENTE (PSOL – SP), MOREIRA MENDES
(PPS – RO).............................................................
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PRESIDENTE (Michel Temer) – Homenagem
aos servidores da Casa, em especial aos lotados
no plenário, e aos Srs. Parlamentares. Votos de feliz
Natal ao povo brasileiro. ........................................
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) –
Aplausos ao Presidente Michel Temer pela condução dos trabalhos da Casa. ...................................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder.) – Posicionamento do PSDB favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 12, de 2003. Críticas ao
programa político do PT veiculado pela rede nacional
de rádio e televisão. Participação dos partidos oposicionistas no processo de apreciação de matérias de
relevante interesse do País. Votos de feliz Natal aos
Parlamentares, extensivos ao povo brasileiro. ..........
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da votação..............................................................
Aprovação da Emenda Substitutiva Global de
Plenário...................................................................
Prejudicialidade das demais proposições,
ressalvado o destaque............................................
Usaram palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MAGELA (PT – DF),
MOREIRA MENDES (PPS – RO), EDINHO BEZ
(Bloco/PMDB – SC)................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento de destaque para votação em separado do § 3º
do art. 17 da Emenda Substitutiva Global de Plenário........................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado EDSON DUARTE (PV – BA).....
Usaram palavra pela ordem, para registro de
voto, os Srs. Deputados ANTONIO FEIJÃO (Bloco/
PTC – AP), MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO),
JAIR BOLSONARO (PP – RJ)................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOÍNO (PT – SP).......
Usou palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Bloco/
PSB – PE)...............................................................
JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.) –
Eleição do Deputado João Almeida para o cargo
de Líder do PSDB na Casa. ..................................
Usou palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado RODRIGO DE CASTRO
(PSDB – MG)... ................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado GERALDO
PUDIM (PR – RJ), Relator da matéria....................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC), JOSÉ GENOÍNO (PT
– SP), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF), ERNANDES AMORIM (PTB – RO), MOREIRA MENDES (PPS – RO), ERNANDES AMORIM
(PTB – RO), NILSON PINTO (PSDB – PA)............
JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela ordem.) – Orientação da respectiva bancada. Con-
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gratulação ao Deputado Beto Albuquerque pela
realização de campanha de incentivo à doação
de medula óssea. . ..........................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ZONTA (PP –
SC), SANDRO MABEL (PR – GO), EDSON DUARTE
(PV – BA), DAGOBERTO (PDT – MS), EDUARDO
AMORIM (PSC – SE), IVAN VALENTE (PSOL –
SP), HENRIQUE FONTANA (PT – RS)..................
Usaram palavra pela ordem, para registro de
voto, os Srs. Deputados GLAUBER BRAGA (Bloco/
PSB – RJ), FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)........
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela ordem.) – Concessão ao orador dos títulos de Hóspede
do Município de Óleo e de Cidadão Alves. Transcurso dos aniversários de fundação de Municípios
do Estado de São Paulo.........................................
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como Líder.) – Contribuições da Casa para a superação dos
efeitos da crise econômica mundial pelo Brasil. Expectativa de recuperação da economia brasileira em 2010.
Enfrentamento pelo Governo Federal das discussões
sobre a distribuição, entre Estados e Municípios, de
recursos da exploração de petróleo na camada présal. Contentamento com a aprovação de projetos de
lei sobre a criação do marco regulatório da exploração
de petróleo na camada pré-sal. Votos de feliz Natal e
próspero Ano-Novo ao povo brasileiro. . ....................
Usou palavra pela ordem, para registro de
voto, a Sra. Deputada LÍDICE DA MATA (Bloco/
PSB – BA)...............................................................
Usou da palavra pela ordem os Sr. Deputado
JOSÉ GENOÍNO (PT – SP)....................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS MELLES (DEM
– MG)..............................................................
LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela ordem.)
– Congratulações ao Relator Geraldo Pudim e aos
Deputados Waldemir Moka e Zonta pelo empenho na
realização de acordo para votação da matéria. ...........
HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como Líder.) – Agradecimento aos Deputados da base governista, ao Presidente Michel Temer e aos ViceLíderes pelas votações de matérias de relevante
interesse nacional. Expectativa de votação pela
Casa dos projetos de lei sobre estabelecimento
do marco regulatório da exploração de petróleo na
camada pré-sal.......................................................
BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS.
Pela ordem.) – Pedido à Presidência de encerramento da votação...................................................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela ordem.) – Defesa de realização pela Casa de Comissão Geral para debate sobre a política de câmbio,
as importações e a crise do setor exportador. ......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da votação. ............................................................
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Manutenção do dispositivo............................
Votação e aprovação do projeto e da redação
final.........................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal........................................................................
WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. Pela
ordem.) – Agradecimento ao Líder do Governo na
Casa, Deputado Henrique Fontana, e ao Relator
Geraldo Pudim, pela votação da matéria. .............
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WLADIMIR COSTA (Bloco/
PMDB – PA)............................................................
RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como Líder.)
– Votos de feliz Natal aos Parlamentares. Congratulações aos membros da Mesa Diretora e ao Presidente Michel Temer pela condução dos trabalhos
legislativos. Empenho na votação da proposta de
reforma política.......................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Agradecimento ao Deputado Ronaldo Caiado. Pedido ao Plenário
de votação de projetos de lei consensuais.............
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC). ......................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 4.866, de 2009,
que inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que cria o Plano Nacional de Viação............................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DILCEU SPERAFICO
(PP – PR)........................................................
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE
(Bloco/PSB – RS)...................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da discussão...........................................................
Votação e aprovação do projeto e da redação
final.........................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MARCONDES GADELHA (PSC – PB), JOÃO DADO (PDT – SP), TAKAYAMA (PSC – PR), POMPEO DE MATTOS (PDT – RS),
FERNANDO MELO (PT – AC), JORGINHO MALULY
(DEM – SP), JAIRO ATAIDE (DEM – MG), MARIA
LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB – MG)................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, da emenda do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 6.015, de 2005, que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do Imposto
de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso...................................
Usou da palavra para proferir parecer à emenda do Senado Federal, pela Comissão de Seguri-

71868
71881
71881

71881

71881

71881

71882
71882

71882

71882

71882
71882
71882
71882

71882

71883

Dezembro de 2009

dade Social e Família, o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS)...........................
Usou da palavra para proferir parecer à emenda do Senado Federal, pela Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO
(PT – CE)................................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela ordem.) – Alerta à Presidência sobre o impedimento
de emissão de parecer à matéria pelo Deputado
Beto Albuquerque...................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Apoio da
Presidência à manifestação do Deputado Arnaldo
Faria de Sá.............................................................
Usou da palavra para proferir parecer à emenda do Senado Federal, pela Comissão de Seguridade Social e Família, o Sr. Deputado ARNALDO
FARIA DE SÁ (PTB – SP). ....................................
Usou da palavra para proferir parecer à emenda
do Senado Federal, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB – RS).......................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da discussão...........................................................
Votação e aprovação da emenda e da redação final..................................................................
Encaminhamento da matéria à sanção presidencial..................................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EDUARDO AMORIM
(PSC – SE) .....................................................
Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 5.917, de 2009,
que dispõe sobre os valores das parcelas remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do Plano
Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº
11.171, de 2 de setembro de 2005, da Carreira de
Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de
Especialista em Infraestrutura Sênior, de que trata
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007...........
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS)......................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento
da discussão...........................................................
Votação e rejeição das emendas oferecidas
pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, com parecer contrário..................
Votação e aprovação da emenda de adequação adotada pela Comissão de Finanças e Tributação, com o voto contrário do Deputado Arnaldo
Faria de Sá.............................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
EDUARDO VALVERDE (PT – RO).........................
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Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JAIRO ATAIDE (DEM – MG).......
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela ordem.) – Pedido à Presidência de correção do nome
do Deputado autor do voto contrário à aprovação
da emenda de adequação. ....................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação
da emenda de adequação com o voto contrário do
Deputado Arnaldo Madeira.....................................
MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela ordem.) – Registro de voto contrário à aprovação da
emenda de adequação...........................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP).......................
Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado RODRIGO ROLLEMBERG
(Bloco/PSB – DF) ..................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação
do projeto de lei com o voto contrário do Deputado
Arnaldo Madeira.....................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado MARCELO CASTRO (Bloco/
PMDB – PI).............................................................
Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
LUCIANA GENRO (PSOL – RS)............................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
(PDT – SP).............................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 3.777, de 2008,
sobre a concessão de anistia a policiais militares
do Estado do Rio Grande do Norte........................
ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela ordem.) – Inexistência de acordo para a votação do
projeto.....................................................................
LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela ordem.)
– Existência de acordo no Colégio de Líderes para
a votação do projeto...............................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JAIR BOLSONARO (PP – RJ)................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ELIENE LIMA (PP – MT).......
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP). .....................
LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela ordem.)
– Apelo ao Deputado Arnaldo Madeira de votação
do projeto de lei......................................................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela ordem.)
– Apelo ao Deputado Arnaldo Madeira de votação
do projeto de lei......................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NARCIO RODRIGUES
(PSDB – MG). .....................................................
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados SANDRO MABEL (PR – GO), WANDENKOLK
GONÇALVES (PSDB – PA), SANDRO MABEL (PR
– GO), CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC),
ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC), CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC). ................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação e
aprovação do substitutivo adotado pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, com os
votos contrários dos Deputados Arnaldo Madeira e
Paes de Lira............................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado DILCEU SPERAFICO (PP –
PR)..........................................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Declaração
de prejudicialidade da proposição inicial, do substitutivo adotado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e da emenda adotada
pela Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado..............................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS (Bloco/
PMDB – RJ)............................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)....................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados DOMINGOS DUTRA (PT – MA), ALEXANDRE SANTOS (Bloco/
PMDB – RJ). . .................................................
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF.
Pela ordem.) – Aplausos ao Presidente Michel Temer
pela condução dos trabalhos da Casa. Votos de feliz
Natal e próspero Ano-Novo aos Parlamentares.......
JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem.)
– Congratulações ao Presidente Michel Temer pelo
condução dos trabalhos legislativos. Construção de
usina siderúrgica no Complexo Industrial e Portuário
do Pecém, Estado do Ceará...................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado AFONSO HAMM (PP – RS)..
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES (PP – PA)..................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EDINHO BEZ (Bloco/
PMDB – SC). ..................................................
PRESIDENTE (Michel Temer) – Anúncio do
encerramento dos trabalhos, em face da realização
de sessão do Congresso Nacional. .......................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela ordem.)
– Aprovação, pelo Senado Federal, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 351, de 2009, sobre a
criação do piso salarial dos agentes comunitários
de saúde.................................................................
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Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado OLAVO CALHEIROS (Bloco/
PMDB – AL)............................................................
JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela ordem.) – Transcurso de aniversário natalício do VicePresidente da Casa, Deputado Marco Maia. . .......
PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso ao Plenário sobre a manutenção do painel......................
VI – Encerramento
3 – PARECERES – Projetos de Lei nºs 3.655A/04, 4.017-A/04, 4.036-A/04, 29-C/07, 384-A/07,
910-A/07, 1.961-A/07, 2.021-B/07, 2.165-B/07,
2.476-A/07, 2.714-A/07, 3.777-A/08, 3.961-A/08,
4.022-A/08, 4.028-B/08, 4.246-A/08, 4.443-A/08,
4.551-B/08, 5.021-A/09, 5.328-A/09, 5.414-A/09
e 5.574-A/09; Projeto de Decreto Legislativo nº
1.658-A/09...........................................................
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COMISSÕES
4 – ATAS
a) Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, 69ª Reunião
(Audiência Pública) , em 8-12-09, 70ª Reunião (Ordinária), em 9-12-09, 71ª Reunião (Extraordinária
Audiência Pública), em 9-12-09, 72ª (Extraordinária Audiência Pública), em 9-12-09, 73ª Reunião
(Audiência Pública), em 15-12-09 e 74ª Reunião
(Ordinária), em 16-12-09........................................
b) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 59ª Reunião
(Ordinária), em 9-12-09, 60ª Reunião (Audiência
Pública), em 15-12-09 e 61ª Reunião (Ordinária),
em 16-12-09...........................................................
c) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 49ª Reunião (Ordinária), em
9-12-09, 50ª Reunião (Extraordinária), em 9-12-09,
51ª Reunião (Ordinária), em 10-12-09 e 52ª Reunião (Ordinária), em 16-12-09................................
d) Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, 100ª Reunião (Ordinária), em 1512-09...............................................................
e) Comissão de Defesa do Consumidor, 41ª
Reunião (Ordinária), em 9-12-09............................
f) Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 59ª Reunião (Ordinária),
em 9-12-09 e 60ª Reunião (Audiência Pública), em
15-12-09.................................................................
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g) Comissão de Finanças e Tributação, 48ª
Reunião (Audiência Pública), em 8-12-09 e 49ª
Reunião (Ordinária), em 9-12-09............................
h) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, 52ª Reunião (Ordinária), em 9-12-09 e
54ª Reunião (Extraordinária Audiência Pública,
conjunta com as Comissões de Minas e Energia e
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio),
em 16-12-09; Subcomissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução
Orçamentária e Financeira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 2ª Reunião (Ordinária),
em 15.4.09 e 3ª Reunião (Ordinária), em 16-12-09;
Subcomissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos
Federais Destinados à Copa de 2014 e aos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 3ª Reunião
(Ordinária), em 20.5.09 e 4ª Reunião (Ordinária),
em 16-12-09...........................................................
i) Comissão de Legislação Participativa, 41ª
Reunião (Ordinária), em 9-12-09, 42ª Reunião (Audiência Pública), em 15-12-09 e 43ª Reunião (Ordinária), em 16-12-09.............................................
j) Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 47ª Reunião (Audiência
Pública), em 15-12-09 e 48ª Reunião (Ordinária),
em 16-12-09...........................................................
k) Comissão de Turismo e Desporto, 30ª Reunião (Ordinária), em 9-12-09 e 31ª Reunião (Ordinária), em 16-12-09................................................
l) Comissão Especial para analisar todos os
artigos ainda não regulamentados da Constituição Federal de 1988, 4ª Reunião (Ordinária), em
16.09.09..................................................................
5 – DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, em 16-12-09............................................
b) Comissão de Viação e Transportes, em
16-12-09.................................................................
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SEÇÃO I

Ata da 355ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 16 de dezembro de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

Às 15 horas e 58 minutos comparecem
à casa os Srs.:
Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco
RORAIMA
Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 4

Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 13
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Presentes Amazonas: 5
RONDÔNIA
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 7
ACRE

AMAPÁ
Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Presentes Tocantins: 6
MARANHÃO
Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
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Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 11
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 16
PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 9
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
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Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 6
PERNAMBUCO
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 14
ALAGOAS
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 6
SERGIPE
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
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João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 31
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
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Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 37
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 8
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
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Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 39
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
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Vadão Gomes PP
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 49
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 7
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 6
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PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 21
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
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Germano Bonow DEM
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 25

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

II – LEITURA DA ATA
O SR. MARCELO ORTIZ, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passase à leitura do expediente.
O SR. MARCELO ORTIZ, servindo como 1° Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
AVISO N° 111, DE 2009
(Do Banco Central do Brasil)
Encaminha, ao Congresso Nacional, o
demonstrativo das emissões do Real, referentes ao mês de outubro de 2009, as razões
delas determinantes e aposição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Despacho: Às comissões de Desenvolvimento econômico, indústria e comércio;
e finanças e tributação, ambas para conhecimento
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Aviso n° 111 /2009-BCB-Presi
Brasília, 30 de novembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.069,
de 29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições para emissão do Real, a fórmula de apuração
das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e controle monetário, encaminho a Vossa
Excelência o anexo demonstrativo das emissões re-
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ferentes ao mês de outubro de 2009, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Henrique de Campos Meirelles, Presidente.
Anexo ao Aviso n° 111/2009-BCB-Presi, de 30-11-09
Demonstrativo das emissões do real –
Mês de outubro de 2009
I . A base monetária restrita e a emissão
II. A base monetária ampliada
III. Os meios de pagamento (MI) e o multiplicador
IV. Os meios de pagamento amplos
V. Anexos
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Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança
Of n° 719/PT
Brasília, 16 de dezembro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Deputado José Carlos Vieira (PR – SC),
como membro titular na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
Atenciosamente, – Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do PT.
Defiro. Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 628-L-DEM/09
Brasília, 16 de dezembro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
José Carlos Vieira deixa de integrar, como membro titular, a Comissão de Seguridade Social e Família.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Defiro. Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
OF. CCTCI-P/632/09
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL 29/07
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação,
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 29/07.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes.
Presidente.
Defiro. Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
Of. nº 533 – PP/2009 – CCJC
Brasília, 20 de outubro de 2009.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminhamento de proposição
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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Legislativo nº 1.658/2009, apreciado por este Órgão
Técnico, nesta data.
Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli,
Presidente.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. nº 651 – PP/2009 – CCJC
Brasília, 10 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.777/08,
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.
Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli,
Presidente.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Of. Pres. nº 931/09-CFT
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício de Publicação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 2.165A/07, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.
Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presidente.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Of. nº 26/2009/ CMADS
Brasília, 9 de dezembro de 2009
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
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ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 2.021/07, por
este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Roberto Rocha,
Presidente.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Ofício nº 780/2009-P
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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 384, de 2007.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
da referida proposta e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputada Elcione Barbalho,
Presidente.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Ofício nº 783/2009-P
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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 910, de 2007.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
da referida proposta e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputada Elcione Barbalho,
Presidente.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
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Ofício nº 784/2009-P
Brasília, 9 de dezembro de 2009
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Of. P-374/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009

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

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

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 4.036, de 2004.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
da referida proposta e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputada Elcione Barbalho,
Presidente.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.961/08 – do Poder Executivo – que
“dispõe sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
e Gratificação por Exercício em Cargo de Confiança,
nos órgãos da Presidência da República”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Of. P-373/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto nos arts. 58 e
133, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
o Projeto de Lei nº 4.017/04 – do Senado Federal
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 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, para dispor sobre viagens oficiais”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-375/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto
de Lei nº 3.655/04 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que
“regula o exercício da profissão de Alfaiate”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-376/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
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de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº 1.961/07 – do Sr. Maurício Rands – que “altera
dispositivos do Decreto-Lei nº 1.876, de 15 de julho de
1981, aumentando a faixa de isenção no pagamento
de foros, taxas de ocupação e laudêmios às pessoas
consideradas carentes ou de baixa renda, nos casos
que especifica, e do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de
dezembro de 1987, no que dispõe sobre o laudêmio,
relativo a imóveis da União”, e o Projeto de Lei nº
4.140/08, apensado, e rejeitou o Projeto de Lei nº
5.294/09, apensado.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-378/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto
de Lei nº 2.476/07 – do Sr. Edmilson Valentim – que
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a garantia no emprego durante
e após as férias”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-379/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
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reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº 2.714/07 – do Sr. Edgar Moury – que “altera o
art. 18 e os arts. 59 a 64, da Seção V do Capítulo II da
Lei nº 8.213, de 1991 e acrescenta o inciso IX ao art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-381/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o
Projeto de Lei nº 4.022/08 – do Sr. Jorginho Maluly
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 de
junho de 1993, para dispor sobre o salário mínimo
profissional do Assistente Social”, e o Projeto de Lei
nº 5.278/09, apensado.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-382/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto
de Lei nº 4.028-A/08 – da Sra. Rita Camata – que “dá
nova redação aos arts. 3º , 4º e 5º e acrescenta art. 5º
-A e §§ 3º e 4º ao Art. 1º da Lei n° 11.770, de 09 de
setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade
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mediante concessão de incentivo fiscal, para ampliar a
licença paternidade para os casos mencionados”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-383/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o 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 licitação
e contratação de parceria público-privada no âmbito
da administração pública”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-384/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
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Of. P-385/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto nos arts. 58 e 133,
do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto
de Lei nº 4.551-A/08 – da Sra. Luciana Genro – que
“proíbe as demissões sem justa causa de empregados,
pelo prazo de 6 meses”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-387/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nº 4.443/08 – do Sr. Paulo Lima – que “dispõe sobre
a obrigatoriedade de exames clínicos toxicológicos periódicos para policiais civis, militares e federais, agentes
de trânsito estaduais e guardas municipais”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a vossa Excelência que
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o
Projeto de Lei nº 5.021/09 – do Sr. Otavio Leite – que
“considera de Especial Interesse para o País, a prática
regular de atividades físicas e desportivas por Policiais
Federais, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Ferroviários Federais, Policiais Civis, Policiais Militares,
e Bombeiros Militares, e determina sua incorporação
nas rotinas dessas corporações”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
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Of. P-388/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto
de Lei nº 5.328/09 – do Sr. Jefferson Campos – que
“dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas
nas faturas de cobrança e na correspondência de órgãos da Administração Pública Federal e de empresas
concessionárias de serviços públicos”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-389/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
nº 5.414/09 – da Sra. Sueli Vidigal – que “regulamenta o
prazo para julgamentos dos processos de irregularidades
junto ao Tribunal de Contas da União – TCU”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
Of. P-390/09-CTASP
Brasília, 9 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão
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de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
5.574/09 – do Sr. Afonso Hamm – que “acrescenta alínea
y ao § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, para deixar expresso que não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado”.
Atenciosamente, – Deputada Manuela D’Ávilia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 542, DE 2009
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Altera a Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003.
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
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 3º da Lei Complementar no 116,
de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:
“Art. 3º . ..................................................
...............................................................
XXIII – no local de entrega do bem financiado, no caso dos serviços descritos pelo item
15.09 da lista anexa.
......................................... .....................”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição visa a fixar o local da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS em relação às operações de arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de
direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração,
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
Recente decisão do Supremo Tribunal Federal
fixou a constitucionalidade da cobrança de ISS sobre
as operações de arrendamento mercantil.
Assim, nada mais justo que a receita auferida
com esta tributação se destine ao município onde foi
realizada a prestação de serviços.
Conto com o apoio dos nobres parlamentares
para a aprovação da presente proposição
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2009. –
Luiz Carlos Hauly, Deputado Federal.
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PROJETO DE LEI No 3.685-C, DE 2004
(Do Sr. Gustavo Fruet)
OFICIO No 2.906/2009 – SF
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei no 3.685-b, de 2004, que “Altera os
arts. 11 e 62 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil”.
Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art.
54 Ricd)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
AUTÓGRAFOS DO PL 3.685-B/04, APROVADO
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 18-10-05
Altera os arts. 11 e 62 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei altera dispositivos do Código Civil
referentes aos direitos da personalidade e à constituição de fundações.
Art. 2º Os arts. 11 e 62 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte
redação, transformando-se o atual parágrafo único do
art. 62 em § 1o:
“Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, podendo o seu
exercício sofrer limitação voluntária, desde que
não seja permanente nem geral ou contrária à
ordem pública e aos bons costumes.”(NR)
“Art. 62. .................................................
...............................................................
§ 2º Não poderá ser constituída fundação
com fins lucrativos.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 2005.
Oficio no 2.906. (SF)
Brasília, 3 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Rafael Guerra
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Substitutivo do Senado a Projeto de Lei da
Câmara.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão, nos termos do substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara no 110, de
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2005 (PL no 3.685, de 2004, nessa Casa), que “Altera
os arts. 11 e 62 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que institui o Código Civil”, que ora encaminho
para apreciação dessa Casa.
tenciosamente, – Heráclito Fortes, PrimeiroSecretário.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara no 110, de 2005 (PL no 3.685,
de 2004, na Casa de origem), que “Altera os
arts. 11 e 62 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil”.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera os arts. 11 e 62 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para
admitir, com restrições, a limitação voluntária
do exercício dos direitos da personalidade,
bem como a constituição de fundação para
quaisquer fins, desde que não lucrativos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera dispositivos da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), referentes aos direitos da personalidade e à constituição de fundação.
Art. 2º O art. 11 e o parágrafo único do art. 62, ambos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, podendo o
seu exercício sofrer limitação voluntária, nos
termos da lei, desde que não seja permanente
nem geral ou contrária à ordem pública e aos
bons costumes.” (NR)
“Art. 62. Parágrafo único. Não poderá
ser constituída fundação com fins lucrativos.”
(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Senado Federal, 3 dezembro de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 6.530, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 411/2009
OFÍCIO Nº 2.887/2009
Altera as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779, de 19 de janeiro de
1999, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116,
de 18 de maio de 2005, e 11.457, de 16 de
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março de 2007, para estender o direito a
crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da
Contribuição para o PIS/Pasep à aquisição
dos bens que especifica, para prever a incidência da taxa Selic sobre valores objeto de
ressarcimento e para permitir que a pessoa
jurídica exportadora compense créditos
dessas contribuições com a Contribuição
para a Seguridade Social a seu cargo.
Despacho: Às Comissões de Finanças e
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e constituição e justiça e de cidadania (art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. O imposto é não-cumulativo,
compensando-se o que for devido relativamente aos produtos saídos do estabelecimento,
em cada período, com o montante do imposto
relativo aos produtos nele ingressados.
§ 1º Para a compensação a que se refere
o caput deste artigo, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto
anteriormente cobrado em operações de que
tenha resultado a entrada de produtos, real
ou simbólica, no estabelecimento, inclusive
os destinados ao seu uso ou consumo ou ao
ativo permanente.
§ 2º (revogado).
§ 3º A isenção, a não incidência e a alíquota zero não acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores.
§ 4º Não darão direito a crédito as entradas de produtos alheios à atividade do estabelecimento.” (NR)
Art. 2º O art. 11 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados, acumulado em
cada trimestre-calendário, que o contribuinte
não puder compensar com o imposto devido
na saída, poderá ser utilizado em conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas as normas expedidas pela Secretaria
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da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda.
Parágrafo único. O valor objeto do ressarcimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir da data do recebimento do pedido eletrônico até o mês anterior ao ressarcimento e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuado.” (NR)
Art. 3º Os arts. 3º e 5º da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º ...................................................
...............................................................
II – bens e serviços, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art.
2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega
dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da Tipi;
...............................................................
XI – bens de uso e consumo necessários
à atividade da pessoa jurídica.
......................................................” (NR)
“Art. 5º ...................................................
...............................................................
§ 1º ......................................................
...............................................................
II – compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive as previstas na alínea ‘a’ do parágrafo único do art.
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 2º A pessoa jurídica que, até o final de
cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas
no § 1º deste artigo poderá transferi-lo para
pessoas jurídicas controladoras, controladas
e coligadas ou, na falta destas, a terceiros, ou
ainda solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.” (NR)
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Art. 4º Os arts. 3º e 6º da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

até o mês anterior ao ressarcimento e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuado.” (NR)

“Art. 3º ...................................................
...............................................................
II – bens e serviços, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art.
2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega
dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da Tipi;
...............................................................
XI – bens de uso e consumo necessários
à atividade da pessoa jurídica.
......................................................” (NR)
“Art. 6º ...................................................
...............................................................
§ 1º ......................................................
...............................................................
II – compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive as previstas
na alínea a do parágrafo único do art. 11 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2º A pessoa jurídica que, até o final de
cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas
no § 1º deste artigo poderá transferi-lo para
pessoas jurídicas controladoras, controladas
e coligadas ou, na falta destas, a terceiros, ou
ainda solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
......................................................” (NR)

Art. 6º O parágrafo único do art. 26 da Lei nº
11.457, de 16 de março de 2007, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 5º O art. 16 da Lei nº 11.116, de 18 de maio
de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º ,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º :
“Art.16. ..................................................
...............................................................
§ 1º ......................................................
§ 2º O valor objeto do ressarcimento
será acrescido de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir
da data do recebimento do pedido eletrônico

“Art. 26. .................................................
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta Lei, exceto nas hipóteses
de que tratam o inciso II do § 1º do art. 5º da
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
o inciso II do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.” (NR)
Art 7º O Poder Executivo, visando a assegurar o
cumprimento do disposto nos arts. 5º , inciso II, 12 e
14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do
disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que
se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal,
que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja
apresentação se der após decorridos 60 (sessenta)
dias da publicação desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
do ano subsequente àquele em que for implementado
o disposto no seu art. 7º .
Senado Federal, 2 de dezembro de 2009. –
Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente
do Senado Federal, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 6.534, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 381/2009
OFÍCIO Nº 2.886/2009
Autoriza o Poder Executivo a criar
campus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) da
Paraíba, no Município de Piancó.
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
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
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Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba, no Município de Piancó.
Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto
no art. 1º , o Poder Executivo é autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratificadas necessárias ao funcionamento do campus;
II – dispor sobre a organização, as competências, as atribuições, a denominação das unidades e
dos cargos, suas especificações e funções, bem como
sobre o processo de implantação e de funcionamento
do campus;
III – lotar, no campus, os servidores necessários ao seu funcionamento, mediante a criação de
cargos e a transferência e transformação de cargos
efetivos vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e
entidades da administração federal direta, autárquica
e fundacional.
Art. 3º O campus a que se refere esta Lei oferecerá
cursos de formação e qualificação de profissionais de
educação superior, básica e profissional, observadas
as necessidades socioeconômicas e de desenvolvimento tecnológico do Município e região, do Estado
da Paraíba e do País.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 6.537, DE 2009
(Do Sr. Beto Albuquerque)
Dispõe sobre o Programa de Incentivo
à Modernização da Gestão Pública.
Despacho: Às Comissões de Trabalho de
Administração e Serviço Público; Finanças e
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à
Modernização da Gestão Pública, com a finalidade de
captar recursos e aplicá-los em incentivos a projetos
de melhoria da gestão pública de modo a:
I – contribuir com a modernização da gestão
pública para garantir a efetiva implementação das políticas públicas;
II – promover a capacitação dos gestores públicos
em melhores práticas de administração pública;
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III – estimular a adoção de técnicas gerenciais
para a gestão eficiente do Estado;
IV – possibilitar a realização de iniciativas que
visem à melhoria da gestão pública.
Art. 2º O Programa de Incentivo à Modernização
da Gestão Pública será executado por meio de projetos, que deverão conter temas como:
I – profissionalização da burocracia;
II – implementação de ferramentas gerenciais;
III – melhoria da qualidade da política pública;
IV – instrumentos de governança pública;
V – coordenação intra e intergovernamental;
VI – mudanças organizacionais;
VII – gerenciamento de processos;
VIII – gestão da informação e do conhecimento;
IX – desenvolvimento institucional;
X – modelos participativos de gestão.Parágrafo
único. Os projetos deverão se relacionar com a melhoria da gestão pública por meio de:
I – capacitação dos servidores públicos para desenvolvimento de competências específicas;
II – instalação e manutenção de cursos para especialização e aperfeiçoamento dos servidores públicos federais;
III – implantação da transparência na administração pública, através do cumprimento da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que acrescenta
dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas
sobre a execução orçamentária e financeira da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV – elaboração de documentos sobre melhores
práticas de gestão pública;
V – promoção de eventos;
VI – realização de levantamentos, estudos e
pesquisas;
VII – cooperação direta com escolas de governo;
VIII – contratação de consultorias para realização
de planejamento estratégico de órgãos e programas
de governo;
IX – criação de metodologias, indicadores e metas
para avaliação e monitoramento de políticas públicas;
X – elaboração de instrumentos de melhoria da
qualidade como certificação, entre outros;
XI – realização de prêmios e concursos entre
organizações públicas que aderirem ao Programa de
Qualidade.
Art. 3º Com o objetivo de incentivar a realização
de projetos de melhoria da gestão pública poderá ser
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facultado às pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real a opção pela aplicação de parcelas de seu
imposto de renda, a título de copatrocínios ou doações
a projetos de melhoria da gestão pública aprovados
pelo órgão competente.
Art. 4º Poderão ser criados mecanismos para que
os contribuintes possam deduzir do imposto de renda
a quantia efetivamente despendida nos projetos citados no art. 2º desta Lei, previamente aprovados pelo
órgão competente, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente,
na forma de:
I – copatrocínio incentivado: parceria entre União e
iniciativa privada, com finalidade promocional, mediante
a aplicação de recursos públicos federais e de recursos privados, por meio de renúncia fiscal, a entidades
da sociedade civil que promovam projetos de melhoria
da gestão pública, aprovados pelo órgão competente,
com dedução dos valores neles aportados;
II – doação incentivada: doação realizada por
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real a
entidades da sociedade civil que promovam projetos de
melhoria da gestão pública, aprovados pelo órgão competente, com dedução dos valores neles aportados.
Parágrafo único. A dedução de que trata este
artigo:
I – está limitada ao valor pago no ano-calendário
a que se referir a declaração;
II – aplica-se somente ao modelo completo de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.
Art. 5º O Programa de Incentivo à Modernização
da Gestão Pública deverá fixar os limites da dedução
sobre o imposto de renda devido e vedar o copatrocínio incentivado a pessoa ou instituição que possua
vínculo com o co-patrocinador ou doador.
§ 1º Para efeito do disposto no caput, considerase vínculo:
I – a pessoa jurídica da qual o co-patrocinador
ou doador seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou nos 12 meses
anteriores;
II – cônjuge, os parentes até terceiro grau, inclusive os afins, dos titulares, administradores, acionistas ou
sócios de pessoa jurídica vinculada ao co-patrocinador
ou doador, nos termos da alínea anterior;
III – outra pessoa jurídica da qual o co-patrocinador ou doador seja sócio.
§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições
sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor.
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Art. 6º O Comitê Executivo do Programa de Incentivo à Modernização da Gestão Pública fixará regras e critérios para escolha dos órgãos e projetos a
serem contemplados.
Parágrafo único. Será disponibilizado na internet
banco de dados com as pessoas jurídicas que demonstrarem interesse em apoiar os projetos selecionados
pelo Programa.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 60 dias após a
sua publicação.
Justificação
A gestão pública não é uma agenda de governo e
nem apenas uma agenda de Estado. É fator essencial na
manutenção da competitividade da economia brasileira, o
que torna a busca por melhores estratégicas de maximização de sua eficiência, eficácia e efetividade também uma
atividade de organizações da sociedade civil, de organizações privadas, de grupos de interesse e dos cidadãos.
Atualmente, diversas empresas e associações
empresariais já atuam na melhoria da administração
pública de diferentes formas. Algumas disponibilizam
seu conhecimento sobre técnicas de gestão adaptandoas ao contexto público, outras financiam projetos de
melhoria de gestão pública, por meio da contratação
de consultorias especializadas no tema, disponibilizando-as ao Estado.
Percebe-se, no entanto, que existe uma forte assimetria entre essas propostas de contribuição do setor
privado à melhoria da gestão pública e os incentivos
gerados pelo Estado para mobilizar este público. Enquanto o setor privado tem demonstrado intenso interesse em colaborar, o Estado fornece restrito acesso
a essa participação.
Neste sentido, apresentamos este projeto de lei
com objetivo de permitir a realização de parcerias entre
público e privado no tema da gestão pública. O instrumento previsto dar-se-á pela dedução de uma parcela
do imposto de renda das empresas para investimento
nestes projetos. Isto possibilitará que mais projetos
nesta área sejam realizados, implicando diretamente
na qualidade da administração pública e do serviço
prestado ao cidadão.
Além disso, possibilitando a diversos membros
da sociedade civil a contribuição financeira para a modernização da gestão, cria-se um novo estímulo para
o acompanhamento pelo cidadão da forma como o
recurso público vem sendo administrado, com fiscalização constante, que é o que realmente gera comprometimento por parte do administrador.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2009. –
Deputado Beto Albuquerque.
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PROJETO DE LEI Nº 6.538, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 224/2009
OFÍCIO Nº 2.885/2009
Autoriza o Poder Executivo a criar
campus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) da
Paraíba, no Município de Mamanguape.
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
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar,
no Município de Mamanguape, no Estado da Paraíba,
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba.
Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto
no art. 1º , o Poder Executivo é autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratificadas necessárias ao funcionamento do novo campus;
II – dispor sobre a organização, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e dos cargos,
suas especificações e funções, bem como sobre o processo
de implantação e de funcionamento do novo campus;
III – lotar no novo campus os servidores que se
fizerem necessários ao seu funcionamento, mediante
a criação de cargos e a transferência e transformação
de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal dos
órgãos e entidades da administração federal direta,
autárquica e fundacional.
Art. 3º O campus do Instituto Federal da Paraíba a
que se refere esta Lei será destinado à formação e qualificação de profissionais de educação superior, básica e
profissional, para atender às necessidades socioeconômicas do Estado da Paraíba, bem como para contribuir
com o desenvolvimento tecnológico do País.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 6.539, DE 2009
(Do Sr. Ribamar Alves)
Institui o “Dia do Evangélico” no Brasil
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito Nacional, o “Dia
do Evangélico”, a ser comemorado sempre no dia 30,
de novembro.
Art. 2º No “Dia do Evangélico”, com as entidades
representativas do mesmo segmento, a Administração
Municipal promoverá, em parceria, eventos públicos
voltados para a parcela evangélica da população, com
livre acesso à comunidade.
Art. 3º O “Dia do Evangélico” deverá constar no
Calendário Oficial do País.
Art. 4º Para a realização dos eventos do artigo 2º
desta Lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios
com Igrejas e Entidades Evangélicas do país.
Parágrafo único. A promoção a ser realizada no
“Dia do Evangélico” será estabelecida pelo Poder Executivo em conjunto com as Igrejas e Entidades Evangélicas com atuação no país .
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Quero, com esta proposta, incentivar a divulgação da espiritualidade. Objetivamos a participação da
comunidade em geral através de ações públicas de
demonstração de que o caminho para um melhor viver
é exatamente a nossa busca constante de Deus e, em
especial, o caminhar com seu filho Jesus.
Entendendo a importância que o segmento Evangélico tem juntado à comunidade, nos preocupamos
em reconhecer o trabalho desenvolvido por tão importante movimento da cristandade.
Segundo pesquisas do IBGE, de 1940/ 2000 o
povo Evangélico é apontado como 27.2% da população brasileira, o que demonstra a sua importância
para a nossa sociedade. Esperamos a compreensão
dos Nobres Pares e que a presente proposta receba
a análise e a aprovação de Vossas Excelências, pois
representará o nosso reconhecimento e apoio a todos
os Evangélicos de Nossa querida nação (Brasil), que
vêm prestando um inestimável trabalho no resgate da
cidadania de milhares de pessoas através de recuperação da espiritualidade, abandono do uso de entorpecentes, restauração das famílias e tantas outras ações
sociais e comunitárias.
Em 2 de novembro de 2009. – Deputado. Ribamar Alves, PSB – MA.
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PROJETO DE LEI Nº 6.540, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 197/2009
OFÍCIO Nº 2.884/2009
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no Município
de Esperança.
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
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar,
no Município de Esperança, no Estado da Paraíba,
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba.
Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto
no art. 1º , o Poder Executivo é autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratificadas necessárias ao funcionamento do novo campus;
II – dispor sobre a organização, as competências, as
atribuições, a denominação das unidades e dos cargos,
suas especificações e funções, bem como sobre o processo
de implantação e de funcionamento do novo campus;
III – lotar no novo campus os servidores que se
fizerem necessários ao seu funcionamento, mediante
a criação de cargos e a transferência e transformação
de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal dos
órgãos e entidades da administração federal direta,
autárquica e fundacional.
Art. 3º O campus do Instituto Federal da Paraíba a
que se refere esta Lei será destinado à formação e qualificação de profissionais de educação superior, básica e
profissional, para atender às necessidades socioeconômicas do Estado da Paraíba, bem como para contribuir
com o desenvolvimento tecnológico do País.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 6.552, DE 2009
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)
Altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, para ampliar os benefícios
previdenciários devidos ao aposentado que
retornar ao trabalho.
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Despacho: Apense-se à(ao) PL5668/2009.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
Art.1º O § 2º do artigo 18, da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 18. .................................................
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social–RGPS que permanecer
em atividade sujeita a este Regime, ou a ele
retornar, fará jus aos seguintes benefícios da
Previdência Social em decorrência do exercício
dessa atividade: auxílio-doença, salário-família,
auxílio-acidente, serviço social e reabilitação
profissional, quando empregado.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O § 2º do art. 18, da Lei nº 8.213/91 (Lei que institui os benefícios devidos pela Previdência Social), em
sua redação original, assegurava ao aposentado que
permanecesse ou voltasse ao trabalho o direito aos
benefícios do auxílio-acidente e ao extinto pecúlio, além
dos serviços de reabilitação profissional. Contudo, a Lei
nº 9.528/97 excluiu o auxílio-acidente do rol de benefícios desse segurado. Já o direito ao salário-família foi
estendido a esses por meio da Lei nº 9.032/95.
É neste ponto específico, que configura-se flagrante inconstitucionalidade da Lei nº 9.528/97 ao
excluir desses trabalhadores, embora aposentados, o
direito ao auxílio-acidente e a omissão relativa à outros
benefícios que devem ser elencados (auxílio-acidente
e serviço social).
Tal violação decorre não apenas em função da
idéia de contrapartida e de igualdade com os demais
trabalhadores (princípios, aliás, insculpidos em nossa
Carta Magna), até porque, mesmo aposentados, esses trabalhadores têm seus salários utilizados como
base para a incidência de contribuições sociais, mas,
principalmente, em razão de tal discriminação arbitrária
contrariar frontalmente o valor social de seu trabalho
e a própria finalidade do sistema de proteção social,
que se expressa na cobertura das contingências sociais a que eles são expostos em razão do retorno ao
exercício do trabalho.
Deveres iguais, direitos iguais. Este é o princípio
fundamental das relações humanas; ou seja, todos são
iguais entre si e todos têm os mesmos deveres e os
mesmos direitos. Todo aquele que exerce uma ativida-
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de remunerada é segurado obrigatório da Previdência
Social, devendo para com ela contribuir. No caso de
empregados, contribuem estes e seus empregadores,
cada um com valores em lei fixados.
Da forma como está a redação do art. 18, § 2º ,
da Lei nº 8.213/91, o segurado aposentado que retorna ao trabalho deve recorrer ao Poder Judiciário para
preservar o direito à igualdade e o reconhecimento do
valor social de seu trabalho para garantir o recebimento
do auxílio-doença ou auxílio-acidente, no caso de vir a
ser acometido de doença que o afaste de sua atividade
profissional ou no caso de sofrer um acidente que lhe
reduza a capacidade laborativa.
Com esta iniciativa pretende-se dar cumprimento
efetivo aos princípios constitucionais da isonomia, do
valor social do trabalho e da solidariedade, aperfeiçoar a legislação previdenciária e diminuir o número de
processos judiciais referentes ao tema.
Por essas razões, peço a apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2009. –
Deputado Rodrigo Rollemberg, PSB/DF.
PROJETO DE LEI Nº 6.553, DE 2009
(Do Sr. Paes de Lira)
Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, para destinar
os recursos obtidos pela alienação de bens
que sejam instrumentos ou produtos dos
crimes de lavagem de dinheiro ou proveitos auferidos com a sua prática, ao Fundo
Nacional de Segurança Pública.
Despacho: Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o §5.º ao art. 4.º da
Lei nº 9.613, de 1998, para destinar os recursos obtidos pela alienação de bens que sejam instrumentos
ou produtos dos crimes de lavagem de dinheiro ou proveitos auferidos com a sua prática, ao Fundo Nacional
de Segurança Pública.
Art. 2º O 4º da lei 9.613 de 3 de março de 1998,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º :
“Art. 4º ...................................................
...............................................................
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§5º Os recursos arrecadados através do
leiloamento dos bens ou valores apreendidos
ou sequestrados serão recolhidos ao Fundo
Nacional de Segurança Pública.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente Projeto de Lei busca alterar a destinação dos recursos obtidos pela alienação de bens
nos casos em que estes constituam instrumentos,
produtos ou proveitos auferidos através da prática de
lavagem de dinheiro.
O artigo 133 do Código de Processo Penal determina que, após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, os bens apreendidos ou seqüestrados que sejam instrumentos de crime, ou produtos
ou proveitos auferidos com a sua prática sejam avaliados e vendidos, e o dinheiro apurado, recolhido ao
Tesouro Nacional, quando não couber ao lesado ou
ao terceiro de boa-fé.
A presente proposição busca destinar os recursos
angariados com a alienação dos bens que constituam
instrumentos, produtos ou proveitos auferidos pela sua
prática ao Fundo Nacional de Segurança Pública.
Verifica-se no texto constitucional a previsão de
dispositivo, referente aos crimes de tráfico, revertendo
adequadamente os recursos em benefício da fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime:
Art. 243. ................................................
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de
valor econômico apreendido em decorrência
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados
no tratamento e recuperação de viciados e
no aparelhamento e custeio de atividades de
fiscalização, controle, prevenção e repressão
do crime de tráfico dessas substâncias.
Nos moldes da Carta Magna, a lei
11.343/2006 regula a destinação dos valores
obtidos por meio do leilão dos bens apreendidos nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes:
Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e
objetos de qualquer natureza, utilizados para
a prática dos crimes definidos nesta Lei, após
a sua regular apreensão, ficarão sob custódia
da autoridade de polícia judiciária, excetuadas
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as armas, que serão recolhidas na forma de
legislação específica.
...............................................................
§ 9º Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada,
até o final da ação penal respectiva, quando
será transferida ao Funad, juntamente com os
valores de que trata o § 3º deste artigo.
Nada mais lógico do que empregar o produto expropriado do crime organizado no combate ao próprio
crime organizado. É exatamente o que ocorre nos Estados que se aparelham para esse esforço, em perfeita
consonância com o Decreto nº 5.015/2004 (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional).
Ante todo o exposto, no que tange à Lei 9.613/1998
e à natureza dos recursos, coerentemente com a tendência constitucional e em atendimento ao anseio social por segurança pública melhor e mais abrangente,
os valores obtidos devem ser revertidos ao fundo de
natureza compatível e relacionado à prevenção e repressão dos crimes relacionados na referida lei.
Sala das sessões, 3 de dezembro de 2009. – Paes
de Lira Deputado Federal, PTC – SP.
PROJETO DE LEI Nº 6.556, DE 2009
(Do Sr. Dr. Talmir)
Dispõe sobre a proibição à importação
de cigarros e dá outras providências.
Despacho: Apense-se ao PL3474/2004.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a proibição à importação de cigarros e dá outras providências.
Art. 2º Fica proibida a importação de cigarros
no Brasil.
Art. 3º A importação ilegal de cigarros sujeita o
infrator às penalidades previstas no ordenamento jurídico e na regulamentação aduaneira para as demais
importações de produtos proibidos.
Art. 4º Esta lei entra em vigor após decorridos
trezentos e sessenta dias de sua publicação.
Justificação
Atualmente, já são por demais conhecidos os
efeitos nefastos do tabagismo sobre a saúde humana. De acordo com dados da Organização Mundial de
Saúde, o uso do tabaco é responsável, globalmente,
por uma morte a cada seis segundos, e é um fator de
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risco para nada menos que seis das oito principais
causas de morte no mundo.
Sobre o tema, é importante também observar as
consequências do tabaco sobre a redução da qualidade de vida individual e coletiva, bem como seus efeitos
sobre a elevação dos custos relacionados à assistência
à saúde, drenando importantes divisas para o setor.
Esses aspectos mostram claramente a importância
do combate ao fumo, que deve adotar uma multiplicidade de abordagens distintas para a preservação da
saúde pública.
Uma das abordagens que deve ser discutida
refere-se à proibição da importação de cigarros no
País. Por uma série de fatores, consideramos não ser
viável proibir a comercialização de cigarros em todo
o território nacional, inclusive face aos prejuízos que,
subitamente, poderiam ser causados às famílias cujos
empregos ainda dependem da fabricação desse produto. Face à essa impossibilidade no presente, uma
medida intermediária que pode e deve ser adotada é
a proibição da importação do produto no Brasil.
Acreditamos que a medida não fere as regras
internacionais, uma vez que busca-se, tão somente,
contribuir para a proteção à saúde e à vida dos brasileiros.
Por fim, esclarecemos que essa iniciativa não
deve ser interpretada de forma isolada, mas deve ser
considerada como integrante de um amplo conjunto de
ações que o País vem adotando na constante luta para
livrar nossa população dos malefícios causados pelo
cigarro. Trata-se, assim, de uma medida que, embora
complementar, se mostrará, hoje e no futuro, de grande
relevância para a consecução desse objetivo.
Desta forma, certos do aspecto meritório da presente proposição, contamos com o apoio dos nobres
pares para a sua aprovação
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2009. –
Deputado Dr. Talmir
PROJETO DE LEI Nº 6.557, DE 2009
(Do Sr. Dr. Talmir)
Dispõe sobre a cobrança de taxa pelo
corte de árvore com o fim de financiar a arborização urbana.
Despacho:
Apense-se
ao
PL
5987/2009.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24
II
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Nos casos em que o corte de árvore depende de autorização do Instituto Brasileiro do Meio
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, será cobrado do interessado uma taxa, por cada
árvore cortada, cujo valor será destinado ao órgão
competente municipal para o plantio de cinco árvores
na área urbana do respectivo Município.
Parágrafo único. O valor da taxa será estabelecido por ato IBAMA, com base no custo de produção
e plantio das mudas de árvore.
Art. 2º A escolha da espécie e o local de plantio
das árvores obedecerão à política e à legislação municipal sobre arborização urbana.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
Mais de oitenta por cento da população brasileira
vive hoje nas cidades. A qualidade de vida do brasileiro, portanto, depende, fundamentalmente, da qualidade do ambiente urbano. A qualidade do ambiente
urbano, por sua vez, depende, em grande medida, da
arborização.
As árvores, nas cidades, prestam um conjunto
importante de serviços ambientais: auxiliam no controle da poluição atmosférica, na redução do calor, no
controle da poluição sonora, no aumento da umidade
do ar, na estabilização de encostas, na proteção das
margens dos cursos d’água, na infiltração da água
das chuvas, servem de abrigo para pássaros e outros
animais, embelezam a cidade.
Estudos demonstram que, em geral, a temperatura do ar, em locais arborizados, é 3º C a 4º C inferior.
Porém, estudo realizado na cidade de Porto Alegre,
mostrou que essa diferença pode atingir até 9º C no
verão, dependendo da espécie de árvore plantada.
Esse mesmo estudo também comprovou o aumento
da umidade relativa do ar em locais arborizados, da
ordem de 15 a 40%.
No caso da poluição do ar oriunda da queima dos
combustíveis dos veículos, ás árvores, principalmente
se possuírem folhas pilosas, cerosas ou espinhosas,
absorvem de 18 a 180 kg de poluentes por árvore por
ano, em um processo chamado de biofiltração.
Não é demais lembrar também que, em tempos
de aquecimento global, embora os dados sobre neutralização de carbono variem sobremaneira em função de
diversas circunstâncias, calcula-se que 6 árvores são
suficientes para compensar o que um carro a gasolina
lança de gás de efeito estufa no ar durante um ano.
Infelizmente, a grande maioria das cidades brasileiras carece de uma arborização adequada, muitas
vezes por falta de planejamento adequado e de recursos financeiros, com grande prejuízo para a qualidade
de vida das pessoas.
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O objetivo desta nossa proposição é contribuir
para sanar essa deficiência das aglomerações urbanas
brasileiras, com a geração de recursos que possam
financiar a importante tarefa da arborização urbana.
Estes recursos seriam gerados pela cobrança de uma
taxa incidente sobre o corte de árvores nas áreas rurais, que dependam de autorização do IBAMA ou do
órgão ambiental estadual. Parece-nos justo e apropriado que a perda ambiental decorrente do corte das
nossas árvores nativas seja compensada com o plantio
de árvores nas cidades onde, como dito, moram mais
de oitenta por cento da população do País.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2009. –
Deputado Dr. Talmir.
PROJETO DE LEI Nº 6.560, DE 2009
(Do Sr. Fernando Nascimento)
“Institui o programa de reciclagem de
lixo nos Órgãos da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo.”
Despacho: Apense-se ao PL5573/2009.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
O Congresso Nacional Decreta:
Artigo 1º Fica instituído o programa de reciclagem
de lixo em todos os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo.
Artigo 2º Os órgãos públicos da Administração
Direta e Indireta, responsáveis pela execução dos serviços públicos, coletivamente implementarão ações de
treinamento e informação básica sobre os benefícios
da reciclagem, através de material de campanha e
divulgação.
Artigo 3º O Poder Executivo poderá estabelecer
parcerias com Organizações Não Governamentais, outras organizações sociais e empresas específicas na
reciclagem de lixo, para execução do Programa.
Artigo 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.
Justificação
O acúmulo de material para reciclagem de lixo
em órgão de médio e grande porte é recorrente e representa um desafio aos governos e administrações de
quaisquer âmbitos. Para isso, a administração poderá
consolidar uma iniciativa favorável ao enfrentamento
desse problema.
A medida de reciclagem de lixo, através da realização de campanha específica entre os órgãos da
administração direta e indireta do Poder Executivo será
um marco na colaboração dos cuidados e da preservação do meio ambiente.
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De outra forma, o envolvimento de grupos e organizações sociais e/ou não governamentais que já
desenvolvem essa medida, contribuirá decisivamente
para a aquisição de resultados positivos na aplicabilidade da campanha e na perseguição de resultados.
Conto com os meus pares para a aprovação dessa
iniciativa em conformidade com a urgência requerida
pela própria natureza.
Sala das Sessões, 8 de dezembro 2009. – Deputado Fernando Nascimento.

tião, Ubatuba ou Ilhabela, para ampliar a qualificação
profissional da população desses municípios, gerando
conhecimento científico e tecnológico, com habilidade
e competência necessárias para atender a demanda
gerada pela indústria petrolífera na região.
Solicito assim, o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente proposição em vista dos evidentes aspectos sociais que o projeto viabilizará.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2009. –
Deputado Roberto Alves.

PROJETO DE LEI Nº 6.565, DE 2009
(Do Sr. Roberto Alves)

INDICAÇÃO Nº 5.915, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Petróleo do Litoral
Norte Paulista, no Estado de São Paulo.
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
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal do Petróleo do Litoral Norte,
no Estado do São Paulo.
Art. 2º A Escola Técnica Federal do Petróleo do
Litoral Norte, será instituição de ensino médio profissionalizante, destinada à formar técnicos para atender
às necessidades sócio-econômicas do setor petroquímico da região.
Art. 3º A instalação do estabelecimento de ensino
de que trata a presente lei subordina-se ao prévio estabelecimento, no Orçamento Geral da União, das dotações
necessárias, bem como a criação do cargos, funções e
empregos indispensáveis ao funcionamento da Escola.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A definição da Região do Litoral Norte Paulista,
para abrigar a Escola Técnica Federal do Petróleo foi
fundamentada em critérios técnicos, econômicos e ambientais. É de extrema necessidade propiciarmos condições de ensino profissionalizante para os jovens de
nosso País, principalmente no sentido de prepararmos
mão de obra especializada para a indústria petrolífera.
Por esses motivos, torna-se imprescindível a criação de uma Escola Técnica Federal do Petróleo no Litoral Norte Paulista, que pode ser sediada em qualquer
um dos quatro municípios, Caraguatatuba, São Sebas-

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
PAULISTA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de PAULISTA, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
PAULISTA, tenha mais qualidade de vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.916, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
PRINCESA ISABEL – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
PRINCESA ISABEL, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de PRINCESA ISABEL, tenha mais qualidade de vida
com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.917, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
POMBAL – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
POMBAL, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele
Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de POMBAL, tenha mais qualidade de vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.918, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
POCINHOS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de POCINHOS, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
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de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de POCINHOS, tenha mais qualidade de vida com a
utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.

pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
PATOS, tenha mais qualidade de vida com a utilização
da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.920, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município
de PICUÍ – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

INDICAÇÃO Nº 5.919, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município
de PATOS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
PATOS, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele
Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
PICUÍ, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada
por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
PICUÍ, tenha mais qualidade de vida com a utilização
da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.921, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
PEDRA BRANCA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
PEDRA BRANCA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
PEDRA BRANCA, tenha mais qualidade de vida com
a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.922, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
OLHO D’’ÁGUA – PB.
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Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Apreciação: Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
OLHO D’ÁGUA, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
OLHO D’ÁGUA, tenha mais qualidade de vida com a
utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.923, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras de
eletrificação rural do referido Programa, nas
comunidades rurais do município de NOVA
PALMEIRA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
NOVA PALMEIRA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
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Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
NOVA PALMEIRA, tenha mais qualidade de vida com
a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.924, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras de
eletrificação rural do referido Programa, nas
comunidades rurais do município de NOVA
FLORESTA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
NOVA FLORESTA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da

Dezembro de 2009

pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de NOVA FLORESTA, tenha mais qualidade de vida
com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.925, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
NATUBA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
NATUBA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele
Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
NATUBA, tenha mais qualidade de vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.926, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
MONTEIRO – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de MONTEIRO, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de MONTEIRO, tenha mais qualidade de vida com a
utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.927, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
MATINHAS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de MATINHAS, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de MATINHAS, tenha mais qualidade de vida com a
utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.928, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
MONTADAS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de MONTADAS, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
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de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de MONTADAS, tenha mais qualidade de vida com a
utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.929, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SANTANA DOS GARROTES – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SANTANA DOS GARROTES, na Paraíba, tenham a
sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do
programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
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pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SANTANA DOS GARROTES, tenha mais qualidade de
vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.930, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SANTANA DE MANGUEIRA – PB
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de SANTANA DE MANGUEIRA, na Paraíba, tenham
a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor
do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SANTANA DE MANGUEIRA, tenha mais qualidade de
vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.931, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SANTA LUZIA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de SANTA LUZIA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação,
que certamente merecerá a atenção de Vossa Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que
as metas do Programa sejam alcançadas na Paraíba
e para que a população rural do município de SANTA
LUZIA, tenha mais qualidade de vida com a utilização
da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.932, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SANTA HELENA – PB.
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Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SANTA HELENA, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SANTA HELENA, tenha mais qualidade de vida com
a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.933, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SANTA CECÍLIA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SANTA CECÍLIA, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
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Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SANTA CECÍLIA, tenha mais qualidade de vida com
a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.934, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
QUEIMADAS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de QUEIMADAS, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
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pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de QUEIMADAS, tenha mais qualidade de vida com
a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.935, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município
de SOUSA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SOUSA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele
Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de SOUSA, tenha mais qualidade de vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.936, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
TAPEROÁ – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de TAPEROÁ, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação,
que certamente merecerá a atenção de Vossa Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que
as metas do Programa sejam alcançadas na Paraíba
e para que a população rural do município de TAPEROÁ, tenha mais qualidade de vida com a utilização
da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.937, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SERRA BRANCA – PB.
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Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SERRA BRANCA, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SERRA BRANCA, tenha mais qualidade de vida com
a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.938, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa, nas comunidades rurais do município
de SUMÉ – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SUMÉ, na Paraíba, tenham a sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele
Estado.
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Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de desenvolvimento econômico e social, de redução da pobreza e
da fome, nas localidades onde o mesmo é implantado, é
que encaminhamos a presente Indicação, que certamente
merecerá a atenção de Vossa Excelência, por se tratar de
uma contribuição importante que as metas do Programa
sejam alcançadas na Paraíba e para que a população
rural do município de SUMÉ, tenha mais qualidade de
vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.939, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras de
eletrificação rural do referido Programa, nas
comunidades rurais do município de SÃO
JOSÉ DO SABUGI – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SÃO JOSÉ DO SABUGI, na Paraíba, tenham a sua
execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
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pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas
na Paraíba e para que a população rural do município
de SÃO JOSÉ DO SABUGI, tenha mais qualidade de
vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.940, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras de
eletrificação rural do referido Programa, nas
comunidades rurais do município de SÃO
JOSÉ DE ESPINHARAS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, na Paraíba, tenham a
sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do
programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, tenha mais qualidade
de vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.941, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras de
eletrificação rural do referido Programa, nas
comunidades rurais do município de SÃO
JOSÉ DE PIRANHAS – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, na Paraíba, tenham a
sua execução agilizada por meio do Comitê Gestor do
programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, tenha mais qualidade de
vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.942, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
SANTO ANDRÉ – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município de
SANTO ANDRÉ, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SANTO ANDRÉ, tenha mais qualidade de vida com a
utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.943, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras de
eletrificação rural do referido Programa, nas
comunidades rurais do município de SÃO
JOÃO DO TIGRE – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de SÃO JOÃO DO TIGRE, na Paraíba, tenham a sua
execução agilizada por meio do Comitê Gestor do programa naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
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de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
SÃO JOÃO DO TIGRE, tenha mais qualidade de vida
com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.944, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
TRIUNFO – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de TRIUNFO, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
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pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação,
que certamente merecerá a atenção de Vossa Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que
as metas do Programa sejam alcançadas na Paraíba
e para que a população rural do município de TRIUNFO, tenha mais qualidade de vida com a utilização da
energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.945, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
TEIXEIRA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de TEIXEIRA, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação, que certamente merecerá a atenção de Vossa
Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que as metas do Programa sejam alcançadas na
Paraíba e para que a população rural do município de
TEIXEIRA, tenha mais qualidade de vida com a utilização da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.946, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
UIRAÚNA – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de UIRAÚNA, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo
Federal em novembro de 2003, com o desafio de acabar
com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA
TODOS, tem a meta de levar energia elétrica para mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás
e execução pelas concessionárias de energia elétrica e
cooperativas de eletrificação rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação,
que certamente merecerá a atenção de Vossa Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que
as metas do Programa sejam alcançadas na Paraíba
e para que a população rural do município de UIRAÚNA, tenha mais qualidade de vida com a utilização da
energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.947, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia, a adoção de
providências para que o Comitê Gestor do
PROGRAMA LUZ PARA TODOS no Estado
da Paraíba, agilize a execução das obras
de eletrificação rural do referido Programa,
nas comunidades rurais do município de
ARAÇAGI – PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
Sugerimos como Indicação à Vossa Excelência,
que as obras do PROGRAMA LUZ PARA TODOS, já
priorizadas para as localidades rurais do município
de ARAÇAGI, na Paraíba, tenham a sua execução
agilizada por meio do Comitê Gestor do programa
naquele Estado.
Esse importante Programa foi lançado pelo Governo Federal em novembro de 2003, com o desafio
de acabar com a exclusão elétrica no país. O Programa LUZ PARA TODOS, tem a meta de levar energia
elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio
rural, sob a coordenação desse Ministério, a operacionalização da Eletrobrás e execução pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação
rural nos Estados.
Por ser o Programa LUZ PARA TODOS, que pretende universalizar o acesso à luz elétrica, um fator de
desenvolvimento econômico e social, de redução da
pobreza e da fome, nas localidades onde o mesmo é
implantado, é que encaminhamos a presente Indicação,
que certamente merecerá a atenção de Vossa Excelência, por se tratar de uma contribuição importante que
as metas do Programa sejam alcançadas na Paraíba
e para que a população rural do município de ARAÇAGI, tenha mais qualidade de vida com a utilização
da energia elétrica.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.949, DE 2009
(Do Sr. Paulo Henrique Lustosa)
Sugere à Ministra-Chefe da Casa Civil
a adoção de medidas de estímulo à massificação do acesso à rede mundial de computadores no âmbito do Plano Nacional de
Banda Larga.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,
O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados examinou, ao longo
deste ano, as alternativas que se encontram à disposição do Poder Público para estimular a aceleração do
processo de democratização do acesso às tecnologias
da informação no País, especialmente no que diz respeito à massificação do serviço de banda larga.
No intuito de colher subsídios para o debate da
matéria, o colegiado realizou o seminário “A Universalização do Acesso à Informação pelo Uso das Telecomunicações”, que contou com a participação de

71664

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

importantes especialistas do setor de telecomunicações no Brasil.
Como resultado desse encontro, os segmentos
que se fizeram representar encaminharam sugestões
de políticas públicas destinadas a acelerar o processo
de “universalização” dos serviços de banda larga.
Embora a avaliação sobre o mérito da adoção de
muitas das medidas apresentadas durante o encontro
cinja-se à esfera de responsabilidade do Congresso Nacional, os debates promovidos pelo Conselho também
conduziram a propostas cuja competência decisória é
de alçada exclusiva do Poder Executivo.
Nesse sentido, selecionamos as propostas que
se inserem com maior propriedade no escopo das
atribuições conferidas pela Constituição Federal ao
Poder Executivo, em especial no que diz respeito ao
estabelecimento das diretrizes do plano nacional de
banda larga, que se encontra em elaboração no Comitê
Gestor do Programa de Inclusão Digital da Casa Civil.
Destacamos, outrossim, que as sugestões oferecidas
pelo Conselho serão encaminhadas ao debate durante
a Primeira Conferência Nacional de Comunicação, a
ser realizada em dezembro de 2009, em Brasília.
Portanto, temos a firme expectativa de que o Comitê
de Inclusão Digital e os participantes da Conferência Nacional de Comunicações, ao examinarem as alternativas
disponíveis para a popularização do acesso à Internet no
País, levem em consideração as recomendações propostas por autoridades públicas, especialistas e entidades
representativas do setor de telecomunicações, que foram
compiladas pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica da Câmara dos Deputados.
Considerando os argumentos elencados, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Criação ou seleção de entidade autárquica que centralize a condução da política nacional de banda larga
A implementação e o acompanhamento dos programas governamentais de inclusão digital requer a
conjugação de esforços de diversos Ministérios e órgãos da administração direta e indireta, sendo necessário que a coordenação das ações de governo seja
concentrada em uma única instituição. A centralização
deve ser conduzida de modo a assegurar a participação da sociedade civil, da iniciativa privada e dos demais entes governamentais no processo de tomada de
decisões. A instituição gestora demanda composição
diversificada, representando, em última instância, os
anseios da sociedade brasileira. É essencial que se
delimite a parcela de responsabilidade de cada instituição pública ou privada envolvida na execução do plano,
de acordo com as competências de cada uma delas.
Porém, a definição das diretrizes e a coordenação dos
esforços deverão ser conferidas a uma administração
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única, que será responsável pela concatenação das
ações individuais e pela busca de sinergias entre estas, proporcionando ganhos de escala e maior alcance
social das medidas adotadas.
Definição clara do escopo e dos instrumentos do
plano nacional de banda larga
Questões de grande impacto sobre o resultado
final do programa demandam delimitação mais precisa. Entre estas, o Conselho destaca:
– a taxa de transmissão mínima que caracteriza o serviço de comunicação em banda larga;
– o papel de todas as entidades envolvidas no plano e as formas de relacionamento
entre elas, no intuito de explorar as competências individuais com maior eficiência;
– o papel de parcerias público-privadas,
joint-ventures, participação direta dos governos
das três esferas federativas ou uma combinação dessas soluções;
as responsabilidades de cada ente público na execução do plano, de maneira que não
haja superposição de iniciativas e ineficiência
na aplicação de recursos;
– o regime jurídico mais adequado para
a consecução dos objetivos estabelecidos
no programa, dentre as opções regulatórias
disponíveis;
– a adoção de políticas públicas e modelos regulatórios diferenciados em função
das características de cada localidade, sobretudo no que tange à atratividade econômica da oferta do serviço e à possibilidade do
estabelecimento de competição intrarredes e
inter-redes;
– as fontes de financiamento para o cumprimento da política estabelecida.
Estimativa do “custo de massificação” da banda
larga
A insuficiência de dados que permitam o mapeamento dos recursos necessários para a “universalização” do serviço no País demanda do Poder Público a
iniciativa de coletar informações que o permitam calcular
o “déficit da infoexclusão”, índice que deve considerar
o número de domicílios sem acesso à Internet e a categorização destes quanto à localização geográfica,
condição de renda e nível de alfabetização digital, no
intuito de fundamentar uma avaliação das alternativas
disponíveis para superar o “gap digital”, bem como o
custo para implementá-las e a seleção daquelas que
melhor se ajustem às necessidades de cada localidade,
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considerando-se o custo de implantá-las e o benefício
econômico e social decorrente delas.
Consolidação de indicadores de acompanhamento do plano
A sistematização de métricas bem delineadas de
aferição dos resultados do plano permitirá o contínuo
aperfeiçoamento do processo, em benefício do cumprimento das metas globais estabelecidas. Os índices a
serem utilizados devem levar em consideração fatores
relacionados ao acesso à Internet (proporção de domicílios com banda larga, por exemplo), à usabilidade
e acessibilidade (tais como a proporção de pontos de
acesso comunitário à Internet que disponham de recursos de acessibiilidade), à intelegilibidade (a exemplo
da proporção de serviços de governo eletrônico com
linguagem adequada) e à expansão da sociedade da
informação (refletindo a proporção de indivíduos que
usam a Internet com regularidade).
Coordenação das ações federais, estaduais e
municipais de inclusão digital
A implantação de um plano federal de massificação da banda larga não obsta a complementaridade
com programas desenvolvidos pelas administrações
estaduais e municipais. Pelo contrário, as experiências
bem sucedidas realizadas pelos estados do Ceará e
do Pará, bem como por cidades como Sud Menucci e
Piraí do Sul, devem ser consideradas no âmbito da definição do plano nacional de banda larga. Mais do que
isso, seu reconhecimento poderá minimizar desperdícios de recursos públicos e explorar as competências
individuais dos entes federativos, respeitadas as peculiaridades de cada poder e esfera de governo.
Adoção de medidas regulatórias complementares
relativas aos serviços de telecomunicações
É desejável complementar a formulação do plano nacional de banda larga com a adoção de medidas
regulatórias destinadas a incentivar a concorrência na
oferta do serviço nos grandes centros urbanos, onde há
forte apelo comercial para a prestação do serviço, e a
impor metas de cobertura de serviço para localidades
remotas. Dentre essas medidas, incluem-se:
implementação do modelo de custos, que permitirá que a oferta de capacidade de dados no atacado
seja explorada industrialmente com base em custos,
estimulando, assim, a desagregação de redes e a prestação do serviço por pequenos e médios provedores;
instituição do plano de numeração para o Serviço
de Comunicação Multimídia, facilitando a comunicação
entre os usuários do serviço.;
imposição de metas de cobertura de áreas remotas e rurais nas licitações de espectro, como ocorreu
recentemente no edital da terceira geração de telefonia
móvel. É relevante que essa sistemática seja preservada e até mesmo aprofundada nas futuras licitações
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para as faixas de 450 MHz, 2,5 GHz , 3,5 GHz, bem
como nas sobras da 3G;
exame da viabilidade de imposição de metas de
cobertura para o serviço de banda larga para as concessionárias de telefonia fixa, quando a estas for autorizado
o direito de prestação do serviço de TV a cabo;
realocação de faixas de espectro subutilizadas
para redes de acesso à banda larga, de maneira a estimular o uso mais eficiente e criativo do espectro.
Alfabetização digital da população
É fundamental estender o programa Banda Larga para Todos a todas as instituições rurais de ensino
do País. Além disso, é essencial que os projetos de
alfabetização digital não se limitem apenas à reciclagem de professores, mas também alcancem, de forma universal, os trabalhadores brasileiros, de modo a
que todo trabalhador adquira aptidão para lidar com as
mídias emergentes, independentemente de sua faixa
etária, bem como disponha de capacitação para fazer
uso das facilidades proporcionadas pela informática
em suas atividades cotidianas e laborais.
Estímulo à produção e à disseminação de conteúdos digitais
Em relação à disponibilização de conteúdos digitais, ainda há lacunas consideráveis nas ações governamentais em andamento. Nesse contexto, é preciso
fomentar a produção de conteúdos em língua portuguesa na rede mundial de computadores, mediante
a criação e o aperfeiçoamento de cursos técnicos e
acadêmicos orientados para a produção de conteúdos
dirigidos para as novas mídias. Nas áreas de educação,
saúde, governo eletrônico e entretenimento, entre muitas outras, ainda há carência de conteúdos disponíveis
em português. A expansão da indústria de conteúdos,
além de valorizar a difusão das culturas e costumes
nacionais, regionais e locais, também possui importante vertente socioeconômica, pois pode proporcionar a
geração de um número significativo de empregos de
alta qualificação, com reflexos positivos em diversas
atividades econômicas. Além de fomentar a produção,
cabe ainda às autoridades instituídas estimular a formação de redes de disseminação de conteúdos digitais, no intuito de ampliar a diversidade de fontes de
informação e diluir os custos de produção.
Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação tecnológica, bem como à integração de redes de saberes
O desenvolvimento das tecnologias sem fio e o
surgimento de aplicações inovadoras para banda larga contribuirão para a popularização do serviço. Para
acelerar esse processo, as seguintes medidas se fazem necessárias:
estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de uso da banda larga como canal

71666

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de retorno no Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T –, que pode se constituir em atrativo
adicional para a massificação do serviço no País;
preservação e estímulo ao Programa de Apoio à
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação – ProCTIC –,
instituído no âmbito do Poder Executivo;
integração entre as redes acadêmicas de pesquisa
nesse segmento, de maneira a gerar sinergias entre as
instituições envolvidas com a pesquisa nessa área.
Avaliação dos efeitos da desoneração tributária
sobre o serviço de banda larga
A carga tributária incidente sobre os serviços de
telecomunicações prestados no Brasil situa-se entre as
mais elevadas do mundo. Por outro lado, estudo recente
divulgado pelo Banco Mundial sugere que um aumento
de 10% na penetração da banda larga tem um potencial
de alavancar em cerca de 1,4% o PIB de nações emergentes. O Poder Público deve, portanto, avaliar:
o impacto da redução dos tributos federais incidentes sobre a prestação da banda larga, sob os pontos de vista tributário, econômico e social;
a aplicação de medidas diferenciadas de renúncia
fiscal, que levem em conta fatores como a condição
socioeconômica do assinante do serviço.
Na certeza da relevância das sugestões apresentadas, oferecemos a presente Indicação para a
sua elevada consideração.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. – Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente do Conselho
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica – Deputado
Paulo Henrique Lustosa, Relator do tema no Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica – Deputado Ariosto Holanda – Deputado Félix Mendonça
– Deputado Fernando Ferro – Deputado Humberto
Souto – Deputado Jaime Martins – Deputado José
Linhares – Deputado Mauro Benevides – Deputado
Paulo Teixeira – Deputada Professora Raquel Teixeixa – Deputado Rodrigo Rollemberg.
INDICAÇÃO Nº 5.950, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Ministro da Previdência Social a instalação de uma agência da Previdência Social no município de Uiraúna
– PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
Social:
A Previdência Social exerce um grande papel no
sentido de liderança no desenvolvimento local. Além
de ser instrumento de distribuição de renda, represen-
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ta um estimulo ao crescimento econômico e a movimentação dos setores produtivos nos Municípios, em
especial dos pequenos negócios.
Desse modo, para melhorar o atendimento e a
expansão da rede de agências em todas as regiões
do país, vimos sugerir a Vossa Excelência a instalação
de uma agência da Previdência Social na cidade de
Uiraúna, localizada no Sertão Paraibano, assim contribuindo para interiorizarão da previdência social, proporcionando mais comodidade, conforto e segurança
aos segurados do INSS, evitando que os segurados
tenham que percorrer em média 150 quilômetros para
chegar a uma agência.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.951, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda Guido Mantega providências para a instalação de uma Agência
da Banco do Nordeste, no município de
Uiraúna-PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda,,
Nos termos das considerações a seguir expostas,
sugerimos providências para instalação de uma Agência do Banco do Nordeste, no município de Uiraúna
no estado da Paraíba.
A implantação de uma Agência do Banco do Nordeste torna-se necessária em razão de que a cidade
de Uiraúna, localizada no Sertão paraibano, na divisa
com o estado do Rio Grande do Norte, além de contar
com mais de 15 mil habitantes, é pólo de atração para
os habitantes de mais de 10 cidades circunvizinhas,
em razão de contar com um setor pujante de comércio e serviços.
A população será amplamente favorecida com a
implantação de uma Agência da Banco do Nordeste,
pois não precisará se deslocar para cidades maiores
para realizar suas transações econômicas e passará
a contar com uma instituição que além de atender as
suas necessidades por serviços bancários, servirá
como elemento impulsionador do progresso do Sertão Paraibano.
Ante o exposto, é que sugerimos a V.Exa., a adoção das providências necessárias para o atendimento
desse importante pleito para a cidade de Uiraúna, que
beneficiará toda a região do sertão paraibano.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
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INDICAÇÃO Nº 5.952, DE 2009
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Guido Mantega, providências para a instalação de uma Agência
da Caixa Econômica Federal no município
de Uiraúna-PB.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda,,
Nos termos das considerações a seguir expostas, sugerimos providências para instalação de uma
Agência da Caixa Econômica Federal, no município
de Uiraúna no estado da Paraíba.
A implantação de uma Agência da Caixa Econômica Federal torna-se necessária em razão de que
a cidade de Uiraúna, localizada no Sertão paraibano,
na divisa com o estado do Rio Grande do Norte, além
de contar com mais de 15 mil habitantes, é pólo de
atração para os habitantes de mais de 10 cidades circunvizinhas, em razão de contar com um setor pujante
de comércio e serviços.
A população será amplamente favorecida com a implantação de uma Agência da Caixa Econômica Federal,
pois não precisará se deslocar para cidades maiores para
realizar suas transações econômicas e passará a contar
com uma instituição que além de atender as suas necessidades por serviços bancários, servirá como elemento
impulsionador do progresso do Sertão Paraibano.
Ante o exposto, é que sugerimos a V.Exa., a adoção das providências necessárias para o atendimento
desse importante pleito para a cidade de Uiraúna, que
beneficiará todo a região do sertão paraibano.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Rômulo Gouveia, PSDB – PB.
INDICAÇÃO Nº 5.953, DE 2009
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Sugere ao Ministro da Justiça a adoção
de medidas urgentes visando a reativação
dos postos da Polícia Federal no Estado
do Amazonas.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:
De acordo com informações divulgadas pela imprensa amazonense, a Polícia Federal está usando
uma balsa da Polícia Civil do Estado do Amazonas
para realizar as ações de combate ao narcotráfico no
Rio Solimões.
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Contudo, segundo a direção de relações de trabalho da Federação Nacional dos Policiais Federais
(FENAPEF), nenhuma das seis bases da Polícia Federal no Estado do Amazonas tem o funcionamento
corrente. De acordo com a FENAPEF, as bases de
Ipiranga, Bittencourt, Iauaretê, Melo Franco e Anzol
estão paradas, enquanto que a Base de Garatéia tem
o funcionamento reduzido.
Considerando que os policiais federais exercem
atividades imprescindíveis à defesa de nossas fronteiras, bem como de combate ao tráfico de entorpecentes;
Solicitamos de V. Exa. providências imediatas
no sentido de reativar as bases da Polícia Federal no
Estado do Amazonas, para reforçar o combate ao narcotráfico na região.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM
INDICAÇÃO Nº 5.954, DE 2009
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Sugere à Senhora Ministra Chefe da
Casa Civil a criação de abrigo para idosos
no país.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssima Senhora Ministra Chefe da Casa
Civil:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:
De acordo com dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), o Brasil possui cerca de
quatro mil asilos, ou seja, é uma instituição para cada
700 idosos acima de 80 anos.
Ainda conforme estudo, não estamos preparados
para assumir a tarefa de cuidar de um parente mais
velho e a ausência do Estado exigirá que a família assuma seus familiares idosos. Porém, nem toda família
pode assumir essa responsabilidade tendo em vista as
demandas no mercado de trabalho e as transformações por que passa a sociedade mundial.
O rápido envelhecimento da população fará com
que a sociedade desenvolva um olhar para o idoso e
sabe-se que o apoio familiar e acompanhamento médico são fundamentais para manter a independência e
autonomia do idoso pelo maior tempo possível.
Porém, nem todos idosos têm opção de ficar em
casa, seja por motivos entre parentes, arranjos familiares que tornam os laços mais tênues e pelo menor
número de filhos ou a falta deles.
O fato é que nem todos têm com quem contar e
nem todos são independentes, além disso, há poucos
asilos no país. Assim, se houver um ambiente amigável
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ao idoso, ele será capaz de viver em sua comunidade
e asilo não precisa estar associado a abandono, pelo
contrário, é um abrigo.
Pelo exposto é que propomos a criação de abrigo
para idosos no país.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM
INDICAÇÃO Nº 5.955, DE 2009
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Sugere ao Ministro da Educação a adoção de técnicas para estimular a criação literária infantil na rede pública de ensino.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:
A infância é o melhor momento para o indivíduo
iniciar sua emancipação mediante a função liberatória
da palavra. É entre os seis e dez anos de idade que
as crianças revelam maior interesse pela leitura. O
estudioso Richard Bamberger reforça a idéia de que
é importante habituar a criança às palavras. “Se conseguirmos fazer com que a criança tenha sistematicamente uma experiência positiva com a linguagem,
estaremos promovendo o seu desenvolvimento como
ser humano.”
Às crianças brasileiras, o acesso ao livro é dificultado por uma conjunção de fatores sociais, econômicos e políticos. São raras as bibliotecas escolares.
As existentes não dispõem de um acervo adequado,
e/ou de profissionais aptos a orientar o público infantil
no sentido de um contato agradável e propício com
os livros.
É de extrema importância para os pais e educadores discutir o que é leitura, a importância do livro no
processo de formação do leitor, bem como, o ensino
da literatura infantil como processo para o desenvolvimento do leitor crítico.
Assim, com relação à leitura e à literatura infantil,
pais e professores devem explorar a função educacional do texto literário: ficção e poesia por meio da seleção e análise de livros infantis; do desenvolvimento
do lúdico e do domínio da linguagem; do trabalho com
projetos de literatura infantil em sala de aula, utilizando as histórias infantis como caminho para o ensino
multidisciplinar.
É nesse contexto que a adoção de técnica para
a produção literária desenvolvida por crianças na faixa etária entre 6 e 10 anos deve ser estimulada por
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meio de oficinas da escolas da rede pública de ensino, a exemplo do que ocorreu no lançamento do dicionário ecológico da biblioteca infantil de uma das
escolas do Distrito Federal, que abriga a Escolinha
da Criatividade.
Nesse espaço, descobrir o significado de uma
palavra virou tarefa simples para as crianças que frequentam a biblioteca infantil. Diferentemente dos grandes dicionários, alunos da rede de ensino lançaram o
dicionário voltado para o público infantil. O desenvolvimento dessa atividade valorizou a maneira como cada
criança expressa o que sabe das palavras, facilitando o entendimento. E é nesse sentido que sugerimos
adoção de técnicas para estimular a criação literária
infantil e arte na rede pública de ensino.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
INDICAÇÃO Nº 5.956, DE 2009
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Sugere ao Ministério da Saúde que
a técnica de transplante de pulmões seja
compartilhada em toda rede de saúde pública do país.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:
De acordo com dados da Associação Brasileira
de Transplante de Órgãos, apenas 5% dos pulmões
disponíveis para transplantes no país são aproveitados.
Esse número equivale a um terço da taxa média de
aproveitamento em outros centros do mundo.
A sobrevida média dos pacientes transplantados
é de 80% em um ano. Ao final de cinco anos, de 50%
a 55% dos pacientes continuam vivos.
O pulmão é o primeiro órgão a se deteriorar no
processo de morte encefálica. Na maioria dos casos o
doador necessita de respiração artificial, pois sem isso
há o comprometimento da qualidade do órgão.
Entre as causas do problema estão a inadequada capacitação das equipes em identificar e manter
o potencial doador até a retirada do órgão e falta de
treinamento das equipes cirúrgicas.
O Instituto do Coração de São Paulo, um dos principais centros de transplantes pulmonares, criou uma
rede de apoio à captação do órgão e capacitação de
médicos a fim de familiarizá-los com a técnica.
Com base no exposto, solicitamos que equipes
médicas de Estados, onde não haja grande número de
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transplantes, sejam deslocadas para os principais centros
que lidam com assunto a fim de disseminar a técnica e
capacitá-las, pois como são poucos os centros brasileiros
que fazem o procedimento, muitos pacientes não têm
condições de se estabelecerem em outra cidade para
realizar o tratamento e não haverá mais necessidade
de deslocar equipe dos grandes centros.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
INDICAÇÃO Nº 5.957, DE 2009
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Sugere ao Ministério da Saúde que
a técnica de transplante de pulmões seja
compartilhada em toda rede de saúde pública do país.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:
De acordo com dados da Associação Brasileira
de Transplante de Órgãos, apenas 5% dos pulmões
disponíveis para transplantes no país são aproveitados.
Esse número equivale a um terço da taxa média de
aproveitamento em outros centros do mundo.
A sobrevida média dos pacientes transplantados
é de 80% em um ano. Ao final de cinco anos, de 50%
a 55% dos pacientes continuam vivos.
O pulmão é o primeiro órgão a se deteriorar no
processo de morte encefálica. Na maioria dos casos o
doador necessita de respiração artificial, pois sem isso
há o comprometimento da qualidade do órgão.
Entre as causas do problema estão a inadequada capacitação das equipes em identificar e manter
o potencial doador até a retirada do órgão e falta de
treinamento das equipes cirúrgicas.
O Instituto do Coração de São Paulo, um dos principais centros de transplantes pulmonares, criou uma
rede de apoio à captação do órgão e capacitação de
médicos a fim de familiarizá-los com a técnica.
Com base no exposto, solicitamos que equipes
médicas de Estados, onde não haja grande número
de transplantes, sejam deslocadas para os principais
centros que lidam com assunto a fim de disseminar a
técnica e capacitá-las, pois como são poucos os centros brasileiros que fazem o procedimento, muitos pacientes não têm condições de se estabelecerem em
outra cidade para realizar o tratamento e não haverá
mais necessidade de deslocar equipe dos grandes
centros.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. –
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Submeta-se ao Plenário, nos termos do
art. 67, § 1o, combinado com o art. 117, inciso
III, ambos do RICD. Publique-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO No 6.065, DE 2009
(Do Deputado Otavio Leite)
Requer a desapensação do Projeto de
Lei no 4.342, de 2008 do Projeto de Lei no
6.731, de 2006, apensado ao Projeto de Lei
no 4.361, de 2004.
Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 142, do Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa Excelência proceder
a desapensação do Projeto de Lei no 4.342, de 2008
de minha autoria, que “reconhece como de Especial
Interesse Social as Empresas de locação de computadores ou multipropósitos em tecnologia da informação
também denominadas Centros de Inclusão Digital, CID,
definindo a prestação de seus serviços, disciplinando
suas atividades e estabelecendo ainda tratamento específico na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Fiscal, além de classificá-las como unidades
produtivas da área de cultura e educação”, do Projeto
de Lei no 6.731 de 2006 que está apensado ao Projeto
de Lei no 4.361, de 2004, pelo fato das citadas proposições tratarem de matérias não correlatas.
Sala das Sessões, 16,de dezembro de 2009. –
Deputado, Otavio Leite PSDB – RJ.
INDEFIRO, nos termos do art. 142 do
RICD, porquanto as proposições versam sobre
matéria correlata, qual seja a disciplina jurídica
dos serviços de locação de computadores para
acesso à rede internacional de computadores.
Publique-se. Oficie-se.
Em, 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 6.080, DE 2009
(Do Sr. Otávio Leite)
Requer a retirada e tramitação do PL
nº 4.342, de 2008.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 104, c/c o art. 114, VII, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 4.342, de 2008, de minha autoria,
que “reconhece como de Especial Interesse Social as
empresas de locação de computadores ou multipropósitos em tecnologia da informação também denominadas Centros de Inclusão Digital, CID, definindo a
prestação de seus serviços, disciplinando suas atividades e estabelecendo ainda tratamento específico
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
Fiscal, além de classificá-las como unidades produtivas da área de cultura e educação”.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009 –
Deputado Otavio Leite.
Defiro, nos termos do art. 104, c/c o inciso
VII do art. 114, ambos do RICD, a retirada do PL
nº 4.342, de 2008. Oficie-se. Publique-se.
Em 16-12-09. – Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta
Presidência informa que esta sessão extraordinária foi
convocada para eleição da Comissão Representativa
do Congresso Nacional, sem prejuízo de outras matérias que possam ser acordadas no Colégio de Líderes,
que agora está em reunião com o Presidente.
Vale salientar que hoje, às 20h, haverá sessão
extraordinária do Congresso Nacional para votação de
créditos extraordinários. Haverá sessão da Câmara das
16h às 20h. Depois, haverá a sessão do Congresso
Nacional já mencionada.
Há previsão de votação do Orçamento, na segunda-feira, às 20h. Para tanto, convoco os Srs. Parlamentares para essa sessão, para que haja quorum
regimental de 257, que não será aferido pelo painel,
mas pelas portarias. É importante a presença dos Srs.
Parlamentares para que a sessão do Congresso Nacional se realize a fim de aprovarmos o Orçamento,
às 20h, cumprindo o nosso dever perante a Nação de
dotar o País da mais importante lei: a Lei Orçamentária, a lei de meios e investimentos, que define o custeio da máquina administrativa e os investimentos do
Brasil para o próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte
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ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 4.361, de 2004, do Sr. Vieira Reis,
que ‘modifica a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990’,
que ‘dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente’, estabelecendo limites ao funcionamento de
casas de jogos de computadores, e
Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a
realizar-se no dia 16 de dezembro, quarta-feira,
às 15h30min, no Plenário 12 do Anexo II.
Brasília, 16 de dezembro de 2009. – Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nº 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS, QUE
“MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO
DE 1990, QUE “DISPOÕE SOBRE O ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”
(DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS QUE OFERECEM JOGO ELETRÔNICO OU DIVERSÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTO-JUVENIL).
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
TITULARES

SUPLENTES
Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo
Iriny Lopes
Pepe Vargas
5 vagas de suplentes

Angela Portela
Colbert Martins
Edinho Bez
Elismar Prado
José Linhares
Paulo Teixeira
Vicentinho Alves
Wladimir Costa
1 vaga de titular.

PSDB/DEM/PPS
TITULARES
Alexandre Silveira
Efraim Filho
Julio Semeghini
Luiz Carlos Setim
Otavio Leite.

SUPLENTES
Lobbe Neto
Paulo Bornhausen
Rogério Marinho
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convoco os membros ora designados para a reunião de
instalação e eleição, a realizar-se no dia 16 de dezembro, hoje, quarta-feira, às 16h10, no Plenário 12
do Anexo II.
O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
ouvindo a leitura da ata, constatamos um equívoco.
Na sessão de ontem, o Sr. Presidente da Câmara
deferiu o requerimento do Deputado Eduardo Cunha.
Nos termos do art. 125 do Regimento, recorremos da
decisão ao Plenário. O Sr. Presidente deferiu o recurso,
mas parece-me que na Ata não consta o deferimento de S.Exa. ao recurso que já está sendo discutido
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou
ler como está escrito e como foi lido aqui: “Em face do
prazo regimental da sessão, fica adiada a apreciação
do recurso”.
O SR. HUMBERTO SOUTO – Sim, a apreciação.
Mas S.Exa. deferiu o recurso e o submeteu ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – S.Exa.
não decidiu isso, não.
O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, é assim o trâmite do art. 125. O Presidente deferiu o recurso
– “defiro o recurso do Deputado Humberto Souto” – e o
submeteu ao Plenário. Depois, começou a discussão.
É o art. 125. Veja V.Exa. o art. 125 do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu vou
aceitar a questão de ordem de V.Exa. e vou mandar a
Mesa examiná-la. Depois, darei a resposta a V.Exa.
O SR. HUMBERTO SOUTO – Manda examinar
as fitas e V.Exa. vai constatar a procedência da nossa
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se às

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Mauro
Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB –
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, numa das mais movimentadas
sessões dos últimos dias a Câmara deteve-se, ontem,
na apreciação da Emenda de autoria dos deputados
Humberto Souto e Ibsen Pinheiro, estabelecendo novos
critérios para a distribuição dos recursos consequentes dos royalties do petróleo, numa tentativa de equalização considerada, pela manifestação em plenário,
como perfeitamente compatível com as expectativas
de nossas Unidades Federadas.
As discussões foram entrecortadas por sucessivas
questões de ordem, o que acabou levando o Presidente
Michel Temer a buscar saídas regimentais em condições
de superar o impasse, uma vez que a Liderança do Governo empenhava-se para manter os quantitativos antes
fixados, como fora, aliás, pactuado entre algumas bancadas, com plena aquiescência do Palácio do Planalto.
Pela proposta dos 2 Parlamentares, o repasse
ocorreria de forma mais justa, como a surgir se constata, na tabela comparativa prestes a ser reavaliada
nas próximas horas:
Recursos do pré-sal já licitado pelo regime de
concessão de petróleo, já em produção na plataforma continental, destinados a Estados e municípios
da Federação:
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Sr. Presidente, ninguém vaticina nenhum prognóstico exato quanto ao deslinde do delicado problema, que mobilizou todos os Deputados, numa inusitada articulação que desorientou os mais experientes
membros da Casa, em face das seguidas intervenções
que obrigaram a Mesa a rever posições, até o encerramento dos trabalhos, com a convocação imediata dos
Líderes para reestudar a nova sugestão, que enseja
acesos debates entre representantes de todas as facções com assento no Parlamento nacional.
Aguarda-se, assim, que se busque uma composição capaz de superar o grave desencontro, com desdobramentos ainda imprevisíveis, sabido que, no dia 22,
ocorrerá o término da presente Sessão Legislativa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, tem a palavra o ilustre Deputado Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no mês passado ocupei esta tribuna para
fazer um apelo em defesa dos direitos básicos do secretariado parlamentar, que, injustiçado, vem clamando por providências e soluções por parte da Direção
desta Casa.
Cumpre destacar, com muita satisfação, a repercussão de meu pronunciamento, materializada
nas inúmeras manifestações de apoio não apenas de
meus pares, mas dos trabalhadores da Câmara dos
Deputados que ocupam o cargo de secretário parlamentar. Recebi também total apoio do SINDILEGIS,
que afanosamente vem buscando a aprovação de
emenda à Constituição para regularizar a situação
desse contingente.
Naquela oportunidade lembrei a situação esdrúxula em que se encontram os secretários parlamentares,
pois não pertencem ao Regime Único dos funcionários
públicos nem são celetistas, não sendo alcançados
pelas obrigações e pelos direitos dos trabalhadores
do setor privado.
Não podemos, pois, delongar mais o debate sobre os direitos de nossos trabalhadores, sob pena de
perseverarmos no erro, ao manter tamanha injustiça.
O nobre colega das terras de Minas Ciro Pedrosa
também pronunciou eloquente discurso contra essa
situação que se arrasta há quase 2 décadas e que
constitui um paradoxo. Enquanto lutamos aqui para
garantir direitos de todos os trabalhadores, e alguns
importantíssimos, como os empregados domésticos,
por exemplo, os secretários parlamentares continuam
sem Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sem
seguro‑desemprego, sem plano de saúde, sem aviso
prévio e outros direitos. Sequer eles foram “considera-
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dos como categoria no Plano de Cargos e Salários da
Câmara dos Deputados, numa afronta à compreensão
e à racionalidade”, ressaltou o colega Ciro Pedrosa.
Juntos, renovamos o apelo ao Presidente desta
Casa no sentido de que, definitivamente e com toda
urgência, eliminemos tal contradição que macula esta
Casa Legislativa. Sempre tive por princípio a convicção de que os problemas existem para ser resolvidos.
Creio que bastará um pouco de vontade política para
equacionarmos as variáveis dessa dilacerante questão,
por mais complexas que possam parecer.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, como ação
imediata, por exemplo, tratemos de tornar mais célere a
tramitação da PEC nº 261, de 2000, de autoria do ilustre
Deputado Feu Rosa, que acrescenta parágrafo ao art.
37 da Constituição Federal, permitindo a aplicação do
regime da legislação trabalhista, da CLT, ao ocupante
exclusivamente de cargo em comissão, declarado em
lei como de livre nomeação e exoneração.
Essa é a forma de garantir em definitivo os direitos
elementares aos nossos imprescindíveis secretários e
secretárias parlamentares.
Sr. Presidente, na proximidade do Santo Natal,
trago a todos os meus votos de um feliz Natal, e que
Maria Santíssima, junto ao seu Divino Filho, o Menino
Jesus, conceda-nos as melhores graças para o ano
de 2010, com muitas realizações e lutas pela justiça,
em defesa dos valores de nossa civilização cristã, tão
ameaçada.
Tenho dito.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero voltar a falar de um assunto de que
há poucos dias já tratei desta tribuna: as faltas, que
têm sido descontadas dos nossos salários. E V.Exa.,
que é da Mesa, sabe que no fim do ano vão sobrar
recursos.
Eu pedi à Mesa, portanto a V.Exa., que analise
a possibilidade de esta Casa comprar uma aeronave
para servir aos Deputados no ano que vem, para podermos tratar de várias Comissões que deixaram de
ser trabalhadas este ano.
Sr. Presidente, eu não tenho votos dos funcionários desta Casa, mas gostaria de lembrar a esta Casa
que é necessário dar aumento aos seus funcionários,
que estão há mais de 4 anos sem reajuste, principalmente os funcionários e os chefes de gabinete, que
ganham menos de R$4 mil livres.
Não é possível que um Parlamentar tenha um
assessor ganhando menos de R$4 mil. Por isso, trago
esta consideração à Mesa.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, no próximo domingo, dia 20 de dezembro, minha
cidade, Dourados, no Mato Grosso do Sul, completará
74 anos de emancipação político‑administrativa.
Dourados é uma cidade pujante, com um povo
trabalhador, aguerrido, e eu orgulho‑me muito de representá-la na Câmara dos Deputados, em terceiro
mandato.
A cidade tem na pecuária e na agricultura a base
de sua economia. É polo de toda uma região econômica, uma cidade importante para a economia do Mato
Grosso do Sul.
Já trabalhei muito por Dourados em mandatos
anteriores, principalmente na área da saúde pública,
e agora, retornando a esta Casa, num mandato de
aproximadamente 100 dias, estamos comemorando
novas realizações para a cidade de Dourados.
Meus parabéns a todos os douradenses.
Sr. Presidente, se no plano pessoal os aniversários são momentos de festa, reflexão e previsões
alvissareiras, de apostas em dias melhores e de confraternização com amigos e familiares, no plano político
e administrativo as datas oficiais revestem-se de igual
importância. É o momento mágico da comemoração,
agora coletiva e fraternal.
Por isso, no mês em que nossa querida Dourados
completa 74 anos de libertação política e administrativa, quero somar-me aos milhares de douradenses,
de nascimento ou de adoção, para juntos comemorarmos essa data.
De minha parte, sinto-me à vontade para falar
sobre essa terra querida, onde nasci e vi nascerem
os meus filhos, e de onde a gratidão do seu povo me
fez pela terceira vez representante aqui na Câmara
dos Deputados.
Falar de Dourados é lembrar a produção recorde
de grãos, a agropecuária expressiva, as oportunidades para todos e, é claro, a cultura ímpar, retratada no
chamamé bem rasqueado e na polca paraguaia, heranças maiores dos irmãos argentinos e paraguaios.
É lembrar o tereré gelado, também herança dos hermanos paraguaios, ou, nos dias de frio, a água quente
do mate amargo, legado dos gaúchos que, juntamente
com mineiros, nordestinos e outras gentes, fundaram
a cidade frondosa em que vivemos.
Neste mês tão significativo para todos nós, minhas
expectativas são as melhores. Vejo uma cidade generosa, confirmando a vocação de Cidade Universitária,
polo de saúde e, aos poucos, polo também industrial,
gerando cada vez mais empregos, ressaltando-se sempre que a criação de oportunidades traz a liberdade
econômica individual e coletiva.
No que se refere à saúde, tenho o prazer de ter
ajudado a escrever essa página, já que foi com recur-
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sos por mim viabilizados que foi construído o Hospital
Universitário, referência para mais de 30 municípios
da região.
Deixo, para não me alongar, meu abraço para
todos os meus conterrâneos que nos distritos, nas
fazendas, nos assentamentos, nas cidades, nas reservas indígenas e em todos os rincões de Dourados
constroem essa história de sucesso.
Contem comigo.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para
congratular-me com a Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil – CTB pelos seus 2 anos de
fundação. Embora muito jovem, a CTB contribui significativamente para construção da unidade no movimento
sindical, em especial entre as centrais sindicais. Um
exemplo recente desse importante papel desempenhado pela CTB é a luta pelo fim do fator previdenciário; essa central, usando o debate e o convencimento
político como instrumentos, conseguiu unificar a centrais sindicais, inclusive as que tinham assinado com o
Governo acordo favorável ao projeto conhecido como
85-95. Hoje, todo o movimento sindical tem como bandeira una o fim do fator previdenciário. A jovem central
classista ainda se destaca na luta pela aprovação da
PEC das 40 horas, pela ratificação das Convenções
151 e 158, da Organização Internacional do Trabalho
– OIT, que tratam do direito de greve e do direito à negociação coletiva no serviço público, e ainda proíbe a
demissão imotivada, além da referida luta pelo fim do
fator previdenciário.
A CTB já está organizada e conta com sede estruturada em todos os Estados e no Distrito Federal.
Hoje a entidade já e a quarta maior central sindical do
País, com 390 sindicatos formalmente registrados junto
ao Ministério do Trabalho e Emprego, e com outros 310
filiados em processo de regularização. Quando ultrapassar os 600 sindicatos filiados a jovem entidade chegará
ao patamar de terceira maior central do País.
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil, da qual tive orgulho de ser delegado no congresso de sua fundação, está consolidada como uma
central autônoma, independente e de luta, e constrói
sua trajetória no movimento sindical com a bandeira
inalienável da defesa dos trabalhadores, pautada por
uma política ampla e democrática.
Certamente nos próximos anos a CTB continuará
orgulhando os trabalhadores e aposentados do Brasil
não só por seu papel na defesa dos seus direitos, mas
também pela compreensão de que um país melhor e
mais justo depende da participação organizada dos
trabalhadores na construção de um novo projeto de
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desenvolvimento nacional com a valorização do trabalho e do trabalhador.
Viva os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras!
Viva a CTB e o movimento social organizado!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Eliene Lima.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, hoje, os membros da Comissão Especial da PEC nº 300/08 estiveram com o
Presidente Michel Temer, fazendo-lhe um apelo no
sentido de que agende a votação dessa PEC na data
de hoje.
O Presidente Michel Temer comprometeu-se a,
não havendo essa possibilidade, no começo de fevereiro colocar em votação a PEC nº 300/08, da Polícia
Militar e dos bombeiros militares do Brasil.
Estamos torcendo para que isso seja agilizado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que os empresários do segmento do turismo de
Cuiabá terão um aporte de R$100 milhões por ano dos
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste – FCO, a partir do ano que vem, para
empreendimentos relacionados à Copa do Mundo. O
montante poderá ultrapassar esse valor, dependendo
da demanda por crédito. O agente financeiro é o Banco do Brasil.
Os valores serão acertados na reunião do Conselho Deliberativo do Fundo do Desenvolvimento do
Centro-Oeste – CONDEL nos dias 10 e 11 deste mês.
Poderão acessar os recursos empresários de restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis, agências de receptivo,
entre outras atividades ligadas ao turismo. A liberação
do dinheiro e os trâmites serão conforme o valor solicitado e a viabilidade do projeto. Para os empréstimos
de até R$100 mil não será necessária a apresentação
de projeto, mas sim de garantia de 120% do valor a
ser retirado. Entre os benefícios estão a carência de
até 3 anos e até o prazo de até 5 anos para quitar o
financiamento. Os juros são de 8% ao ano. Para os
projetos com valor superior a R$100 mil haverá necessidade de apresentar projeto à Secretária de Indústria
e Comércio do Estado.
Esse valor extraorçamentário do FCO será disponibilizado apenas a empresários de Cuiabá e do
Distrito Federal, onde serão realizados jogos da Copa.
Por isso, Goiás e Mato Grosso do Sul não serão contemplados com os recursos a mais.
Sr. Presidente, o FCO registra a liberação de
R$241,661 milhões este ano, nos 9 primeiros meses
do ano. Para 2010, o orçamento ainda será fechado,
mas, conforme o Secretário de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, Totó Parente, ele terá um incremento de
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33%, passando de R$758,212 milhões para R$1,013
bilhão.
Em 2009, atendendo à demanda setorial, ao invés da metade do bolo para cada segmento, 60% do
total disponibilizado pelo fundo foi para o FCO Rural e
os outros 40% para o FCO Empresarial.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também registrar que, com a safra 2009/2010 de soja
na reta final, os produtores mato-grossenses vivem o
sobressalto do endividamento agrícola e o temor de
um fracasso no próximo ano. As dívidas, de acordo
com entidades produtoras, estão entre R$10 bilhões
e R$12 bilhões, e a inadimplência no pagamento das
parcelas já chega a 50%.
Não se sabe mais qual o montante exato da dívida, e o problema é tão grande que a situação fugiu
do controle do produtor. Nem mesmo ele sabe quanto
deve. Isso quem afirma é o Sindicato Rural de Rondonópolis. Ainda segundo o Sindicato, a indefinição do
Governo Federal em relação à rolagem das dívidas
criou uma nova “bola de neve”, e os produtores estão
sem rumo. Nenhuma providência foi tomada até agora.
Os bancos alegam dificuldades, e o produtor também
já não tem fôlego para correr atrás de recursos, nem
mais propostas a fazer; por isso, é preciso que o Governo tome uma atitude urgente.
A estimativa é de que as dívidas relativas a investimentos estejam em torno de R$6 bilhões. A inadimplência deve-se à perda de rentabilidade do produtor
nos últimos anos. A safra passada foi a mais cara da
história. O preço de venda foi relativamente bom, a
produção foi boa, mas os custos engoliram a margem,
e o produtor mais uma vez entrou em uma nova safra
sem dinheiro.
As dívidas estão acumulando-se cada vez mais,
Sr. Presidente. Os produtores pedem a imediata revisão
do valor delas, já que não são mais compatíveis com
a atividade. Querem também a adequação das taxas
de juro daqui para a frente. Não podem fazer contratos
novos com juros de 4,5% ao ano e manter contratos
antigos, inclusive com problemas de inadimplência,
com juros acima de 8%.
Outro problema dos produtores mato-grossense
diz respeito ao endividamento do programa de securitização PESA, o Programa Especial de Saneamento de
Ativos, criado para socorrer aqueles que estavam com
dívidas vencidas de outras safras. No total, são 67 mil
contratos de secutirização referentes ao financiamento
das dívidas alongadas somente de 2005 e 2006.
Com a securitização, muitos produtores rolaram
suas dívidas em 25 anos, num montante de até R$200
mil por CPF. Como a maioria dos agricultores devia
acima desse valor, o Governo Federal criou o PESA
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para completar a renegociação, com um prazo de 20
anos para o pagamento dos juros, em torno de 8%.
Mesmo assim, a grande maioria dos produtores não
teve como pagar e deixou a atividade.
Cabe lembrar que as dívidas do PESA são oriundas da década de 80, relativas a investimentos, custeio
e comercialização.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o terceiro registro que quero fazer diz respeito às políticas de
incentivo para atração de empresas, que se vão mostrando cada vez mais vitais para Estados localizados
no interior do Brasil.
Mato Grosso parece não apenas ter compilado
as melhores estratégias como também está sabendo
divulgar seus potenciais. De 2003 até o momento, 474
empresas instalaram-se no Estado, consolidando investimentos de mais de R$11 bilhões.
A crise financeira internacional, que abalou planos e projetos em nível mundial, passou, literalmente
passou pelo Estado, e fez de 2009 o melhor ano em
atração de novos negócios, com crescimento de 219%
sobre os investimentos concretizados em 2008.
Conforme o balanço das ações de desenvolvimento econômico apresentadas pela Secretaria de Estado
de Indústria, Comércio, Minas e Energia, em Cuiabá,
2009 contabilizou em volume de investimentos cifras
jamais registradas na história do Estado. Somente de
janeiro a outubro, 76 empresas confirmaram instalação em solo mato‑grossense, gerando um aporte de
R$4,54 bilhões, contra o total de R$1,42 bilhão aplicado de janeiro a outubro do ano passado por outras
76 empresas.
O volume total de investimentos via Programa de
Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC deverá atingir R$5 bilhões em 2009.
As empresas enquadradas no programa de concessão
de benefício fiscal até 2008 geraram investimentos de
pouco mais de R$6 bilhões.
Considerando o ritmo de 2009, que poderá fechar
com a geração de R$5 bilhões com o que já está consolidado, vamos ultrapassar R$11 bilhões.
O fortalecimento da matriz econômica mato-grossense ocorre sem sobreposição do principal motor local,
o agronegócio. As indústrias que chegam vão atrás da
farta matéria-prima e agregam valor à nossa produção.
Nosso parque industrial diversifica-se, expandimos as
exportações e mantemos títulos de grandes produtores
agrícolas do Brasil.
Portanto, nobres pares, além do potencial natural,
as vantagens mato-grossenses são referenciadas por
meio de gestão política competente, de melhor divulgação e também das missões internacionais. Se, por
um lado, as empresas agregam valor aos produtos lo-
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cais, vendemos óleo de soja, em vez da soja em grão,
que custa menos para quem compra. E, nesse mesmo
período de comparação, em 7 anos, o Produto Interno
Bruto – que é a soma das riquezas produzidas no Estado – aumentou 57,76%, saltando de R$27,88 bilhões
em 2003 para R$44 bilhões em 2008. A previsão é de
que a taxa de crescimento anual chegue a 13% em
2009, percentual que, se confirmado, manterá o apetite
do Tigre Pantaneiro, numa alusão ao ritmo de crescimento da economia chinesa, a maior do mundo.
Com tanta evolução, se antes corríamos atrás
das empresas, agora são elas que correm atrás do
nós. E já comentamos que o Fundo Constitucional de
Financiamento para o Centro-Oeste prevê um orçamento suplementar de cerca de R$100 milhões nos
próximos anos por conta da Copa Mundo de 2014, em
Cuiabá. E mais: além do PRODEIC e do FCO, outros
incentivos são ofertados no Estado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como estamos próximos de encerrar os trabalhos legislativos
de 2009, eu gostaria de aproveitar este tempo para
registrar os avanços que conquistei neste ano, como,
por exemplo, os mais de R$19 milhões que consegui
levar a Cuiabá, por meio de emenda parlamentar de
minha autoria, junto ao Ministério das Cidades, e tantos
outros recursos que, com empenho, consegui destinar
a várias cidades de Mato Grosso.
Quero, Sr. Presidente, também ressaltar que me
sinto muito orgulhoso por ter sido considerado o Deputado Federal de Mato Grosso mais atuante, de acordo
com um levantamento feito junto ao site da Câmara,
e dizer que me sinto lisonjeado ao ver meu trabalho,
meu esforço ser reconhecido.
Aproveito ainda para anunciar à população brasileira, principalmente a mato‑grossense, que continuarei,
em 2010, a ser o Deputado Federal de Mato Grosso
mais assíduo às sessões da Câmara, o que mais discursa e o que possui maior produção legislativa.
Desde que assumi o compromisso de ser representante de Mato Grosso, em fevereiro de 2007, venho
todos os anos sendo reconhecido como o Parlamentar
mais enérgico, de acordo com levantamentos dos trabalhos legislativos feitos com os 8 Deputados Federais
de Mato Grosso. Para mim, isso, esse ranking que eu
lidero há 3 anos consecutivos, é motivo de orgulho. Em
2010, continuarei a defender com avidez os anseios
da sociedade.
Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
informo a V.Exas. que Mato Grosso passou, nesta
semana, a proibir o consumo de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em ambientes de
uso coletivo. A ação é amparada pela Lei nº 9.256/09,
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de autoria do Deputado estadual José Riva, do PP –
publicada na última sexta-feira no Diário Oficial.
O regulamento proíbe uso de produtos fumígenos
em ambientes de uso coletivo públicos ou privados,
em todo o território mato-grossense. Contudo, estão
excluídos da determinação os locais abertos em pelo
menos um de seus lados, como varandas, calçadas,
terraços, balcões externos e similares.
A mesma lei já está em vigor no Estado de São
Paulo. Conforme a normativa, a expressão recintos de
uso coletivo compreende, dentre outros, os ambientes
de trabalho, estudo, cultura, culto religioso, lazer, esporte ou entretenimento, áreas comuns de condomínios,
casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação,
hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e
drogarias, repartições públicas, instituições de saúde,
escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições,
veículos públicos ou privados de transporte coletivo,
viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.
Nesses locais deverá ser afixado aviso da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação
de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela Vigilância Sanitária e pela defesa do consumidor. E nos recintos coletivos fechados será criada
áreas para fumantes, desde que delimitadas por barreira física e equipadas com soluções técnicas que
permitam a exaustão do ar da área de fumantes para
o ambiente externo.
A lei determina também que o responsável pelos
recintos deverá advertir os eventuais infratores sobre a
proibição, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local,
se necessário mediante o auxílio de força policial.
Tanto quanto nos locais de fornecimento desses
produtos e serviços, o empresário deverá cuidar, proteger e vigiar para que a infração não ocorra dentro da
empresa. O empresário omisso ficará sujeito às sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60, sem prejuízo
das sanções previstas na legislação sanitária.
Portanto, Sr. Presidente, Mato Grosso embarca
definitivamente na tendência de banir o fumo de locais públicos, em prol daqueles que não fumam nem
desejam adoecer por causa da fumaça expelida por
outros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem o Sr. Ministro
Nelson Jobim esteve na Comissão da Amazônia para
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debater os investimentos da INFRAERO nos aeroportos
que serão priorizados em função da Copa de 2014.
Ficamos felizes com o anúncio de que o Aeroporto
Internacional Eduardo Gomes, de Manaus, uma das
subsedes da Copa do Mundo, receberá investimentos da ordem R$193 milhões, para um amplo projeto
de modernização e de ampliação. Enfim, haverá uma
recuperação total, resultando em um aeroporto novo,
para atender à demanda que haverá, durante o período da Copa, na Capital amazonense.
Portanto, todos nós do Amazonas estamos confiantes na palavra do Ministro Nelson Jobim, que disse
ontem, na Comissão da Amazônia, que Manaus terá
seu aeroporto reformado.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero parabenizar a Assembleia Legislativa da Bahia e seu Presidente, o Deputado Marcelo Nilo, pelo lançamento ontem, dia 15, de mais uma
coleção do Projeto Gente da Bahia, voltado exclusivamente para a preservação da história de cidadãos
baianos, ou identificados com o nosso Estado, nos
mais variados campos de atuação humana.
Com esse trabalho a Assembleia sem dúvida
presta um serviço significativo à produção editorial,
suprindo também uma lacuna no campo da cultura.
Nessa segunda coleção foram lançados mais 5
livros: Mestre Pastinha, de José Barreto e Otto Freitas,
2 experientes jornalistas baianos, com um belíssimo
texto sobre o perfil desse mestre da cultura baiana,
que, ao lado de Mestre Bimba, é uma referência da
Capoeira; Edson Carneiro, escrito por Biaggio Talento
e Luiz Alberto, resgatando a história desse baiano, ainda pouco conhecida, o que por isso mesmo despertou
o interesse dos 2 escritores (Edson Carneiro Edson
Carneiro era irmão do Senador Nelson Carneiro e foi
o primeiro pesquisador e escritor soteropolitano, negro
e de origem humilde, a publicar livros sobre candomblé e religiões africanas no Brasil no período em que
as forças da Polícia e do Judiciário perseguiam seu
adeptos e simpatizantes); Juarez Paraíso, tendo como
autor Claudius Portugal, que descreve o perfil desse
importante artista da Bahia, com presença marcante
na vida da cidade, e o livro é sem dúvida uma justa
homenagem ao seu talento; e Nelson Carneiro e Dom
Timóteo, 2 personalidades da maior relevância na história da Bahia e do Brasil, um trabalho de pesquisa do
jovem escritor Fabiano Viana Oliveira.
No ano passado a Coleção lançou os perfis de
Carybé, Gordurinha, Riachão, Guido Guerra, Mulher
de Roxo e Roberto Pires.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
parabenizo todos os responsáveis por esse belíssi-
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mo projeto, os autores e especialmente Paulo Bina,
jornalista chefe da Assessoria de Comunicação da
Assembleia, que tão bem tem conduzido a escolha
dos homenageados, personalidades importantes na
construção da identidade de nossa gente.
Solicito a divulgação deste pronunciamento pelos
canais de comunicação desta Casa.
Obrigada.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero mais uma vez parabenizar os motoboys pelos benefícios que terão acesso junto à Caixa
Econômica Federal.
Infelizmente os mototaxistas não foram beneficiados com essa linha de crédito.
A aprovação da lei foi fruto de intenso trabalho na
Comissão de Viação e Transportes. Infelizmente não
conseguimos trazê-la para o plenário da Câmara dos
Deputados, mas conseguimos essa vitória no Senado.
Agora os motoboys têm uma lei específica.
Os motoboys e os mototaxistas fazem um trabalho de transporte muito importante para a região
amazônica.
A modalidade financiará a compra de motocicletas no valor de até R$8 mil. Serão financiadas motocicletas de até 150 cilindradas, de fabricação nacional,
zero quilômetro.
Sr. Presidente, infelizmente, repito, só os motoboys foram beneficiados com essa linha de crédito.
Parabéns à Caixa Econômica Federal, mas queremos que ela também beneficie os mototaxistas.
Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que inclua a PEC
nº 300/08 na pauta de hoje desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de ressaltar o papel dos
trabalhadores que atuam na Defesa Agropecuária do
Estado do Rio de Janeiro. São agentes que, com base
nas diretrizes da Lei Estadual nº 3.345, de 1999, têm
como missão atuar frente à prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas em rebanhos e culturas importantes para economia e a saúde pública do
Estado e do País.
Eles representam papel de destaque na conscientização da sociedade sobre a importância da defesa agropecuária. As ações, desenvolvidas por meio
da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado, direcionam-se, principalmente,
para a manutenção e a implementação dos programas
nacionais de controle e erradicação de doenças e pragas em animais e vegetais.
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Merece destaque o papel desempenhado ainda
na realização do controle sanitário de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos, na fiscalização de
eventos agropecuários e da vigilância zoofitossanitária
em propriedades e estabelecimentos agropecuários.
A Secretaria é responsável também por implantar
em indústrias de produtos de origem animal, as “Boas
Práticas de Manipulação”, registro de estabelecimentos
de produtos de origem animal, vigilância epidemiológica, fiscalização do uso de agrotóxicos e destino final
de suas embalagens, fiscalização de estabelecimentos
que comercializam insumos e educação sanitária.
Graças ao trabalho desenvolvido por esses agentes, podemos observar a redução do número de resíduos tóxicos despejados no meio ambiente, o que contribui
para a diminuição da contaminação do solo. Podemos
perceber, ainda, o intenso combate à febre aftosa e às
demais doenças infecciosas, por exemplo.
Fica clara a relevância do trabalho realizado por
esses profissionais que atuam na vigilância e conscientização dos produtores. Eles realizam ações que
contribuem para o desenvolvimento do país que, sem
dúvida, passa a ser referência na produção agropecuária consciente, com alimentos de qualidade somados
à preocupação com o meio ambiente.
Sr. Presidente, encerro minhas palavras, agradecendo mais uma vez, ao trabalho feito pelos agentes
sanitários, em prol da saúde pública do Estado do Rio
de Janeiro e de todo o País.
Peço que este pronunciamento seja amplamente
divulgado pelos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna
neste momento é um tema que reputo da mais alta
significação e importância para o nosso País. Mas o
que aguçou meu interesse em trazê-lo para debate
nesta Casa foi o encontro que mantive com o Prof.
Vilmar Thomé, Reitor da Universidade de Santa Cruz
do Sul – UNISC, uma das tantas escolas comunitárias superiores que existem no Rio Grande, que são
as grandes responsáveis por semear faculdades no
interior dos Estados, inclusive nos locais mais longínquos do nosso País.
O assunto refere-se a investimentos públicos em
ciência, tecnologia e inovação. Pesquisas realizadas
pela referida Universidade comprovam haver evidente correlação entre o grau de desenvolvimento de um
país, de um Estado ou de uma região e a qualidade de
vida da sua gente, com seu esforço de investir maciçamente nessa área. Nosso País, conforme constata a
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Universidade, está entre os intermediários, em termos
de capacidade produtiva e acadêmica.
Saliento que vários países alteraram drasticamente seu padrão de desenvolvimento econômico e
social por meio de políticas públicas voltadas para a
agricultura, a indústria e a infraestrutura, em setores
tais como geração de energia, transportes e comunicações, articuladas com políticas de ciência, tecnologia e Inovação.
O Rio Grande possui uma ótima capacidade instalada para o desenvolvimento de ciência, tecnologia
e inovação, que se apresenta na forma de uma importante rede de Universidades, instituições comunitárias,
públicas e privadas, que coexistem e realizam atividades em conjunto, além de órgãos públicos como a
CIENTEC e a FEPAGRO e também do setor privado,
por intermédio da FIERGS.
Há, portanto, necessidade de que sejam concretizadas parcerias entre esses entes. A Universidade
não pode ficar isolada, voltada aos interesses próprios,
sem uma profunda articulação com os diversos setores da sociedade, eis que essa parceria, que já está
acontecendo, é significativa para o País.
Sras. e Srs. Deputados, peço vênia para trazer,
com muito orgulho, um importante trabalho da iniciativa privada que visa juntar forças para incrementar a
inovação com vistas ao desenvolvimento do meu Estado, e que pode servir de exemplo e diretriz para o
País. Trata-se do II Congresso Internacional de Inovação, realizado em Porto Alegre entre os dias 23 e 25
de novembro deste ano, patrocinado pela Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul – FIERGS, que,
para tanto, possui entre seus órgãos o Conselho de
Inovação e Tecnologia – CITEC.
O evento, em sua segunda edição, aprovou a
Carta do II Congresso Internacional de Inovação 2010
– O Rio Grande do Sul como sociedade de Inovação,
da qual transcrevo a sugestão prioritária nº 1, oriunda
do referido Congresso, que enfatiza a necessidade da
parceria antes referida e ressalta a participação fundamental do Poder Público:
“1. Consolidar o nosso papel da Sociedade da
Inovação que passa em grande medida pela efetiva
responsabilidade dos diferentes atores envolvidos:
Estado, Universidade e Empresas, numa ação de Hélice Tripla, estimulando a criação de condições e recursos estratégicos para a inovação independente da
diversidade democrática; o desafio, inclusive para os
novos governantes, é manter o ambiente de inovação
em permanente evolução participando como pá fundamental da Hélice no que diz respeito à manutenção
de políticas de Estado.”
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O mundo está evoluindo de maneira fantástica.
A globalização que aí está, quer a apoiemos ou não,
exige dos países uma nova postura. O conhecimento
científico e tecnológico tem de ser parte da vida dos
povos, caso contrário eles continuarão apenas como
coadjuvantes, dominados por aqueles que investem
recursos substanciais em projetos científicos, tecnológicos e de inovação.
A qualidade de vida da nossa gente será proporcional aos recursos que colocarmos em ciência,
tecnologia e inovação, cuja repercussão será positiva
em todos os setores de atividade produtiva, primária,
secundária ou terciária.
Agora, refletindo sobre tudo que afirmei até aqui,
peço a V.Exas. que acompanhem o arremate deste
singelo raciocínio, que consiste no seguinte: tudo começa no ensino básico – educação infantil, ensino fundamental e médio –, motivo pelo qual é necessária, é
imperiosa, é decisiva a valorização do professor com
justa remuneração, aperfeiçoamento contínuo e escolas equipadas para que aja perfeita integração entre
os mestres e os alunos. Assim, como a obra da vida
se inicia no ventre materno, a obra da formação das
pessoas para o exercício profissional e da cidadania
inicia-se nas escolas de ensino básico.
Peço que seja anexada ao presente pronunciamento a Carta do II Congresso Internacional de Inovação 2010 – Rio Grande do Sul como Sociedade de
Inovação, eis que esse documento merece ser consultado pelos meus Pares e por aqueles interessados
nesse tema de suma importância para o progresso
social e econômico do nosso País.
Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
como estamos finalizando mais uma Sessão Legislativa,
na qual esta Casa exerceu o seu papel constitucional
de representar o nosso povo, estou impossibilitado de
homenagear cada um dos Municípios do meu Estado
que neste mês estão completando mais um aniversário de emancipação, mais um ano de existência. E
graças à pertinácia, ao labor constante, ao denodo de
cada munícipe e dos Poderes constituídos, todos eles
venceram óbices e estão chegando ao final deste ano
certamente vitoriosos. Tenho certeza de que nem as
calamidades provocadas pelas intempéries, que deixaram vítimas e enormes prejuízos materiais em todo
o Estado, abateram o ânimo da nossa gente.
Sras. e Srs. Parlamentares, peço vênia para homenagear, em meu nome e no desta Casa, os seguintes Municípios, que estão aniversariando neste mês:
Anta Gorda, Arroio Dos Ratos, Balneário Pinhal, Boqueirão do Leão, Canela, Capela de Santana, Cerrito,
Chuí, Dom Feliciano, Doutor Ricardo, Estrela Velha,
Fazenda Vila Nova, Frederico Westphalen, Gaurama,
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Gramado, Guabiju, Guaporé, Herveiras, Ibarama, Ilópolis, Mampituba, Marques de Souza, Maximiliano de
Almeida, Nova Hartz, Paim Filho, Pantano Grande,
Passa Sete, Piratini, Rodeio Bonito, Sananduva, Santa
Maria, Santa Vitoria do Palmar, São João da Urtiga,
Sete de Setembro, Sobradinho, Tapes, Três Passos,
Tunas, Turuçu e Vale Verde.
Finalizo este singelo pronunciamento parabenizando a brava gente dos municípios homenageados
e seus Poderes Executivo e Legislativo, com votos de
que o Deus Menino abençoe a todos e ilumine vossa
caminhada em 2010, para que, com paz e harmonia,
trabalhando coesos, continuem construindo a grandeza de suas comunas.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
CARTA DO II CONGRESSO INTERNACIONAL
DE INOVAÇÃO 2010 – O RIO GRANDE DO SUL
COMO SOCIEDADE DE INOVAÇÃO
A Inovação é um mote fundamental da competitividade e por consequência da prosperidade das comunidades. Ela se estabelece a partir de condições de
um ambiente que a viabilize de forma a destacar no
mundo globalizado aquela sociedade que dela retira
sua riqueza e bem estar.
O compromisso do Sistema FIERGS é o desenvolvimento de uma agenda de inovação para o Rio
Grande do Sul, em especial para a indústria gaúcha.
Na estratégia da entidade além dos três pilares iniciais – Desenvolvimento, Liderança e Representatividade – foi incluído mais um; a Inovação! É imperioso
mobilizar nossos melhores recursos, com o objetivo
não somente de disseminar a cultura da inovação,
mas contribuir para a criação do melhor ambiente
possível para uma Sociedade da Inovação, envolvendo a indústria, o governo, as instituições de ensino. A
comunidade gaúcha passa a ser alertada para ações
que mostram que o futuro do nosso estado depende
de sua capacidade de inovar.
A maioria das ações para gerar um ambiente de
inovação é eminentemente estratégica e no bojo de
recursos como a Agenda 2020 pode a comunidade
gaúcha imprimir suas necessidades que devem ser
atendidas agora para gerar resultados adiante. Muitas
vezes as ações vão além das curtas gestões de governos eleitos, estes que devem estar atentos a políticas
de estado que ao serem mantidas a partir de suas
características estratégicas e méritos incontestes vão
dar continuidade a uma sólida construção.
Em 2008, os conteúdos e debates promovidos
no 1° Congresso Internacional de Inovação contribu-

Quinta-feira 17

71679

íram para a formulação e aprovação da Lei Estadual
de Inovação.
Neste segundo Congresso foi lançado pelo atual
governo um conjunto de decretos regulamentando a Lei,
identificando os atores da inovação e propondo incentivos
fiscais como a disposição de abrir mão de até 75% do
ICMS incremental de empresas inovadoras. Um mérito
de nossas ações e um poderoso marco legal.
Em 2010, o Sistema FIERGS se propõe a reforçar a
sua liderança deste movimento, mobilizando a sociedade
e gerando oportunidades para a inovação. As empresas
têm um papel central na criação de riquezas e na promoção de um processo permanente de empreendedorismo, mas dependem de boa infraestrutura, centros de
pesquisas e tecnologia e universidades, além é claro, de
uma educação fundamental de excelência. São sugestões
prioritárias frutos deste Congresso as que seguem:
1. Consolidar o novo papel da Sociedade da Inovação que passa em grande medida pela efetiva responsabilidade dos diferentes atores envolvidos: Estado,
Universidade e Empresas, numa ação de Hélice Tripla,
estimulando a criação de condições e recursos estratégicos para a inovação independente da diversidade democrática; o desafio, inclusive para os novos governantes, é
manter o ambiente de inovação em permanente evolução
participando como pá fundamental da Hélice no que diz
respeito a manutenção de políticas de estado.
2. Intensificar a agenda para a inovação que vem
sendo desenvolvida no âmbito empresarial, governamental e acadêmico no Rio Grande do Sul, levantando
novos focos de discussão com base em tendências e
movimentos globais que possam contribuir para o aumento da competitividade de empresas de pequeno,
médio e grande porte e atuando fortemente na comunicação de programas e recursos existentes nas
instituições de fomento. Nesta perspectiva, o Sistema
FIERGS a partir dos trabalhos já realizados por seu
Conselho de Inovação e Tecnologia (CITEC), lança
neste Congresso o Núcleo de Inovação RS da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), uma ação da
Confederação Nacional da Indústria (CM) que coloca
a inovação no plano estratégico das empresas e convoca o governo em todos seus níveis a estabelecer
parcerias estratégicas que levem ao fortalecimento
das ações em curso e deflagrem, com o setor privado,
a Iniciativa Nacional pela Inovação (INI).
3. Educar para inovar – Na “construção” de uma
sociedade de inovação, o ensino fundamental é o alicerce e o empreendedorismo é o cimento na união
dos tijolos que são os atores da Hélice Tripla. Cada
vez mais o Rio Grande do Sul deve se voltar para ter
uma educação fundamental de excelência gerando a
base para um maior capital humano.
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Todos nós devemos nos comprometer com o tema
e buscar as soluções para a mudança que é o maior
desafio no momento para a sociedade gaúcha.
4. Contribuir para disseminar os marcos legais
existentes, inclusive e principalmente a regulamentação da Lei Estadual de Inovação e a geração de propostas para a sua implementação de modo a atender
os interesses da indústria gaúcha e viabilizar a gestão
da inovação com sucesso, em nível microeconômico,
na empresa, e de modo consolidado, nos coletivos
empresariais, arranjos produtivos, pólos e parques
tecnológicos, cadeias de suprimento etc.
5. Estender e modernizar a regulamentação dos
marcos legais, como o Fundopem com redução dos
fatores de custos estaduais, contemplando as áreas
tributárias, de logística e de infraestrutura social, democratizar o acesso ao crédito, especialmente às empresas de menor porte, programas setoriais focados, melhorias e adequações regionais à legislação ambiental.
A reinvenção estratégica do Rio Grande do Sul, deve se
dar numa base de confiança e cumplicidade estratégica
entre os atores empreendedores que geram soluções
que suprem as demandas dos cidadãos.
6. Focar a razão de inovar na busca do equilíbrio
entre os interesses econômicos e os interesses sociais
da sociedade da inovação. Por exemplo, a gestão do
empreendedorismo para gerar oportunidades de benefícios sociais e econômicos, escolherem parceiros
alinhados a esse comprometimento, e mobilizar os
recursos através das redes formais e informais para,
então, construir coalizões que suportem idéias de valor
social e econômico.
7. Levantar junto às empresas as suas demandas
por conhecimento e serviços tecnológicos e viabilizar
soluções através de programas e projetos de capacitação gerencial e tecnológica.
8. Reforçar o comprometimento da indústria gaúcha com a preservação do meio ambiente através do
desenvolvimento de tecnologias e produtos sustentáveis
como vantagens competitivas, aumentar a capacitação
de gestores para atuarem em mercados globais e estimular a capacidade empreendedora dos gaúchos,
oferecendo-lhes conhecimento e acesso às melhores
práticas e metodologias de gestão da inovação.
9. Estimular e capacitar as empresas para a proteção do conhecimento e propriedade intelectual, através de programas de capacitação e cursos.
10. Ressaltar a Bioeconomia como oportunidade
para o setor agroindustrial gaúcho, tendo em agentes
como Embrapa, Fepagro, Universidades e Centros de
Pesquisa, apoio para o desenvolvimento de projetos.
11. Destacar a importância da gestão da inovação
como fator agregador de valor e estímulo para a com-
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petitividade empresarial. Tanto as grandes quanto as
pequenas e médias empresas devem ter a gestão da
inovação como um dos suportes de sua estratégia. A
intensidade e o volume de investimentos e alocação de
recursos dependerão de diversos fatores, mas, formal
ou informalmente, são imprescindíveis os processos
de planejamento, desenvolvimento e implantação de
mudanças e melhorias em produtos e processos produtivos e de gestão.
12. Incentivar a iniciativa privada através de sindicatos representativos da indústria, associações comerciais e industriais e associações representativas
setoriais a apoiar a difusão da inovação como fator
estratégico de competitividade.
Através destas medidas resultantes do 2° Congresso Internacional de Inovação do Sistema FIERGS,
reiteramos a disposição de mobilizar a sociedade para
a cultura de inovação e aumentar a integração entre
os agentes.
Neste contexto, cabe recomendar atenção para
as eleições de 2010, evidenciando a importância da
manutenção de políticas e planos estratégicos em proposição de programas de governo.
É conclusiva a ideia de que a manutenção de
estratégias se dá pela excelência e comprometimento
de quadros de carreira de agências governamentais e
pela ação da iniciativa privada a exemplo da Agenda
2020 e entidades como PGQP, MBC e o MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação, da Confederação
Nacional da Indústria – CNI.
Mas, mais do que mobilização, queremos que
2010 seja um ano de comunicação, execução e concretização, de “fazer a inovação acontecer” efetivamente no ambiente empresarial, esperando que em 2011
possamos anunciar os crescentes índices de investimentos em inovação da indústria e seus resultados
para a sociedade gaúcha.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no próximo dia 20 de dezembro, a minha
cidade, Dourados, vai comemorar os seus 74 anos de
emancipação. Muita gente me pergunta: “Mas, Geraldo,
você não nasceu em Minas?” E eu respondo: “Sim, mas,
quando eu ainda era muito pequeno, os meus pais, que
eram agricultores no interior de Minas Gerais, decidiram
atravessar o País em direção ao interior do então Mato
Grosso e foram parar em Dourados”.
Eles achavam que a vida lá seria melhor. E hoje
eu digo que eles não estavam errados.
Portanto, eu, mineiro de nascimento, sou douradense de coração. Essa cidade, Dourados, que acolheu
não só a mim, mas toda a minha família, está agora
comemorando 74 anos de existência. E eu me sinto
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orgulhoso em poder dizer que estou devolvendo o carinho dessa acolhida com amor e trabalho.
Vivo em Dourados a maior parte da minha vida,
desde que me entendo por gente. Ainda menino, estudava
e trabalhava para ajudar a minha família. Naquele tempo
as preocupações eram outras. É bem verdade que havia
menos recursos, menos tecnologia. Das comunicações à
medicina, tudo era mais difícil. Mas a vida também passava de uma forma mais lenta e a gente tinha mais tempo
para resolver cada problema que surgia.
Estávamos no final dos anos 1960. Um período em
que o mundo começava a conhecer grandes inventos,
em que o homem dava um salto no espaço e chegava
à lua. E eu, lá em Dourados, acompanhei tudo isso,
pensando também em como essas transformações afetariam a minha vida; e o que eu precisaria fazer para,
de alguma forma, ajudar a cidade, que nos recebeu
com tanto carinho, a crescer e se transformar.
Com muito esforço estudei e me formei médico. E
foi como médico que comecei a me dedicar com maior
afinco a cuidar da população de Dourados. Tudo o que
aprendi na medicina empregava no dia a dia, para ajudar
a diminuir o sofrimento das pessoas, para encontrar a cura
de doenças que lhes tiravam a paz e a tranquilidade.
Foi assim, exercendo a medicina em Dourados, que
comecei a compreender melhor a realidade da cidade e
de sua gente. E foi isso o que me levou a entrar para a
vida pública. Primeiro, recebi os votos e a confiança dos
eleitores para assumir uma cadeira de Vereador. Depois,
com a confiança da população redobrada, fui eleito Deputado Estadual. Mais tarde, ocupei o cargo de Secretário
de Saúde do Estado, e há 7 anos tenho a imensa responsabilidade de representar a gente do meu Estado, o
Mato Grosso do Sul – mas, principalmente, a população
da minha querida Dourados aqui no Congresso.
E olhem que eu tenho me esforçado para honrar
a confiança das pessoas! Tanto que hoje eu posso dizer de cabeça erguida: Parabéns, Dourados! cidade do
meu coração! E, nesta data de festa e comemoração,
me orgulho ao dizer que, de qualquer ponto da cidade
para onde se olhe, haverá de se enxergar um pouco
do resultado do trabalho que venho fazendo aqui em
Brasília, por Dourados.
Fazendo uma conta rápida, são mais de R$200
milhões em recursos garantidos com a minha ajuda e
com o meu esforço. São mais de 100 obras espalhadas por todos os bairros e nas mais diversas áreas. É
dessa forma que eu quero falar da felicidade que tenho
em dar como presente de aniversário a Dourados toda
a minha dedicação e todo o meu empenho.
O aniversário é de Dourados, mas o presente de
verdade quem ganha sou eu, porque é muito bom ver a
minha cidade crescendo e se desenvolvendo. Quando olho
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para trás vejo uma cidade diferente daquela que eu conheci
quando criança. Sei que ainda falta muito para termos uma
cidade ideal, mas percebo hoje que as pessoas já podem
usar os serviços públicos de forma mais adequada.
Vejo a saúde tendo a sua estrutura ampliada, com
mais postos, mais equipamentos; vejo bairros sendo
asfaltados; vejo as rodovias sendo recuperadas e as
crianças estudando em escolas novas, limpas e bem
estruturadas. Tudo isso me enche de orgulho e dá mais
sentido à minha luta como Parlamentar.
Por isso eu tenho boas razões para comemorar e divido a minha alegria com todos que, como eu,
amam essa cidade. Estes 74 anos são ricos em história e mostram que a nossa cidade está amadurecida
para enfrentar momentos difíceis, momentos de tensão
como o que viveu recentemente.
A lição que todos nós tiramos desse episódio,
que de certa forma tisnou a imagem da cidade, ao revelar a ação de uma organização criminosa que desviava recursos públicos para beneficiar particulares,
é uma só: os maus políticos, os maus empresários,
os maus funcionários públicos, todos eles passarão.
A cidade e sua gente vão ficar e vão dar a volta por
cima. Sempre!
Parabéns, Dourados! Feliz aniversário! Conte
comigo, sempre.
Muito obrigado.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna rapidamente para cumprimentar o
nosso Governo pela edição de uma medida provisória
que chegou hoje a esta Casa.
Trata-se da MP 472, de 2009, que institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC; cria o
Programa Um Computador por Aluno – PROUCA; institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores
para Uso Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui fonte de recursos adicionais aos
agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante
– FMM para financiamentos de projetos aprovados
pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM, entre outras disposições.
Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, registramos a presença dos Prefeitos Wilmar Carelli, de Videira; Luis Nora, de Jaborá; Gilberto
e Wilson, Prefeito e Vice-Prefeito de Santa Helena;
Avelino, de Iraceminha; Jackson, de Arabutã; e Renato Broetto, de São José do Cedro, da nossa base
eleitoral.
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Na última sexta-feira, realizamos audiência pública em Chapecó, Santa Catarina, sobre as mudanças
no Código Florestal Brasileiro. Estiveram presentes o
Presidente da Comissão Especial, Moacir Micheletto,
o Relator, Aldo Rebelo, os Deputados Paulo Piau e
Valdir Colatto e este.
Na oportunidade, mais de mil produtores rurais
participaram daquela audiência e mais de 20 instituições se pronunciaram na oportunidade.
Temos certeza de que vamos mudar a legislação
ambiental para dar mais segurança na preservação,
principalmente na produção de alimentos neste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Léo Alcântara.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR – CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados aqui desta tribuna da Câmara dos Deputados
quero fazer o registro de que recebi, ontem à noite, 15
de dezembro, em meu gabinete, representantes do
Movimento em Solidariedade e em Defesa da Diocese
de Quixadá, do Estado do Ceará.
Questões que envolvem o atual bispo diocesano,
Dom Angelo Pignoli, e seu antecessor, Dom Adelio
Tomasin, têm, de modo particular, preocupado aquela comunidade quixadaense, como também a todo o
sertão central cearense.
A ampla e reconhecida intervenção social, capitaneada por Dom Adelio Tomasin, faz daquela região
uma referência inequívoca de desenvolvimento local.
Deixo, para publicação nos Anais desta Casa, os
documentos em anexo, pelos quais se busca o entendimento nessas questões que tanto abalam a tranquilidade do povo de Quixadá, rogando, sinceramente, um
breve entendimento.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR
Quixadá-CE (Brasil), 15 de dezembro de 2009.
Exmos Deputados Federais
Bancada do Estado do Ceará
Excelências:
Vimos pela presente, apresentar-lhe em nome
do povo da Diocese de Quixadá e, de certa forma, de
todo povo cearense, a situação crítica por que passa
a nossa Diocese desde a posse do atual bispo, Dom
Angelo Pignoli.
Em contato com os diversos seguimentos da
sociedade, seja quixadaense seja cearense, sobre a
situação do bispado de Quixadá, fazemo-nos porta-voz
de todo o povo, católico e não católico, que nos outorga
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tal incumbência através de mais de 20.000 assinaturas
de um abaixo-assinado, que está em nossa posse e
que fazemos chegar às vossas mãos.
Nós, povo de Quixadá e circunvizinhança presenciamos neste 20-11-2009 um ato público com a
presença estimada de 8.000 pessoas, as quais manifestavam sua indignação para com as atitudes do Senhor Bispo Diocesano Dom Angelo Pignoli no governo
da Diocese de Quixadá.
Dom Angelo ao assumir a Diocese de Quixadá
no dia 25 de março de 2007, recebeu, de seu antecessor Dom Adelio Tomasin, uma igreja constituída por 47
sacerdotes, na sua maioria jovens e empolgados para
o apostolado, recebeu uma diocese organizada pastoralmente, 19 paróquias erigidas, um seminário maior
diocesano funcionando, uma emissora de rádio a serviço da evangelização, um amplo centro de formação
catequético, um hospital pólo que atende os pobres da
região, um santuário dedica a Nossa Senhora Rainha
do Sertão e uma Faculdade Católica com 17 cursos
aprovados pelo Governo Federal. Isso para falar das
obras de maior vulto.
Passados esses quase tres anos de governo de
D. Angelo, queremos manifestar as nossas atuais e
reais preocupações:
1. A divisão e distanciamento do Pastor para com
o seu rebanho, por uma serie de fatores humanos, por
exemplo, a sua postura e a forma de tratar os padres
e o povo, que não condiz com a de um bispo.
2. Estamos preocupados com o futuro daquilo que
seus antecessores, sobretudo D. Adélio, conseguiram
realizar com tanto esforço. Dom Adélio nos seus 20
anos de episcopado implantou solidamente a Pastoral
Vocacional, onde o seminário diocesano deu um grande salto na qualidade e quantidade de seminaristas.
Teve bons formadores no seminário escolhido entre o
clero diocesano, e com determinação e sacrifício instalou os cursos de Filosofia e Teologia para formar os
futuros presbíteros. Para tanto investiu, também, com
muito esforço na formação do clero. Prova disso é que
ele encontrou na sua posse apenas oito sacerdotes
na ativa e deixou a diocese com 47 padres, encontrou
oito paróquias e entregou a diocese com 19. E enviou
para estudar nas universidades romanas 14 padres,
os quais obtiveram mestre ou doutorado.
3. Entre as atividades de caráter pastoral citamos
a rádio diocesana, confiada por D. Adelio à Comunidade
Católica Shalom e que ora está nas mãos de leigos sem
uma profunda caminhada cristã. Hoje muitos de nós
pensamos que a rádio diocesana se tornou a rádio de
um partido político (PT – Partido dos Trabalhadores) do
qual são filiados os últimos prefeitos de Quixadá. Esse
pensamento dar-se pela propagando quase diária do
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PT e seus dirigentes que são políticos locais de grande
afinidade pessoal com o Senhor Bispo Diocesano. E
isso é um elemento que divide a população.
4. A preocupação que mais nos assombra e atinge
toda a região é a de D. Angelo desejar mudar a diretoria da Faculdade Católica, que vem sendo dirigida pelo
bispo emérito, D. Adelio, que foi o mentor e fundador da
mesma, e membros da Comunidade Católica Shalom,
junto com um conselheiro-representante da Diocese.
Passando a direção da faculdade para políticos ou
pessoas que certamente não se preocuparão com a
especificidade de uma universidade católica.
Depois, podemos testemunhar que grupos de
interesses políticos querem assumir o controle da faculdade. Sabe-se, por experiência, que apenas o título
de chanceler, que é reservado ao Bispo, não garantirá
a especificidade de uma universidade assim chamada
“católica”.
Os Pais e alunos da faculdade católica da diocese
vivem um momento de grande incerteza e de medo.
Diante desse quadro nos perguntamos: o que
poderá ser feito? Como pode haver comunhão entre
o povo e o bispo? Como poderia salvar a identidade
das obras diocesanas de caráter social?
Pedimos, assim, ajuda dos nossos senadores
para que possamos assegurar o ritmo de crescimento
que a nossa região vem capitaneada pela capacidade empreendedora do ex-dirigente da nossa Igreja de
Quixadá e que está ameaçada pela incompreensão,
medos e outras razões do atual bispo Diocesano.
Queremos uma Igreja participativa, como sempre
tivemos e não uma que se torne influência de algum
partido político.
Ajudem-nos! O povo clama com veemência.
Movimento em Solidariedade e em Defesa a
Diocese de Quixadá
Quixadá-CE (Brasil), 15 de dezembro de 2009
Exma Rvma Dom Lorenzo Baldisseri
Núncio Apostólico do Brasil,
Paz et Bonum!
Na condição de sacerdote desta diocese em Quixadá, vimos por meio desta, em nome do clero e de
todo povo de Deus pertencente a esta Igreja particular,
relatar a atual situação na qual nos encontramos desde
a posse do atual bispo, Dom Angelo Pignoli.
A seguir apresento-lhe uma lista de ponderações:
1. Há um descontentamento muito grande, por parte do clero, pela atitude de desconfiança que o Exmo Sr. Bispo mostrou desde a
sua chegada para com os sacerdotes, que se
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sentiram julgados e expressamente chamados
de “mercenários” e “moralmente suspeitos”.
2. Com muitos esforços o presbitério que
era formado a vinte anos atrás, de apenas oito
padres, na ativa, chegou em 2007 ao gracioso número de quarenta e sete sacerdotes.
Onde quatorze fez seus estudos teológicos
ou filosóficos em universidades romanas, adquirindo o titulo de mestre e/ou doutor. Nestes
vinte anos foram, com nossa alegria, criadas
doze paróquias, passando de oito para vinte
paróquias.
Agora um expressivo número de padres,
por incompatibilidade ou falta de diálogo paterno e filial saíram da diocese. E pelo que me
confidenciaram os meus irmãos sacerdotes,
teriam mais outros pedindo a excardinação ou
afastamento temporário da Diocese. Um deles parece sintetizar a situação angustiante,
quando disse ao Bispo: “vou embora porque
o Senhor nunca me tratou como um pai”. E a
atitude do Sr. Bispo foi: “quando você vai sair
mesmo da Diocese? Vamos agendar logo a
data”.
As defecções poderão chegar a onze
sacerdotes, o que é um número muito grande
para uma diocese que tinha quarenta e sete
presbíteros.
3. Podemos jurar que o acolhemos com
respeito e muita esperança de que teríamos
um pastor que iria, formando uma só família,
proporcionar o bem de todo o presbitério e de
toda a Diocese de Quixadá. Nunca provoquemos revoltas ou desacordo contra sua autoridade ou com sua missão de Pai e Pastor.
4. Infelizmente, fomos contatados por
leigos que afirmaram com detalhes de lugar,
hora e circunstância, terem ouvido o Senhor
Bispo falar mal de nós padres, insinuando a
idéia de sermos padres que deixavam muito
a desejar e outras coisas piores.
5. O sinal desta desconfiança transpareceu no fato que nas suas viagens à Europa não
deixava o vigário geral, com procuração pública para representá-lo civilmente durante sua
ausência, conforme pede o Código de Direito
Canônico. Ele encarrega algum leigo de sua
confiança, inclusive o seu próprio motorista.
Isso nos machucou como presbitério, porque
se o seu vigário geral, em sua própria avaliação, não merecia confiança, é impossível que
entre quarenta e sete sacerdotes não houvesse
ninguém que ele pudesse confiar.
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6. Já é fato que para o final do ano ele mudará o reitor e o vice-reitor do Seminário Maior
Diocesano, que todos nós amamos e apreciamos, trocando-os por uma equipe de formação
oriunda do “neocatecumenato”, movimento do
qual ele faz parte. Essa nova equipe do nosso
Seminário diocesano será constituída por um
padre, um casal e um seminarista. Eles virão
do sul do Brasil, e, portanto, com grandíssimas
dificuldades de entender os nossos pobres
jovens nordestinos. Não podemos esquecer
que o Brasil é um país transcontinental, com
culturas muito diversas. E não conhecemos no
nosso regional uma formação sacerdotal constituída na sua grande maioria por leigos.
7. Sentimos muito o fato da ausência de
diálogo do Bispo com o seu presbitério, inclusive nas tomadas de decisões. Mudou a direção da Rádio Católica, que era dirigida pela
Comunidade Católica Shalom; trocou a direção
administrativa do Hospital Jesus, Maria e José;
vendeu também alguns imóveis de muito valor
(financeiro e afetivo) sem nos consultar. Nós
estávamos acostumados a tratar todas essas
coisas juntos com o bispo, e nos sentíamos,
assim, co-responsáveis com ele na partilha de
tudo o que dizia respeito à diocese.
8. Desde a metade de outubro estourou em
toda a Diocese o caso da “Faculdade Católica
Rainha do Sertão”. O povo está revoltado. Já
houve manifestação nas praças e nas ruas.
A imprensa escrita e falada anuncia diariamente o fato, que caiu até páginas policiais
dos jornais.
Nós, padres e o povo, não vemos o problema resumido a Dom Angelo x Dom Adelio, mas, sobretudo, pelo futuro da Faculdade
Católica, com o real e iminente risco que esta
faculdade, criada com tantos sacrifícios, caia
em mãos de leigos movidos por interesses
econômicos e políticos (como já se fala na
região), com a saída da atual direção: Dom
Adelio e a Comunidade Shalom,. Isso seria,
ao ver deste presbitério, o fim da Faculdade
Católica, que hoje se encontra numa situação
extremamente confortável, seja de credibilidade, seja econômica.
Dom Angelo afirma que quer apenas
saber como está a Faculdade, coisa que ele
já conhece e é informado sempre que solicita.
Mas ninguém acredita nessa sua afirmação,
dada as declarações públicas de um padre e
leigos que estão estreitamente ligados a ele, e
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se fazem seu porta-voz, afirmando que o Bispo
quer afastar todos os atuais diretores e o Reitor
Dom Adelio. Inclusive, já se anuncia até seus
substitutos (gente de pouca índole).
9. O povo teme que tudo que foi construído em vinte anos e que mudou a realidade
social, econômica e cultural da cidade e da região, sofra uma queda desastrosa. Aqui o povo
e as autoridades dizem, talvez exagerando,
mas dizem assim. “Existe dois Quixadás, um
antes de Dom Adelio e outro depois de sua
chegada a Quixadá”. Hoje se pode dizer com
todas as letras: o povo ama Dom Adelio! Foi
ele quem implantou o Seminário Maior Diocesano, sendo a primeira Diocese do interior do
Ceará a ter curso de Filosofia e de Teologia.
Dom Adelio construiu o Hospital Maternidade
Jesus, Maria, José, o melhor e maior hospital
da região, que atende gratuitamente e com
muita dignidade os doentes e pobres de Quixadá e cidades circunvizinhas. Construiu um
grande Santuário dedicado a Nossa Senhora
Imaculada Rainha do Sertão, hoje grande centro de peregrinação e ponto turístico religioso.
Foi D. Adelio quem criou a Creche Rainha da
Paz para acolher mais de 800 crianças pobres
da periferia de Quixadá. Dom Adelio trouxe as
Comunidades Novos Horizontes para cuidar
dos dependentes químicos, que hoje está superlotado. Implantou uma emissora de Rádio
para o serviço de evangelização, e, sobretudo, nos últimos cinco anos instalou a Faculdade católica Rainha do Sertão – FCRS, que
atualmente conta com 17 cursos superiores,
aprovados ou reconhecidos pelo Ministério da
Educação – MEC, onde mais de 2.500 alunos
fazem parte do seu corpo discente. A Faculdade foi à grande responsável pelo alavancamento do desenvolvimento socioeconômico
da região.
Diante disso este presbitério se pergunta?
a) Como reconstruir a comunhão entre
nós presbíteros e o nosso pastor? E sem comunhão pode haver santidade sacerdotal e
verdadeiro presbitério?
b) Como reconstruir a comunhão com o
povo baseada na estima e no amor quando
este já juntou mais de vinte mil assinaturas
para dizer ao Bispo que não concorda com
as suas decisões?
Parece-nos, e assim pensa a maioria dos padres
e leigos, que a atitude mais eficaz e menos trauma-
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tizante seria uma transferência de Dom Angelo para
alguma diocese do Sul do Brasil, que possa ter uma
mentalidade mais conforme a sua, e onde a situação
socioeconômica e pastoral não seja como a da nossa
querida e amada Diocese de Quixadá.
Excelência asseguramos-lhe, que nós padres
estamos esperançosos que a Nunciatura do Brasil
analisará este caso tão espinhoso e que tanto nos faz
sofrer e escandaliza o povo. Que a Nunciatura tome
as decisões em caráter de urgência para evitar o pior,
que foge do alcance eclesial.
Agradecemos-lhe de coração e pedimos vênia
se ousamos dirigir-nos a V. Eminência, que é Núncio
Apostólico do Brasil, mas fazemos porque sabemos
que o Senhor ama a Santa Igreja de Jesus Cristo.
Com Maria, por Jesus!
PLEBISTÉRIO DE QUIXADÁ
P.S.:
• Não nos identificamos por medo de repressão
e indevidas punições;
• Por favor, em nome de Jesus, mande URGENTE um interventor que possa acompanhar in loco e
conduzir esta Diocese para afinal da crise.
Quixadá, 15 de Dezembro de 2009
Ex Rv
Dom Lorenzo Baldisseri
Núncio Apostólico do Brasil
Vaticano
ma

ma

Chamo-me Casar Augústulo Costa de Oliveira,
nascido em Quixadá aos 3-6-1947, sou médico generalista, católico praticante e cônscio da dura realidade
porque passa hoje a Diocese de Quixadá e aqui represento o Movimento em Solidariedade e em Defesa
da Diocese de Quixadá.
Em contato com os diversos seguimentos da
sociedade, seja quixadaense, seja cearense, sobre a
situação do bispado de Quixadá, faço-me porta-voz de
todo o povo, católico e não católico, que me outorga tal
incumbência através de mais de 20.000 assinaturas
de um abaixo-assinado, que está em minha posse e
que, se Vossa Eminência, julgar oportuno farei chegar
às vossas mãos.
Nós, povo de Quixadá e circunvizinhança presenciamos neste 20-11-2009 um ato público com a
presença estimada de 8.000 pessoas, as quais manifestavam sua indignação para com as atitudes do Senhor Bispo Diocesano Dom Angelo Pignoli no governo
da Diocese de Quixadá.
Dom Angelo ao assumir a Diocese de Quixadá
no dia 25 de março de 2007, recebeu, de seu antecessor Dom Adelio Tomasin, uma igreja constituída por 47
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sacerdotes, na sua maioria jovens e empolgados para
o apostolado, recebeu uma diocese organizada pastoralmente, 19 paróquias erigidas, um seminário maior
diocesano funcionando, uma emissora de rádio à serviço da evangelização, um amplo centro de formação
catequético, um hospital pólo que atende os pobres da
região, um santuário dedica a Nossa Senhora Rainha
do Sertão e uma Faculdade Católica com 17 cursos
aprovados pelo Governo Federal. Isso para falar das
obras de maior vulto.
Passados esses quase tres anos de governo de
D. Angelo, quero, como porta-voz da população, manifestar as nossas atuais e reais preocupações:
1. A divisão e distanciamento do Pastor
para com o seu rebanho, por uma serie de fatores humanos, por exemplo, a sua postura e
a forma de tratar os padres e o povo, que não
condiz com a de um bispo.
2. Estamos preocupados com o futuro
daquilo que seus antecessores, sobretudo D.
Adelio, conseguiram realizar com tanto esforço.
Dom Adélio nos seus 20 anos de episcopado
implantou solidamente a Pastoral Vocacional,
onde o seminário diocesano deu um grande
salto na qualidade quantidade de seminaristas.
Teve bons formadores no seminário escolhido
entre o clero diocesano, e com determinação
e sacrifício instalou os cursos de Filosofia e
Teologia para formar os futuros presbíteros.
Para tanto investiu, também, com muito esforço
na formação do clero. Prova disso é que ele
encontrou na sua posse apenas 8 sacerdotes
na ativa e deixou a diocese com 47 padres,
encontrou 8 paróquias e entregou a diocese
com 19. E enviou para estudar nas universidades romanas 14 padres, os quais obtiveram
mestre ou doutorado.
3. Entre as atividades de caráter pastoral citamos a rádio diocesana, confiada por D.
Adelio à Comunidade Católica Shalom e que
ora está nas mãos de leigos sem uma profunda caminhada cristã. Hoje muitos de nós
pensamos que a rádio diocesana se tornou a
rádio de um partido político (PT – Partido dos
Trabalhadores) do qual são filiados os últimos prefeitos de Quixadá. Esse pensamento
dar-se pela propagando quase diária do PT
seus dirigentes que são políticos locais de
grande afinidade pessoal com Senhor Bispo
Diocesano. E isso é um elemento que divide
a população.
4. A preocupação que mais nos assombra
e atinge toda a região é a de D. Angelo dese-
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jar mudar a diretoria da Faculdade Católica,
que vem sendo dirigida pelo bispo emérito, D.
Adelio, que foi o mentor e fundador da mesma,
e membros da Comunidade Católica Shalom,
junto com um conselheiro-representante da
Diocese. Passando a direção da Faculdade
para políticos ou pessoas que certamente não
se preocuparão com a especificidade de uma
universidade católica.
Excelência temos razões para pensar
assim: a Diocese não tem pessoas preparadas para essa missão, seja sacerdote com
títulos, seja leigos com títulos e exemplo de
vida cristã.
Depois, podemos testemunhar que grupos de interesses políticos querem assumir o
controle da faculdade. Sabe-se, por experiência, que apenas o título de chanceler, que é
reservado ao Bispo, não garantirá a especificidade de uma universidade assim chamada
“católica”.
Os Pais e alunos da faculdade católica
da diocese vivem um momento de grande incerteza e de medo.
Diante desse quadro nos perguntamos:
o que poderá ser feito? Como pode haver comunhão entre o povo e o bispo? Como poderia
salvar a identidade das obras diocesanas de
caráter social?
Pareceria-nos que a maneira mais simples seria nomear D. Angelo para uma diocese
do Sul, onde ele se encontrasse num contexto
natural ao seu temperamento, e nos enviasse
um bispo que um perfil adequado para levar
adiante, em comunhão com o clero e a comunidade, as obras diocesanas já existentes, e
fazer surgir outras que venham ao encontro
das necessidades da população.
Vale lembrar que este momento é o menos indicado para mudar a diretoria, haja vista:
a) Estão tramitando no Ministério da Educação – MEC, 3 cursos, entre os quais se encontra o de medicina, e a provação desses
cursos são fundamentais para a faculdade católica de Quixadá e para a região. A mudança
de gestores ou, como gostaria D. Angelo, uma
auditoria, iria prejudicar certamente a aprovação dos cursos, causando um grande prejuízo, um vez que as despesas para montar as
instalações dos novos cursos já foram feitas,
inclusive construções, aquisição de equipamentos e biblioteca.
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b) A mudança do bispo automaticamente daria início a uma comunhão nova entre o
pastor, o clero e o povo. E traria tranquilidade
à atual diretoria para levar adiante os projetos
já iniciados na faculdade.
Excelência, esperamos através desta, de poder
ajudar a Igreja que amamos e de estar fazendo o melhor para o bem de D. Angelo.
Suplicando desta Nunciatura uma urgente posição sobre o drama que já se caracteriza escândalo, que estamos vivendo na Diocese de Quixadá, em
nome de todo o povo de Deus, peço-lhe sua bênção
e atitudes que possam nos deixar vivenciar a Paz que
vem do alto.
Com minha deferência, – Cesar Augústulo Costa
de Oliveira, Movimento em Solidariedade e em Defesa
a Diocese de Quixadá.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos
fazendo um trabalho muito forte sobre o Código Ambiental Brasileiro.
Os Deputados Aldo Rebelo, Moacir Micheletto e
eu andamos por este Brasil. Na última sexta-feira fomos aos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná para mostrar a necessidade de se fazer
uma nova legislação para o Brasil. Que a União faça
a sua norma geral e os Estados o trabalho específico
de cada um.
Foi realizada uma grande audiência pública em
Chapecó que contou com a presença de toda a sociedade. Estamos trabalhando muito para isso.
O Governo lançou o Decreto nº 7.029, prorrogando por 2 anos o prazo para a averbação da reserva
legal. Precisamos resolver esse problema até março
para dar ao Brasil uma nova legislação ambiental em
que se possa dar tranquilidade às pessoas do campo e
da cidade, trabalhando seriamente por uma legislação
ambiental compatível com a nossa realidade.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os Deputados Distritais decretaram recesso da
ética até 10 de janeiro. Os corruptos pegos em flagrante ganharam um “indulto de Natal” nas investigações.
Mas nós não ficaremos inebriados com os festejos da
cumplicidade espúria.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal já entrou em recesso e assim permanecerá por 27 dias. É
espantoso, porque problemas não faltam. Há uma proposta de CPI, a gravíssima crise na administração do
Distrito Federal e denúncias muito sérias e robustas.
Um órgão do Poder Legislativo que resolve descansar
num momento deste perde, inclusive, em credibilida-
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de, que já não é muita, haja vista a atitude de alguns
representantes vistos colocando dinheiro em suas bolsas. Há um derretimento partidário grave neste País.
E isso é de nossa responsabilidade.
Afinal, abriu-se a caixa de Pandora: a revelação
do mensalão no Governo do Distrito Federal, capitaneado por José Roberto Arruda (ex-PSDB – eleito pelo
DEM), sucessor de Joaquim Roriz (ex-PMDB – hoje
PSC) também nessas práticas, carimba a vergonha.
Todos os grandes partidos brasileiros – e muitos pequenos também – são sócios nada honorários do clube
da degradação política nacional, mantido pela “contribuição” de empresas prósperas em propinas e tráfico
de influência. É o “poder dissolvente do dinheiro”, de
que já falava o velho Marx.
Às cenas patéticas de altas autoridades da Capital
da República recebendo maços de notas somam-se
discursos hipócritas, sem cerimônias com a mentira:
do “não sei de nada” lulista à “perplexidade” arrudista, passando pela “injustiça” azereda. A “piada de salão” delubiana, materializada em panetones natalinos,
confirma-se com a reabilitação – através do voto dos
filiados – de muitos demiurgos das malfeitorias petistas na direção nacional do partido.
A vacina eficaz contra a “naturalização da corrupção”, porém, precisa ir além da epiderme: as transações
com a dinheirama ilícita são induzidas e estimuladas
pelo modelo político vigente no Brasil. Modelo que tanto
FHC quanto Lula criticaram, mas não tiveram coragem
para reformar, em face da negativa de suas bases de
sustentação parlamentar. Quinze anos de omissão e
leniência só agravaram a corrupção e a descrença na
política. Diversos segmentos dos não envolvidos diretamente nessa rede podre assumem uma espécie de
neoconformismo esclarecido: “não há outro jeito de se
fazer política no Brasil”.
Em aparente paradoxo, nosso modelo político
conservador e corrompido, formalmente representantivo, com eleições bienais e pluripartidarismo, ancorase no ambiente de grandes mudanças no capitalismo
brasileiro. As megafusões, incorporações e aquisições
de empresas reconfiguram a elite econômica e política
dominante. Delfim Netto, mago das finanças na ditadura
e reciclado na política da democracia formal e banal,
afirmou recentemente que “Lula salvou o capitalismo
brasileiro”. Isso porque, em todos esses processos,
há ativa participação do Estado na constituição dos
novos global players. Oi/Brasil Telecom na telefonia,
Braskem/PETROBRAS na petroquímica, Brasil Foods
no setor de alimentos, Pão de Açúcar incorporando Casas Bahia, Votorantim/Aracruz no papel e na celulose,
CSA na siderurgia, Itaú/Unibanco e BB/Nossa Caixa

Quinta-feira 17

71687

no setor financeiro, em que os 5 maiores bancos concentram 80% das lucrativas movimentações: nesses
e em outros “arranjos produtivos” neomonopolistas, o
BNDES, terceiro maior banco de fomento do mundo,
e/ou os fundos de pensão geridos por sindicalistas
estão presentes. Fortes em investimentos, carentes
em transparência, apenas retóricos em precauções
ambientais.
A modernização conservadora do capitalismo
brasileiro, se tem na figura do megaempresário Eike
Batista a personificação dos “novos” tempos, não necessitou, até o momento, de uma repaginação da
sua dinâmica política: as práticas patrimonialistas,
mesclando autoritarismo, demagogia e clientelismo
e imbricando interesses privados e públicos seguem
firmes, sustentando governos e viabilizando os negócios nos quais têm expertise: captura de sufrágio,
vitórias eleitorais.
Todos, “modernos” e “atrasados”, navegam nas
águas aparentemente tranquilas da economia, com
boa inserção internacional e retomada interna. A hegemonia desse produtivismo financeirizado, acolitado
por políticas sociais que ampliam o assistencialismo
para os grandes contingentes de excluídos, reproduz
a nova dominação.
Nesse cenário, a atividade política institucional
torna-se um teatro repetitivo. Os partidos, com raras
exceções, não representam projetos nacionais vinculados a interesses de classes. Enquanto a cidadania
crítica e as organizações coletivas autônomas fenecem,
o personalismo avulta. E o dinheiro, equivalente geral,
rege políticas públicas, campanhas, razões e corações.
Tudo estimula, tudo polui, tudo corrompe.
Na mitologia grega, Pandora, ao abrir a caixa de
segredos, viu-se envolta num turbilhão de maldades
que acometiam a vida humana: guerra, inveja, falsidade, doença, morte. Assustada, conseguiu fechá-la
antes que o pior dos males se espalhasse: a desesperança, o desencanto.
Em 2010, a Campanha da Fraternidade ecumênica vai lembrar um alerta de Jesus, relatado no Evangelho de Mateus: “Vocês não podem servir a Deus e
ao dinheiro!” Quantos na vida pública nacional se sentirão interpelados?
Sr. Presidente, para o bom debate, peço a V.Exa.
a transcrição nos Anais da Casa de nota técnica do
Conselho Nacional de Justiça sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 471, de 2005.
Agradeço a atenção.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, quero aqui prestar minha homenagem às comemorações do septuagésimo
aniversário da Paróquia Nossa Senhora Rainha dos
Apóstolos, em São Paulo.
O surgimento da veneração a Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos se deu por iniciativa do Padre
Tiago Alberione, que fundou em 1914 um conjunto
de instituições religiosas conhecidas como “Família
Paulina”, edificada em agradecimento à proteção de
Nossa Senhora aos filhos e flihas espirituais durante
a Primeira Grande Guerra Mundial.
Padre Tiago Alberione quis colocar as congregações sob a proteção de São Paulo Apóstolo e sob o
olhar de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.
A pintura do quadro da Rainha dos Apóstolos,
realizada pelo pintor João Batista Conti, em 1935, é
considerada unanimemente como a reprodução oficial
e fiel da ideia de Padre Alberione. Nele Maria aparece de pé diante do altar oferecendo Jesus ao mundo
como a Verdade para contemplar enquanto Jesus traz
na mão um pergaminho enrolado. O apóstolo Paulo
está em primeiro plano com a espada na mão e um
livro fechado. São Pedro, no centro do quadro, com
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a mão erguida aponta para a Rainha dos Apóstolos
que está circundada pela luz do Espírito Santo. Os 2
apóstolos são considerados as colunas da Igreja. Alguns apóstolos e santos estão em atitude de oração
ou absortos em meditação.
Este quadro foi colocado na igreja de Alba, na
Itália, igreja matriz das congregações paulinas, edificada em agradecimento à proteção de Nossa Senhora
aos seus filhos.
Em São Paulo, a Paróquia Nossa Senhora dos
Apóstolos completa setenta anos com atenção especial
ao lado espiritual da sua comunidade, além de uma
gama de ações de cunho social, que a tornam uma das
Paróquias mais importantes daquele Estado.
Quero agradecer ao Padre Silvio Andrei, que com
muito afinco e dedicação tem organizado todos os eventos relacionados à “Solenidade de Dedicação da Igreja
e do Altar”, que será celebrada na data de hoje, sob a
presidência do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom
Odilo Pedro Scherer, a quem transmito meus votos de
pleno êxito nessa venerável missão espiritual.
Outro assunto, Sr. Presidente. Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, quero também, na oportunidade, prestar minha homenagem às comemorações do quadragésimo aniversário da regulamentação da profissão
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de fisioterapeuta em nosso País e décimo oitavo de
criação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional do Paraná, que ocorrerá no dia 17 de
dezembro de 2009, em Londrina, no norte do Paraná,
junto com a inauguração da nova sede da entidade.
Sem dúvida a profissão de fisioterapeuta tem se
valorizado a cada dia, em face de sua importância no
processo de reabilitação, com técnicas e modernas
metodologias, com o objetivo de avaliar, tratar, minimizar problemas, prevenir e curar as mais variadas
disfunções da população.
Entretanto, devemos atuar no sentido de implementar ações que permitam ao profissional da área
melhores condições de trabalho e remuneração mais
justa, frente às relevantes e indispensáveis atividades
que desempenha.
Sem dúvida, a luta do CREFITO do Estado do
Paraná cada vez se faz mais presente no seio da população, no sentido de valorização dessa profissão.
Quero parabenizar a toda a diretoria e associados do
Conselho Regional de Fisioterapia do Paraná, na pessoa
do seu presidente, Pedro Cezar Beraldo, pelo evento.
Muito obrigado.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
mês, o Município da Serra está completando 453 anos.
O Prefeito Sérgio Vidigal, com sua administração revolucionária, levou o nosso Município 2 vezes ao destaque na imprensa nacional. Primeiro, o Município sediou
o campeonato nacional de beach soccer, esporte no
qual o Espírito Santo já foi tricampeão e agora está
novamente disputando um novo posto.
Parabéns, mais uma vez, ao nosso Prefeito!
Segundo, a Prefeitura realizou a primeira meia
maratona da Serra. Atletas de nível mundial, como
Vanderlei Cordeiro e vários corredores africanos, estiveram presentes no nosso Município. Infelizmente, os
quenianos ganharam – mas foi uma festa!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meses atrás, desta tribuna fiz pronunciamento sobre a mobilização empreendida pelos servidores administrativos
do Ministério do Trabalho e Emprego de todo o País, pela
criação de carreira especifica para a categoria funcional,
a exemplo de que já foi aprovado para a carreira da auditoria fiscal. E fiz apelo ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para que concluísse o estudo da
matéria e encaminhasse o tão esperado plano especial
de cargos, mediante projeto de lei do Poder Executivo,
para apreciação do Congresso Nacional.
Como nenhuma providência foi tomada até agora, volto a apelar para o Ministro Paulo Bernardo, do
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Planejamento, ponderando que a área técnica daquele Ministério reconheça a defasagem dos salários
dos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego,
comparativamente com os salários de outros órgãos, e
aprove o plano de cargos e carreiras, tão necessário à
valorização do trabalho prestado pela categoria.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também
pretendo fazer desta tribuna o registro de notícia muito
auspiciosa para o Estado do Ceará. A mina de urânio
e fosfato de Itatiaia, descoberta há 33 anos, finalmente deverá ter sua exploração econômica tornada realidade. É que, no próximo mês de janeiro, a empresa
responsável pela construção da usina, localizada no
Município de Santa Quitéria, vai receber do Banco do
Nordeste a primeira parcela do financiamento para a
instalação do empreendimento. O BNB financiará 560
milhões de reais para o projeto, a serem pagos em 2
parcelas, sendo a segunda somente em 2011.
Está previsto que a usina começará a operar em
2012. Ela vai impulsionar, a partir do fosfato, a produção
de fertilizantes agrícolas, a nutrição animal, além da
geração de energia elétrica a partir do urânio. A usina
deverá gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos,
com a implantação das atividades básicas e de apoio
que se instalarão na localidade. Trata-se de iniciativa
estratégica para o País, por permitir uma redução nas
importações brasileiras de fosfatados, que hoje representam cerca de 50% do consumo nacional.
Obrigado.
A SRA. RITA CAMATA (PSDB – ES. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, registro que estou alegre por poder celebrar não apenas o
trabalho até aqui realizado pelo nosso Líder, Deputado
José Aníbal, e pelo Deputado Duarte Nogueira, mas
também pela eleição, por aclamação, do Deputado
João Almeida, como novo Líder do PSDB. Portanto,
meus cumprimentos aos que saem, pelo que fizeram,
e ao Deputado João Almeida, para que possamos fazer ainda mais pela bancada do PSDB.
Sr. Presidente, como representante do povo do
Espírito Santo, ocupo a tribuna hoje para deixar manifesta minha indignação quanto à tentativa em nome
de um favorecimento aos Estados e Municípios desfavorecidos do nosso País, por meio de uma emenda
para que a distribuição das parcelas dos royalties e
participações oriundas de contratos de partilha de produção e de concessão de petróleo, de gás e de outros
hidrocarbonetos fluidos, seja em um Fundo Especial
e de acordo com os critérios de repartição do FPE –
Fundo de Participação dos Estados e FPM – Fundo
de Participação dos Municípios.
Ora, Sr. Presidente, o FPE foi criado, entre outros
motivos, para equilibrar as desigualdades regionais.
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Hoje 85% dos recursos vão para os estados do Norte e
Nordeste, 15% para os do Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Esta é uma forma já definida, e que funciona. Mas daí
a inserir o mesmo critério de repartição para a partilha
dos recursos do pré-sal é, no mínimo, um equívoco.
Mesmo reconhecendo, e reafirmando o desejo de
que tenhamos uma Federação justa, com possibilidades melhores e maiores para todos os entes, não se
pode omitir no processo de sua discussão os graves
prejuízos que ela traz para os Estados e Municípios
produtores, agora chamados confrontantes, podendo,
inclusive, trazer um novo desequilíbrio regional.
Uma tabela que lista os recursos do pré-sal, já
licitados pelo critério da emenda dos nobres Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, sequer continha
os valores que Espírito Santo, Rio de Janeiro e São
Paulo teriam direito.
A Federação ficou reduzida a 24 Estados, Sr.
Presidente. Nós deixamos de fazer parte do país para
os critérios desta Emenda. E isso ocorreu por qual
motivo? Ora, porque se aparecessem esses valores,
veríamos que neste tipo de divisão os Estados produtores, como o meu Espírito Santo, por exemplo, só vai
receber cerca de R$400 milhões, em contraposição
a Estados do Nordeste que receberiam mais de R$1
bilhão, como Ceará e Piauí, e outros como a Bahia,
que receberia mais de R$2,9 bilhões.
Como se não bastasse institucionalizar o desequilíbrio vergonhoso e o total descaso para com os
entes federados produtores, a emenda ainda tem a ilegalidade de modificar contratos já firmados, assinados
nos termos da lei vigente, nos 28% do pré-sal, está
interferindo em atos jurídicos perfeitos, pondo em risco
inclusive a possibilidade de contratos futuros.
Sr. Presidente, as cifras que vimos na tabela são
gritantes, mas não estamos tratando somente das cifras a serem destinadas a cada Estado, nós produtores
atestamos problemas reais, imediatos, que resultam
das atividades de exploração. No Espírito Santo, as
plataformas da PETROBRAS, situadas a poucos quilômetros da costa, espantam os peixes para longe,
trazendo riscos concretos aos pescadores que, em
sua maioria, ainda se valem da atividade artesanal
e se vêem obrigados a se aventurarem em alto mar.
Meu Estado necessita, e já está investindo, milhões e
milhões de reais para melhoria das malhas viárias dos
acessos ao aeroporto, à PETROBRAS. Também não
se está levando em conta o que o Governo Estadual
precisará gastar para minorar os efeitos dos impactos
dos danos ambientais.
Esse é outro lado da extração, da produção,
em que não se tem pensado e dimensionado devidamente.
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Hoje produzimos cerca de 100 mil barris de petróleo; e o Espírito Santo é piloto na agregação de conhecimento para extração e produção nas camadas
pré-sal. Temos 6 poços perfurados com sucesso, e
neste século temos a possibilidade de chegar a cerca
de 14 bilhões de barris na camada pré-sal – e podemos alcançar 200 mil barris em 2013.
Não é a primeira vez que ocupo esta tribuna para
questionar a intempestividade da alteração do modelo
regulatório da distribuição dos recursos que ainda serão originados da exploração das camadas do pré-sal,
tanto que defendi que a matéria principal fosse a voto
nominal, como forma de que cada um aqui pudesse ser
responsabilizado abertamente pelo voto que deu, mas
houve uma votação simbólica, num momento inapropriado, até porque só teremos resultados mais efetivos
da produção total do País a partir de 2016.
O petróleo pertence a toda a Nação brasileira, inegavelmente, mas não se pode por este argumento promover queda expressiva de receita dos Estados produtores
sem uma compensação, uma contrapartida, pois o que
está sendo proposto, seja pela emenda de plenário, ou
pelo texto principal, resultará em uma escala de prejuízos
consideráveis, que repercutirão em diversos setores da
economia do meu Estado, abreviando, inclusive, postos
de trabalho e representando menos renda.
Não podemos admitir que os capixabas sejam
diretamente lesados, que a perspectiva de um futuro
mais próspero para nosso povo e a continuidade da
cadeia de desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo seja inviabilizada. E o meu compromisso
com esta luta é inarredável!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um registro
diferente do trabalho normal do Parlamento: como
paranaense, estou indignado com o que ocorreu em
Curitiba, há 2 semanas, e também indignado com a
decisão desproporcional e inédita do STJD, ao punir
um clube de futebol com uma perda exagerada de
“mando de campo” em competições.
Há que se punir os responsáveis, porém, não com
uma decisão inédita, sem precedentes, que prejudica
toda a comunidade esportiva do Paraná, prejudica a
maior parte da torcida séria, dedicada, que sofre com
o rebaixamento.
Esse é um precedente muito grave, porque vai
contra todas as decisões que ocorreram até hoje no
STJD, principalmente as que envolvem grandes clubes
dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Portanto, Sr. Presidente, é algo que merece reflexão, porque isso poderá ter desdobramentos, inclusive
alterações na legislação.
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O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PTC – AP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou encaminhando à Mesa projeto de lei de
minha autoria que cria áreas livres para lazer e jogos
nos Estados pertencentes ao bioma Amazônia e dá
outras providências.
Recentemente, o Presidente Lula mandou projeto
de lei para esta Casa proibindo em todo o bioma Amazônia o plantio de cana-de-açúcar e a implantação de
indústria sucroalcooleira, retirando da Amazônia apenas
um certificado ecológico para o etanol de São Paulo.
Estamos colocando, para fazer uma prova de fogo
aqui, o verdadeiro espírito federativo desta Casa, já
que o Presidente retirou o direito de termos uma matriz automotiva, como é o etanol.
Queremos o apoio de todos os Estados da Federação, porque este projeto poderá promover o turismo, a preservação da Amazônia e o desenvolvimento
includente na nossa região.
Muito obrigado.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a Constituição
Federal de 1988, no Título II – Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, diz o seguinte:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
...............................................................
XLII – a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei”.
Ocupo esta tribuna para denunciar a decisão do
Juiz Ricardo Braga Monte Serrat, de desqualificar de
racismo para injúria qualificada a agressão sofrida por
Geraldo Garcia, um trabalhador que se dirigia para seu
local de trabalho.
Quero registrar que estou oficiando à Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, para
que expresse posição firme sobre o episódio junto ao
próprio magistrado, bem como solicitando o acompanhamento do Ministério Público.
Vamos aos fatos. Conforme reportado nos meios
de comunicação, o Sr. Geraldo, nas primeiras horas
da manhã de sábado, dia 12 de dezembro de 2009,
quando se dirigia ao trabalho, de bicicleta, foi agredido por Emilio Pechulo Ederson, Felipe Giron Trevizani
e Abrahão Afiune Júnior, desequilibrou-se e caiu. Segundo testemunhas, os agressores vibraram com o
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resultado da ação e gritaram xingamentos raciais. Presos em flagrante, os agressores foram posteriormente liberados sob fiança, quando o juiz desqualificou a
denúncia, uma vez que, de acordo com a Constituição
Cidadã de 1988, racismo é crime inafiançável.
O que mais poderia ser classificado como uma
agressão racista? Seria, então, necessário, para tipificar o racismo, que os agressores proclamassem
sem nenhum constrangimento, após serem detidos,
o seu racismo?
O Judiciário precisa entender seu papel na construção de uma sociedade democrática e igualitária.
Nessa sociedade, jovens estudantes que agridem covardemente pelas costas, sem qualquer provocação,
merecem sofrer as consequências dos seus atos,
respeitando-se, obviamente, o pleno direito de defesa.
O Judiciário não pode se apegar a uma suposta interpretação fria da lei, quando essa interpretação apenas
beneficia jovens de classe média que são imediatamente identificados como “estudantes universitários”, como
se essa condição representasse uma autorização para
cometer violências contra trabalhadores humildes.
A democracia só é efetiva quando todos e todas
são tratados pelo nosso sistema judicial de forma absolutamente igual. As mulheres e os homens negros deste
País sabem o que é ser confundido com criminosos
ou tratados com discriminação apenas pela cor da sua
pele ou pela raça. Afro-brasileiros e indígenas são os
grupos historicamente excluídos da nossa sociedade.
E, infelizmente, os episódios de racismo e discriminação se repetem com frequência preocupante.
É aviltante a atitude do Judiciário, de ignorar
solenemente a realidade em que vivemos e passar a
mão na cabeça de agressores racistas, deixando as
vítimas com a sua dor e a sua humilhação – talvez e
principalmente com a convicção de que o sistema só
beneficia aqueles de condição social superior. Esse tipo
de intervenção propaga a sensação de impunidade e
mina os fundamentos da democracia e da cidadania.
Sr. Presidente, quero saudar a Sra. Hedy Maselli,
da Coordenadoria da Mulher de Guarulhos, que, com
o apoio dos Secretários Wagner Hosokawa, de Assistência Social e Cidadania, e Fernando Santomauro, da
Coordenadoria de Relações Internacionais, promoveu
na segunda-feira, dia 14, o Seminário Nacional Sobre
Tráfico de Mulheres com Vistas à Exploração Sexual.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
transcrição nos Anais do discurso proferido pela Sra.
Hedy durante o evento.
A atividade foi organizada no âmbito da Unidade
Temática de Gênero e Município, da Rede de Mercocidades (UTGM), coordenada pela cidade de Morón
(Argentina), que teve como representante a Diretora
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de Políticas de Gênero da Prefeitura de Morón, Delia
Zanlungo Ponce.
A cidade de Guarulhos, por meio da Coordenadoria da Mulher, ocupa desde agosto deste ano a
posição de Subcoordenadora da UTGM, juntamente
com a cidade de Maldonado (Uruguai).
Além de autoridades e especialistas da cidade
de Guarulhos, estavam presentes também representantes das cidades de Macaé (Rio de Janeiro), Contagem e Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre
(Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará), Campinas
(São Paulo) e Morón (Argentina), entre outras. Foi um
marco na história das relações internacionais a realização desse seminário.
Quero ressaltar que as mulheres representam mais
de 50% da população do planeta, todas subjugadas pelas
mais atrozes situações. Para que essas situações sejam
eliminadas, precisamos envolver a educação, o turismo,
a habitação e a saúde na rede de combate à exploração
sexual de mulheres. Essa questão tem de fazer parte
de políticas municipais, estaduais e federais.
O nosso maior sonho só será realizado quando as
mulheres estiverem em todas as esferas de Poder.
Ainda dentro do tema exploração sexual de mulheres, quero informar que ontem, dia 15 de dezembro, o Secretário de Assistência Social e Cidadania de
Guarulhos, Wagner Hosokawa, esteve na Secretaria
Nacional de Justiça, em Brasília, para assinar o Termo
de Convênio da Transição para Pronto Atendimento
Humanizado no Aeroporto de Guarulhos, que durante
anos ficou sob o comando da ASBRAD (Associação
Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude), dirigida por Dalila Figueiredo. A assinatura
do termo possibilitará a instalação do posto de atendimento e a capacitação de profissionais.
DISCURSO A QUE SE REFERE A ORADORA
Discurso de Hedy Maselly:
Segundo nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, tráfico de pessoas é causa
e consequência de violações de direitos humanos. É
uma ofensa aos direitos humanos porque explora a
pessoa humana, degrada sua dignidade, limita sua
liberdade de ir e vir. É ainda consequência do desrespeito aos direitos humanos porque o tráfico de pessoas
é fruto da desigualdade socioeconômica, da falta de
educação, de poucas perspectivas de emprego e de
realização pessoal, de serviços de saúde precários e
da luta diária pela sobrevivência.
Segundo dados da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), quase 1 milhão de pessoas são
traficadas no mundo anualmente com a finalidade de
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exploração sexual, sendo que 98% são mulheres. O
tráfico movimenta mais de 32 milhões de dólares por
ano, sendo apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas.
Aqui no Brasil se entende como vítimas não só os
brasileiros e as brasileiras, mas também as estrangeiras e os estrangeiros que são traficados para o Brasil.
Afinal, este é considerado um país de destino, trânsito
e origem para o tráfico.
Nós temos aqui a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que foi formalizada em
2006, através de decreto presidencial. Ela procura dar
resposta ao problema em 3 grandes eixos de atuação,
considerados estratégicos para um combate efetivo: 1)
prevenção ao tráfico; 2) repressão ao crime e responsabilização de seus autores; 3) atenção às vítimas.
A partir daí foi elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 2007. A execução
integrada é o motor do Plano. Os órgãos responsáveis
precisam implementar as atividades de forma agregada,
buscando afinidades entre as metas e as parcerias, para
que não haja, inclusive, repetição de esforços.
Dentro da área de gênero temos o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem como
um dos objetivos a implementação do Plano Nacional
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no que diz
respeito às ações referentes ao tráfico de mulheres,
jovens e meninas, tendo como prioridade garantir o
enfrentamento da violência contra as mulheres, jovens
e meninas vítimas do tráfico e da exploração sexual e
que exercem a atividade da prostituição.
Por outro lado, o tráfico para a exploração sexual
tem como alvos não apenas as mulheres, mas também
crianças e adolescentes, e cada vez mais os transsexuais e travestis têm sido cortejados para utilização no
mercado internacional. Estes últimos, inclusive, são os
grupos mais sujeitos à violência, dado exercerem atividades em um mercado extremamente marginalizado.
Este seminário, que é organizado no âmbito da
Unidade Temática de Gênero e Município da Rede de
Mercocidades, coordenada por Morón (Argentina) e
subcoordenada por Maldonado (Uruguai) e Guarulhos
(Brasil), é uma tarefa da Rede de Mercocidades.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, faço
aqui uma denúncia e presto solidariedade ao Prof.
Adailson, professor da rede municipal de Itabaianinha,
que, na luta junto com seus colegas pela implantação
do piso salarial profissional do magistério naquele
município, foi agredido. Ele já fez exame de corpo de
delito e prestou queixa.
É a esse ponto que estamos chegando no Brasil na luta que os profissionais da educação estão
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travando para que o piso salarial do magistério seja
implementado.
Quero aqui lamentar e prestar minha solidariedade ao Professor Adailson e a todos os professores
que neste momento travam essa luta.
Olhando aqui para a Presidenta da Comissão de
Educação, Deputada Maria do Rosário, quero aproveitar
para dizer da nossa felicidade de hoje, na nossa Comissão, por termos recebido do Ministro da Cultura o
projeto que altera a Lei Rouanet, e também por termos
aprovado o projeto que institui as diretrizes nacionais de
carreira para os profissionais de educação, o que, com
certeza, vai ajudar nesse processo de implementação
do piso salarial, tão necessário para a nossa vitória.
Nossa solidariedade a todos que lutam pelo piso
salarial!
Outro assunto, Sr. Presidente. Peço ampla divulgação a uma reportagem publicada na edição 1.392,
de 14 a 20 de dezembro, do jornal Cinform, que trata
da situação de crianças e adolescentes que ajudam
suas famílias, trabalhando em semáforos e nas ruas
de Aracaju.
A reportagem retrata muito bem como vivem essas crianças e adolescentes e chama a atenção para
este triste quadro, para este grave problema social
que, infelizmente, não atinge apenas a capital do meu
Estado, mas inúmeras cidades brasileiras.
Ainda outro assunto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero destacar um evento
ocorrido em meu Estado, no último final de semana.
Trata-se da fase final do Circuito Caixa de Ginástica que
reuniu inúmeros atletas brasileiros, inclusive, integrantes
da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Considero
eventos como esse de fundamental importância não
só para consolidar Sergipe como um dos importantes
polos do País na área esportiva, mas, principalmente,
porque desperta em nossas crianças, adolescentes e
jovens vontade pela prática esportiva.
Aproveito a ocasião para fazer um apelo à Caixa Econômica Federal e aos demais órgãos governamentais que apoiam o Esporte para que levem ao meu
Estado mais eventos como o deste final de semana,
realizado no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira
e que encerrou a excelente temporada da ginástica
brasileira, marcada pela conquista de bons resultados
internacionais e do Pan-americano em Aracaju.
Destaco que o evento contou com o apoio do
Governo do Estado, através da Secretaria de Estado
do Esporte e do Lazer.
Era o que tinha para o momento. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero,
de público, declarar meu apoio à emenda dos ilustres
Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, bem como
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ao recurso formulado pelos mesmos. Quero dizer, de
público, que estarei apoiando a emenda sob todos os
aspectos. Farei o possível nesse sentido. Acho uma medida justa, da mais alta importância para todos aqueles
que desejam uma verdadeira Federação em nosso País,
pois ela visa a diminuir as desigualdades tão profundas
existentes nas diferentes regiões do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, o Democratas quer saudar esse posicionamento e reconhecer que, desde ontem, V.Exa. externava
esse posicionamento publicamente aqui no Plenário. É
com grande satisfação que vejo que V.Exa. se alia nesse
esforço por recuperar a Federação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Beto Faro.
O SR. BETO FARO (PT – PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, tenho
me pronunciado, nesta tribuna, sobre a radiografia do setor
rural brasileiro fornecido pelo IBGE por meio do Censo
Agropecuário de 2006. Já manifestei em pronunciamento
anterior que, entre os vários fenômenos que marcaram
a dinâmica do setor agrícola produtivo no Brasil, entre
1995 e 2006, o maior destaque ficou por conta da forte
expansão da agropecuária para a Amazônia.
Ao término da atual sessão legislativa considero um bom desfecho para as minhas atividades de
plenário mencionar alguns aspectos revelados pelo
Censo sobre o desempenho do setor no meu estado,
com destaque para a performance singular da agricultura familiar.
O IBGE registrou que o setor produtivo rural no
estado do Pará tem a dinâmica proporcionada por 222
mil estabelecimentos agropecuários distribuídos em
área de 22.4 milhões de hectares. Isso significa que,
no cotejo com o ano de 1995, o número de estabelecimentos em 2006 declinou 16 mil unidades, todavia
com a área mantendo-se estável no período. Tendo
em conta o avanço considerável da economia agrícola
paraense ocorrido ao longo desse período, conclui-se
ter havido importante crescimento dos níveis da produtividade agropecuária.
Considerando a Amazônia Legal, o Pará lidera
em número de estabelecimentos, mas é o segundo em
área. Mato Grosso tem mais que o dobro da área de
estabelecimentos (48 milhões de hectares), e o Pará
detém mais que o dobro do número de estabelecimentos que aquele estado. Enquanto o tamanho médio dos
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estabelecimentos no Pará é de 101 hectares, no Mato
Grosso é de 423 hectares.
A assimetria distributiva é a principal marca da
estrutura fundiária brasileira, por herança da história
da nossa formação política e econômica. No Pará, esta
característica é facilmente observável. Os estabelecimentos menores que 10 hectares que representam
31,5% do número total de estabelecimentos do estado, mas acumulam área de 178 mil hectares, ou 0,8%
da área total dos estabelecimentos. No outro extremo,
os estabelecimentos de 1.000 hectares e mais, equivalem a 1,3% do número total de estabelecimentos.
No entanto, detêm 50% da área total dos estabelecimentos. Houve uma perda de 15,4% na área dos estabelecimentos inferiores a 10 hectares, de 1995 para
2006. No caso dos estabelecimentos até menos de
100 hectares, a redução de área no mesmo período
foi de 198 mil hectares ou 4,6%. Restam, atualmente,
169 mil estabelecimentos menores de 100 hectares,
com área de 4,1 milhões de hectares. Assim, os estabelecimentos nesta faixa de área representam 76%
do número e 18% da área total dos estabelecimentos
agropecuários do Pará.
A destinação das terras no estado é dominada com
folga pela pecuária. As áreas com pastagens somam 10,8
milhões de hectares, dos quais 9 milhões com pastagens
plantadas. As áreas de matas alcançam 9 milhões de
hectares, praticamente toda ocupada por matas naturais.
As lavouras permanentes ocupam 1 milhão de hectares
e as lavouras temporárias, 850 hectares.
Foi expressivo o crescimento relativo das áreas
com lavouras permanentes no Pará, na década em consideração. Em 1995, estas lavouras ocupavam 262,4 mil
hectares. Em 2006, saltou para 1 milhão de hectares,
ou seja, um incremento de 289% no período.
A mandioca mantém a condição de cultura da lavoura temporária de maior expressão no Pará. A área
colhida com a cultura em 2006 foi de 314 mil hectares
contra 272,9 mil hectares em 1995. Em 2006, 32%
da área colhida total com lavouras temporárias, foi de
mandioca. Todavia, a cultura que apresentou o maior
incremento da área colhida foi o abacaxi, com 245%;
passou de 4 mil hectares para 14 mil hectares. A soja,
cuja área colhida sequer constava nas estatísticas de
1995, passou a 70.8 mil hectares em 2006, passando
à condição de 5ª cultua temporária de maior expressão
no estado, atrás da mandioca, milho, arroz e feijão.
No caso das lavouras permanentes, o cacau,
em que pese o aumento discreto de 8%, entre 1995 a
2006, é a cultura que apresenta a maior área colhida
nessa categoria. Em 2006, foi de 57,4 mil hectares, ou
23% da área colhida total das lavouras permanentes.
O dendê vem em seguida com área colhida de 51,7
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mil hectares e crescimento de 36% de 1995 a 2006.
A banana ocupa a 3ª posição com 43 mil hectares de
área colhida. Merece registro as quedas, no período,
de 54% e 11%, nas áreas colhidas, respectivamente,
do maracujá e da laranja.
O efetivo bovino paraense apresentou crescimento notável, de 120%. Em 1995, era de 6 milhões
de cabeças, passando para 13,4 milhões em 2006.
Ainda que de menores expressões em termos absolutos, os caprinos apresentaram o maior crescimento
relativo com o efetivo crescendo 123%; de 34 mil cabeças, para 76 mil cabeças. O destaque negativo da
pecuária paraense na década foi a redução de 37%
no efetivo suíno. Declinou de 1,1 milhão de cabeças,
para 705 mil cabeças.
Uma breve análise da participação da agricultura
familiar retratada no Censo de 2006, revela que este
segmento está distribuído em 196.150 estabelecimentos que acumulam área de 6,9 milhões de hectares.
Em comparação com a agricultura familiar da região Norte, o Pará participa com 47% do número e 42%
da área. Em relação aos totais nacionais, a participação
da agricultura familiar paraense corresponde a 4.5% do
número de estabelecimentos e a 8.6% da área.
A agricultura familiar responde por 56% da área
das lavouras permanentes e por 60% da área das
lavouras temporárias do Estado. Só é superada pela
agricultura patronal nas áreas com pastagens. Tanto
nas áreas de pastagens naturais como plantadas, a
participação da agricultura familiar é de 22%.
Em relação ao conjunto da agricultura familiar da
região Norte, a paraense responde por 55% da área
com lavouras permanentes; 48% das lavouras temporárias; 31% das áreas com pastagens naturais; e 36,5%
das áreas com pastagens plantadas.
No final do ano de 2006, as receitas geradas
pela agricultura paraense foram de aproximadamente
2,7 bilhões de reais. Desta receita, a agricultura familiar foi responsável por 63,5%, enquanto a agricultura
patronal respondeu por 36,5%. Em comparação com
as receitas da agricultura familiar da Região Norte, de
R$5 bilhões, a agricultura familiar do Pará respondeu
por 35%.
No que tange ao pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários, a agricultura familiar paraense
ocupa 665 mil pessoas de um total ocupado no setor,
de 792 mil pessoas. Ou seja, a agricultura familiar emprega ou ocupa 84% de toda a mão de obra do setor e
a patronal apenas 16%. Do total do pessoal ocupado
pela agricultura familiar, 67% são homens.
Comparativamente com a Região Norte, a agricultura familiar no Pará ocupa 48% de todo o segmento da região.
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Portanto, Sr. Presidente, diversamente do que
ocorre na grande maioria dos estados do país, e ao
contrário da ênfase dada ao agronegócio, no Pará, o
grande avanço observado na economia rural entre os
anos de 1995 e 2006, foi liderado pela agricultura familiar. Este segmento ainda se manteve como a maior
fonte de renda e emprego nas áreas rurais do estado.
Mostra, assim, a pujança desse segmento em cujas
lutas me formei e que nesta Casa tenho a honra e a
grande responsabilidade de lutar pelos seus direitos
e interesses legítimos.
Feliz Natal a todos! E que, em 2010, continuemos na trajetória de aperfeiçoamento da democracia
representativa no Brasil para que honremos cada vez
mais a confiança depositada em nossas pessoas pelo
povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jovair Arantes, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar, nesta tribuna, a minha solidariedade à família da amiga Deputada
Professora Raquel Teixeira, que na última segunda-feira, 14 de dezembro, sofreu a perda de sua matriarca,
Dona Maria Antonieta Alessandri, que aos 91 anos de
idade nos deixou para ir ao encontro do Pai.
Nascida em 20 de maio de 1918, na cidade de
Monte Alegre, Triângulo Mineiro, filha do Dr. Vitório
Alessandri e dona Isoleta Vilela Alessandri. Cursou o
1º grau na cidade natal e concluiu o Magistério em
Uberlândia. Aperfeiçoou-se em Educação e Pedagogia
em Belo Horizonte e estagiou no Instituto Pestalozzi,
cuidando de crianças portadoras de necessidades
especiais. Foi professora no Grupo Escolar Tancredo
Martins e exerceu o cargo de diretora de 1935 a 1940.
Posteriormente, ela também se formou em Pedagogia
pela Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e em
Filosofia, na cidade de São Paulo.
Foi integrante de várias associações e clubes de
serviço, onde sempre era requisitada como oradora.
Realizava palestras em vários núcleos espírita da capital e do interior, bem como em outras unidades da
federação e até no exterior. Recebeu inúmeros convites
para participar das administrações municipal e estadual, sempre declinando dos mesmos, para dar continuidade ao seu trabalho espiritual e social independente.
Recebeu várias comendas concedidas pelos governos
do município de Goiânia e do Estado de Goiás.
Dona Maria Antonieta, Viúva do Médico Clóvis
Figueiredo, primeiro Cardiologista de Goiás, mãe da
Deputada Federal Professora Raquel Teixeira; do Médico Oftalmologista Eurípedes Figueiredo Alessandri;
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do Professor do Conservatório de Música de Colônia
na Alemanha Clóvis Figueiredo Alessandri; e do Terapeuta Marcus Figueiredo Alessandri, deixou oito netos
e cinco bisnetos.
Desde a juventude, Dona Antonieta, dedicavase a obras de promoção social, foi a Fundadora da
Irradiação Espírita Cristã e deixou uma imensa obra
filantrópica e educacional, que inclui, entre outros, a
Creche Dorothéa Ribeiro Guimarães, a Escola Espírita
Tenda do Caminho, o Pré-Escolar Bezerra de Menezes, o Pré-Escolar Humberto de Campos, o Instituto
Educacional Emmanuel, o Solar Colombino Augusto
de Bastos, a Casa da Pequena Costureira.
A saudosa e ilustre amiga Antonieta encerrou
sua estada nesse mundo com chave de ouro, no domingo, dia 6, recebeu uma homenagem, pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade e dos
mais carentes, na sede da Irradiação Espírita durante
o Natal Integrado das Obras Assistenciais da instituição e nesta segunda-feira dia 14 de dezembro, Dona
Antonieta tinha participado de almoço de confraternização do segmento espírita com o Governador Alcides
Rodrigues, no Palácio das Esmeraldas.
Eram essas as palavras de solidariedade e de
homenagem que tinha a dizer. Dona Maria Antonieta
Alessandri nos deixa um grande legado, são ensinamentos de dedicação e amor ao próximo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estou aqui para homenagear o grande ícone da arquitetura brasileira que faz 102 anos nesta semana, Oscar
Niemeyer, assim como para saudar a arquitetura e o
urbanismo brasileiro, que expressam uma produção
importante no Brasil e no mundo.
Nossa saudação a Oscar Niemeyer e aos arquitetos do Brasil, homenageando nosso Deputado
Zezéu Ribeiro, que é arquiteto e está empenhado na
luta para instituir o Conselho Federal de Arquitetos
e Urbanistas do Brasil, com o desmembramento do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.
Na oportunidade, quero afirmar também nosso
apoio à instituição do Conselho Federal de Arquitetos
e Urbanistas.
Sr. Presidente, peço seja publicada nos Anais
reportagem sobre os 102 anos de Oscar Niemeyer,
da jornalista Mariana Tokarnia.
REPORTAGEM A QUE SE REFERE O
ORADOR
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O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no dia de hoje eu estava inscrito para falar no Grande Expediente. No entanto, em virtude da
realização desta sessão extraordinária, meu pronunciamento ficou prejudicado. Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que recolha por escrito o pronunciamento que
eu faria na tarde hoje, no Grande Expediente, para
que seja publicado e registrado nos Anais da Câmara
dos Deputados.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa.
será atendido, nobre Deputado Duarte Nogueira, futuro
Líder do PSDB – segundo os jornais.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, nobres colegas Deputados. Senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Câmara.
É um privilégio ocupar o Grande Expediente nesta semana, que antecede as festividades de Natal e final de
ano. E, assim sendo, este se torna um momento bastante
oportuno para fazermos um balanço dos trabalhos neste
ano, que se encerra, e já lançarmos um olhar sobre os
desafios que o futuro reserva ao nosso País.
Esta Casa neste ano aprovou matérias de impactos
positivos para os brasileiros. Para citar algumas delas: os
projetos para a redução do impacto da crise financeira
mundial na economia brasileira, a autorização para o repasse de R$1 bilhão aos municípios para reduzir as perdas decorrentes da crise; o parcelamento dos débitos das
prefeituras com o INSS; a reforma eleitoral, permitindo o
uso sem restrições da Internet; as alterações nas faixas
da Tabela do Imposto de Renda, criando duas alíquotas,
de 7,5% e 22,5%; a criação do cadastro positivo; a ampliação dos benefícios do Super-SIMPLES.
E nós, da oposição, procuramos, a todo momento,
estar focados no interesse público porque é este o papel
que a sociedade espera que façamos. E, dessa forma,
temos tentado chamar o Governo à necessidade de um
planejamento estratégico, de longo prazo, que extrapole
mandatos, e que prepare o País para o futuro. As oportunidades virão, mas é preciso que estejamos prontos
para tirar proveito delas. Caso contrário, deixaremos de
ser “país do futuro”, expressão que ouvimos há décadas,
para sermos país das oportunidades perdidas.
E os horizontes são os mais promissores para o
Brasil. Segundo a FAO (Organização para Alimentação e Agricultura) até 2050 o mundo terá 9,1 bilhões
de habitantes. Hoje somos 6,8 bilhões. Até lá a Índia
será o país mais populoso do mundo, superando a
China, e estima-se que apenas 10% da população
mundial estará vivendo nos países desenvolvidos. Em
2050, metade do Produto Interno Bruto mundial será
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dos BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China. Em 1991,
esses países representavam 11% do PIB.
O crescimento demográfico e a elevação do poder aquisitivo nos países mais populosos representarão
oportunidades de mercado. Até 2050, será necessário
aumentar em 70% a produção de alimentos e em 47%,
a de energia. Por todo o potencial que dispõe – 15% das
reservas mundiais de água doce, 5,2% das terras aráveis,
regime de chuvas regular, tecnologia tropical, mão-deobra e disponibilidade de área para expansão –, o Brasil
poderá elevar substancialmente sua participação no comércio internacional, que hoje é de 1,2%, e se consolidar
como um grande fornecedor de comida e energia.
E com todas as possibilidades pelas quais sempre esperamos pela frente, o que tem sido feito pelo
Governo para preparar o País para o futuro? Pouco,
muito pouco. Isso é o que podemos concluir ao analisar o Relatório de Competitividade Global, divulgado
em setembro, pelo World Economic Forum. O relatório
aponta que, entre 133 países avaliados, o Brasil é o 56º
em competitividade. Em 2007, ocupava 72º lugar.
No entanto, a melhora no ranking não foi o resultado de políticas públicas de estímulo à produção, mas
à capacidade de inovação do setor privado. Segundo o
World Economic Forum, “a melhora na competitividade
brasileira é fruto do seu setor empresarial inovador e
sofisticado, do tamanho do seu mercado e da melhora
na área de estabilidade macroeconômica, comparada
com o ano anterior”.
Só para citar alguns pontos do relatório: entre os
133 países avaliados, o Brasil ficou na última colocação
no quesito impacto dos impostos e tem a 2ª pior regulação estatal. Só quatro países desperdiçam mais dinheiro
público que o Brasil. Temos o 10º pior desempenho em
matemática e o sistema de educação, apesar de ter subido da 117ª para a 103ª posição, ainda está bem distante
dos líderes. No quesito custo da violência, nosso País está
entre as 15 economias mais caras do mundo.
Em relação à infraestrutura: os portos estão entre
os seis piores em competitividade. Com esse quadro, o
Brasil, com todas as suas condições naturais, poderá
ficar pelo caminho, ultrapassado por países com potencial inferior, mas com maior capacidade gerencial e
políticas públicas eficientes. O PAC, por exemplo, que
foi lançado em 2007 como sendo a solução para os
gargalos da infraestrutura, não sai do lugar.
A cada mais se confirma o que temos dito há muito
tempo: de que se trata de uma peça publicitária, de uma
plataforma de lançamento de candidatura governista à
sucessão presidencial. Até o último dia 6, de acordo com
levantamento feito junto ao SIAFI, apenas 20% dos R$27,9
milhões de dotação autorizada para o PAC foram efetivamente pagos. Em 2007, foram executados 72,9% do
orçamento e no ano passado, 62,6%. Ou seja, é um fias-
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co gerencial. Se o PAC tem mãe, ela não está cumprindo
com suas obrigações e gestão não é o seu forte.
A revista britânica The Economist do último dia 14 de
novembro trouxe a reportagem de capa intitulada “Brasil
decola”. A revista diz que o Brasil irá se tornar a 5ª maior
economia do mundo até 2014 e que atravessa o seu melhor momento. E conclui que o Presidente Lula tem sorte, já
que está colhendo os frutos de um boom de commodities
e trabalhando a partir da sólida plataforma construída por
seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso.
No último domingo, em artigo publicado no jornal
El País, o Primeiro-Ministro espanhol, José Luiz Zapatero, diz que o Brasil deixou de ser o país de um futuro
que nunca chegava e destaca que o Presidente Lula
seguiu um caminho aberto por seu antecessor. Ou seja,
embora o Governo se esforce para convencer a sociedade do contrário, o Brasil não foi criado em 2003. De
fato, talvez estejamos vivendo nosso melhor momento,
não por força única e exclusiva deste Governo, mas pelo
resultado de ações originadas em governos anteriores,
que foram base para a reorganização do Estado. O Governo colhe hoje o que foi plantado lá atrás.
E o PSDB tem uma parcela muito expressiva de
contribuição. As duas gestões do Governo Fernando
Henrique Cardoso foram estruturantes: o Plano Real foi
o marco zero para a estabilização da economia e para
a recuperação do poder de compras das famílias. Não
fosse o PROER – Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, duramente criticado pelo PT à época, o Brasil teria
ficado vulnerável aos efeitos da crise financeira mundial.
Prova disso é que o atual Governo lançou mão de um
segundo o PROER para tentar blindar a economia brasileira da turbulência que se alastrou pelo mundo.
São ainda heranças dos governos tucanos a rede
de proteção social, formada pelos programas de complementação de renda como o Bolsa Alimentação, o
Bolsa-Escola e o Vale-Gás; o PRONAF, de estímulo à
agricultura familiar, mantido pelo atual Governo; e a inauguração de um modelo mais transparente e moderno de
administração pública com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que entrou em vigor em maio de 2000.
As gestões de Fernando Henrique Cardoso podem
ter tido suas falhas, mas é preciso reconhecer que um
dos seus méritos foi pensar o País além de seus mandatos porque a administração pública é uma corrida de
bastão. E quais os méritos do Governo Lula? Sem dúvida
foi ter ampliado os programas de transferência de renda
e mantido a política econômica da forma como herdou.
E quais serão as heranças deste Governo?
Uma delas são os gastos públicos desenfreados, que
se transformaram em uma bomba relógio armada para explodir no próximo mandato. Nos últimos 6 anos, enquanto
o PIB cresceu 27%, a máquina pública inflou 80%. E para
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fechar as contas do Governo, o cidadão é esfolado pela
cobrança de impostos. Vejam que na terça-feira, de acordo
com o placar instalado no centro da cidade de São Paulo,
foram arrecadados R$1 trilhão em impostos.
Esse descompasso gerado pelos gastos excessivos compromete o futuro do país e retira da sociedade
recursos que, ao invés de serem investidos em setores
essenciais – saúde, educação, infraestrutura e segurança – são destinados apenas ao funcionamento da
máquina e nada mais. Isso explica o desempenho do
Brasil no Relatório de Competitividade Global.
O ano que se inicia é um momento importante para
o País. Estaremos dando os primeiros passos de uma
nova década e o que fizermos agora terá reflexos lá na
frente. Portanto, já é hora de refletirmos sobre o Brasil
que queremos a médio e longo prazo. O tempo é de plantio, aproveitando o bom momento em que vivemos, para
que a colheita seja farta décadas à frente. Não dá mais
para o Brasil adiar as reformas, fingir que os gargalos
estão sendo resolvidos. É preciso que o Governo pare
de encenar, e faça o que é preciso ser feito, com toda
a sinceridade e desprendimento. Os governos passam,
mas o que fazem pelo País permanece.
Não existe nenhuma ação social mais eficiente do
que a boa aplicação dos recursos públicos, em especial
na saúde, na educação, em treinamento, na segurança
pública. E nada substitui o emprego. No entanto, para
que as oportunidades de trabalho surjam, é preciso que
o País cresça acima de 5% ao ano até 2020.
O pior da crise já passou, mas ela nos indicou
os aspectos que nortearão o crescimento dos países
daqui para frente: integração de bilhões de pessoas
ao mercado; acelerada incorporação da tecnologia da
informação; educação e poupança. Para aproveitar as
oportunidades que surgirão, será necessário conjugar
estes 3 fatores: tecnologia, pessoas e capital.
O futuro será melhor se fizermos escolhas baseadas nos projetos que serão propostos para o Brasil. E comecemos o novo ano cheios de esperanças
e preparados para contribuir com os desafios que o
País terá pela frente. E já encerrando, aproveito para
desejar a todas as famílias brasileiras um excelente
Natal e um ano novo de alegrias.
Muito obrigado.
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em setembro deste ano, a Universidade Estadual de
Campinas – UNICAMP, através do Museu Exploratório
de Ciências da Universidade, iniciou a 1ª Olimpíada
Nacional em História do Brasil – ONHB, com o objetivo
de “(...) despertar e trazer para o âmbito das ciências
humanas este tipo de atividade, estimulando o conhecimento e o estudo, desenvolvendo talentos e aptidões
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e, fundamentalmente, envolvendo os participantes em
atividades de desafio construtivo”.
No final de semana passado, nos dias 12 e 13 de
dezembro, aconteceu em Campinas, São Paulo, a fase final
da Olimpíada. A primeira competição estudantil, de caráter
nacional, na área das ciências humanas reuniu, durante
quase 3 meses, cerca de 16 mil estudantes e professores
de História de todo o País na resolução das provas.
Do total, 300 equipes finalistas sobreviveram às 5
etapas virtuais, realizadas de setembro a outubro. Nas
fases anteriores, os alunos tiveram a orientação de um
professor para resolver as questões de múltipla escolha e as tarefas da ONHB. Porém, a última etapa, esta
presencial, foi realizada sem a ajuda do professor.
Foram 5 fases online e uma fase final, com premiação, disputadas por equipes compostas por até 3
estudantes e 1 professor de História, de que participaram alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental
e do 1º , 2º e 3º anos do ensino médio.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Estado do Pará, foram classificadas para a fase final 5
equipes, todas da minha cidade, Santarém. Destas, 4
equipes eram oriundas do Colégio Santa Clara, escola
da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada
Conceição, com sede em Santarém.
Sob a coordenação da Profa. Gizele Maria Pereira
Marinho, Diretora do Colégio Santa Clara, e sob a orientação da Profa. Daniela Rebelo Blanco, esses jovens
estudantes mostraram para todo o Brasil a importância
e a qualidade do ensino de nossa região. Ressalto que
a Sra. Daniela Rebelo foi a única professora do Brasil
com 4 equipes classificadas na final.
Faço questão de registrar nos Anais desta Casa
o nome desses alunos vitoriosos:
– Equipe Os Amazônicos: Everson Patrick
da Silva Veras, João Vitor Marques de Oliveira,
Sissy Vinholte Nascimento;
– Equipe Os Boraris: Camila Viana Luz,
Igor Ximenes Parente, Diego Lima Aguiar;
– Equipe Os Regentes: Ana Paula Lemos
de Araújo, Daiane Sousa e Sousa, Rudney Ivo
Lima dos Santos;
– Equipe Os Magistrados: Alfredo Williams de Oliveira Almeida Júnior, Ana Paula Gomes Monteiro, Samara Stragliotto Jambers.
Quero manifestar minha homenagem pessoal à
Equipe Os Amazônicos, que ficou em 1º lugar na Região
Norte e recebeu a medalha de ouro na competição.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a educação
é, sem dúvida, a mola propulsora do desenvolvimento
de qualquer civilização. Diversos são os estudos que
comprovam que só através da educação podemos ter
uma nação com igualdade de oportunidades para todos.
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Iniciativas como essa devem ser copiadas e incentivadas
por outras instituições educacionais em nosso País.
Como incentivo, todos os participantes receberam menções honrosas, e as escolas medalhistas
ganharam 1 ano de assinatura da Revista de História
da Biblioteca Nacional. As demais instituições de ensino premiadas com medalhas receberam livros para
o acervo de suas bibliotecas.
Parabéns a esses jovens heróis da Equipe Os
Amazônicos pela conquista da medalha de ouro na 1ª
Olimpíada Nacional em História do Brasil – ONHB e,
principalmente, por exaltarem o nome de Santarém, do
Pará e de toda a Região Norte do País nesse evento
tão importante para educação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LEREIA (PSDB – GO.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
fazer 2 registros aqui. O primeiro é que a bancada do
PSDB escolheu hoje, por unanimidade, o Deputado
João Almeida para Líder de nosso partido para o ano
de 2010, neste Parlamento. Nossos cumprimentos a
nosso novo Líder e a toda a bancada, que teve disponibilidade para buscar o consenso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em segundo lugar, quero chamar atenção deste Parlamento para a
gestão do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que considero como o catedrático da oportunidade no
Brasil. Um Presidente que se deixa encantar por si mesmo.
Cumprimento‑o pela sinceridade. Sou do PSDB e tenho
que reconhecer: o Presidente tem sido muito sincero, mais
precisamente na ida a São Luís, no Maranhão.
“Nunca antes na história desse país”, termo utilizado
por ele no início dos seus discursos, o País teve um Presidente que se utiliza de situações do povo, que geralmente
são precárias, para conseguir seu eleitorado e construir
seu marketing pessoal. Manobras eleitorais são utilizadas
a todo tempo. Ora é a estreia de um filme que ilustra a sua
vida a poucos meses da eleição, ora é um plano de obras
que apresenta como a solução dos problemas no Brasil,
ora é um termo chulo. Cada dia é uma novidade.
Destaco que, entre os projetos dos quais faz alarde, está o Projeto de Aceleração do Crescimento, o
PAC, do qual, depois de muito dinheiro envolvido, apenas 13% foram concretizados. Vale lembrar que esse
programa de trabalhos ganhou até uma “mãe”. Imagine
se fosse órfão! Muito menos teria sido feito.
Outro fato recorrente é Lula achar que tem o rei na
barriga quando trata do assunto do pré-sal, que está a
7 mil metros de profundidade. Age como se fosse uma
obra criada por ele. Seguindo no cenário oportunista,
depois de 7 anos no governo, ele surge como um revoltado com a corrupção no Brasil e pede a mudança na
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lei, desejando transformá‑la em crime hediondo. Uma
bela oportunidade utilizada por ele para tentar mostrar
um pouco de serviço para seu eleitorado.
Considero uma ação correta e necessária, porém
é muito tardia a sua iniciativa. É notório, em seu discurso,
ele criticar a corrupção, como se o mensalão do PT nunca
tivesse existido. Na realidade, as promessas de ética do
Partido dos Trabalhadores não deram resultado. Jamais
se viu tanta corrupção, mentira e insegurança. O que o
Presidente fez foi apenas requentar essa transformação,
já que existem atualmente nessa Casa 4 projetos desse
teor e que se arrastam há anos. Temos um governo de
propagandas e demagogia. Na sua permanência no poder, não construiu nenhuma hidrelétrica, rodovia, ferrovia,
porto ou refinaria de grande porte para o Brasil.
Destaco agora sua passagem bombástica no
Nordeste do País. Em comício, prometeu saneamento
básico e “tirar o povo da merda”. Ora, Sr. Presidente,
essa é a realidade em que muitos brasileiros se encontram hoje. Pessoas vivendo à míngua, sem esgoto e
sem nenhum tipo de saneamento básico. Algo notório e
vexatório em todo o País. Cidadãos brasileiros vivendo
sem o mínimo de dignidade e saúde no século XXI.
Esse termo é utilizado com frequência por nós,
brasileiros, e não falseia a vida real dos brasileiros,
pois a maioria do povo permanece assim, às vezes até
literalmente, mas, vindo de um chefe máximo de uma
nação, é algo chulo e ofensivo. O Presidente deveria
ao menos usar palavras que respeitem a liturgia do
seu cargo, que pautem a lisura de sua representação
e o respeito ao povo brasileiro. Algo para que ele não
dá a mínima importância. Esse termo de baixo calão
repercutiu em toda a imprensa, inclusive na internacional, como ele mesmo já tinha previsto.
Sr. Presidente, o povo permanece nesse estado
crítico, em razão dos insignificantes investimentos que
o seu Governo proporciona no campo do saneamento
básico. Segundo a matéria publicada no jornal O Globo, o Brasil só terá universalizado esse serviço público essencial daqui a 66 anos. Hoje, no Brasil, apenas
42% dos cidadãos brasileiros são atendidos por coleta de esgoto. De 2007 até hoje, o Governo Federal só
conseguiu executar 11% do dinheiro reservado para o
programa de saneamento básico rural e urbano. E, dos
recursos alocados para financiar essas obras vindas
do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
apenas 35% foram usados.
Esses números ilustram a vagareza e o desleixo
que o Governo tem com o povo brasileiro. Recursos existem, mas o saneamento básico não é visto com bons
olhos pelo Presidente. Agora, depois de muito tempo
nessa lentidão, às vésperas da eleição, ele quer lançar,
em meados de 2010, o Plano Nacional de Saneamento
Básico (PLANSAB), com novas metas de investimento.
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Uma jogatina eleitoral, que segue os mesmos passos de
projetos como o PAC e o Fome Zero: bem devagar.
Sr. Presidente, essa área é tão importante quanto
o investimento em outros setores, como a criação de
hospitais, estradas, escolas, entre outros. Observamos
que esse povo sem serviço básico fica à mercê de doenças, enchentes, entre outros malefícios originados
pela falta de saneamento básico.
Espero que esse projeto possa ao menos favorecer urgentemente os brasileiros que mais necessitam
no momento, pois sei que Lula sairá da Presidência e
que pouca ação será realizada, já que a intenção não
é dar assistência ao povo, e sim mais uma manobra
para eleger o seu sucessor.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vimos,
atendendo à reivindicação da Associação Paulista dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – APAFISP,
solicitar ao Sr. Presidente e aos Srs. Líderes a inclusão na
Ordem do Dia das Propostas de Emenda à Constituição
nº 210, de 2007, e 270, de 2008, e a instalação da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 555, de 2006.
Trata-se de antiga e justa reivindicação dessa
zelosa classe, que busca restabelecer, corrigir e modificar distorções na legislação vigente, relacionada
aos servidores públicos, especialmente os Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Na noite de 10 de dezembro, foi realizada reunião
do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no auditório
da Câmara Municipal de Araçatuba, onde o associado
da APAFISP Sr. Ismael Gobbo, juntamente com várias
autoridades, representantes de diversos partidos políticos e moradores da cidade, reiterou o pedido de apoio
às questões defendidas pela associação. E é por essa
razão que estamos aqui nesta tribuna, Sr. Presidente.
A PEC 555/06, do ex-Deputado Carlos Mota (do
PSB de Minas Gerais), revoga o artigo 4º da Emenda
Constitucional 41, com o fito exclusivo de eliminar a cobrança de contribuição dos aposentados e pensionistas
do serviço público. A PEC determina ainda a retroação
dos efeitos da revogação a 1º de janeiro de 2004. O
texto foi apresentado em junho de 2006. Ao final da Legislatura, a proposta foi arquivada, mas, em junho de
2007, a pedido do Deputado Arnaldo Faria de Sá (do
PTB de São Paulo), a matéria foi desarquivada, e o seu
parecer foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça em outubro de 2007. O texto aguarda instalação
de Comissão Especial, já criada em novembro de 2007,
que dará parecer sobre o mérito da matéria.
Já a proposta 210/07, do Deputado Federal Regis
de Oliveira (do PSC de São Paulo), define que as par-
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celas de caráter indenizatório e o adicional do tempo
de serviço, até o limite de 35% do valor do subsídio,
não serão contados para efeito do cálculo do limite da
remuneração dos servidores públicos, cujo teto é o salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.
Originariamente, a proposta beneficiava somente os
servidores das carreiras da magistratura e do Ministério Público, ao alterar os arts. 95 e 128 da Constituição
Federal. Mas o último ato da Comissão Especial, que foi
presidida por este orador, aprovou por unanimidade o
parecer, cuja versão final amplia a perspectiva de que
sejam percebidas outras rubricas além do subsídio.
Os servidores que exercem atividades exclusivas de
Estado, como diplomatas, auditores, policiais e outros
que recebem a remuneração através de subsídio, estão sendo contemplados com a mudança. A matéria
encontra-se pronta para a pauta do Plenário.
Por fim, nesta rápida abordagem dos projetos no
Congresso que envolvem mais de perto os interesses
do funcionalismo público, está a PEC 270/08, da nobre
Deputada Andreia Zito (do PSDB do Rio de Janeiro). A
matéria, quando aprovada, garantirá ao servidor que se
aposentar por invalidez permanente o direito aos proventos
integrais, com paridade, quando decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável a partir de 2004. Esses servidores
perderam a paridade com as reformas constitucionais,
e suas aposentadorias estão sendo reajustadas pelas
mesmas regras do Regime Geral, aplicáveis pelo INSS.
Em novembro, o parecer do Relator foi aprovado por
unanimidade na Comissão Especial, e a proposição se
encontra igualmente pronta para pauta do Plenário.
Estou absolutamente convencido de que a aprovação dessas matérias promoverá maior motivação para o
servidor público na ativa e o reconhecimento de sua importância pela administração, o que redundará, por certo,
no incremento da qualidade do serviço público prestado.
Já para os aposentados por invalidez, a restituição do direito aos proventos integrais com paridade
plena acarretará um grande conforto àqueles servidores e, por consequência, aos seus familiares que se
encontram nessa situação e amenizará o desgaste já
ocasionado por tantas outras medidas restritivas que
foram tomadas, como o reconhecimento de direito historicamente concedido.
Dessa forma, concluo a minha fala reiterando às
Sras. e aos Srs. Deputados que, além de legítimas, essas propostas farão justiça a algumas das categorias
de servidores mais importantes desta Nação, pelo que
espero contar com o apoio dos nobres colegas.
Agradeço a todos a atenção.
O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, registro com muita alegria
no plenário que o Senado Federal aprovou ontem a en-
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trada da Venezuela no MERCOSUL. Esse foi um debate
polêmico nesta Casa e no Senado Federal, mas, ao final,
prevaleceu o bom senso. Resta agora a homologação
do Congresso paraguaio, para que a Venezuela participe com todos os direitos do MERCOSUL.
Desejo que também o Chile, a Bolívia, o Peru,
o Equador e todos os países sul‑americanos componham esse grande organismo regional, para que ele
se torne cada vez mais forte.
Que a Venezuela, agora, a partir da decisão brasileira, possa participar integralmente do MERCOSUL.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à ilustre Deputada Maria do Rosário. A
seguir, para encerrar os pronunciamentos de 1 minuto,
falarão o Deputado Armando Abílio e a Deputada Cida
Diogo. Depois de falarem os 2 oradores inscritos para
os discursos de 3 minutos, voltarei aos de 1 minuto.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é positivo para nós, brasileiros, verificarmos
os avanços que nosso País tem tido em todos os sentidos: o fortalecimento democrático, o fortalecimento
das instituições e a superação da crise tão profunda de
acumulação do capital, que atingiu o mundo inteiro. Na
verdade, em nosso País, os efeitos mais brandos dessa
crise se devem a medidas tomadas, como o investimento no mercado interno, que incluiu nossa própria
população como parte do mercado consumidor.
Sr. Presidente, tivemos na educação amplos avanços neste ano de 2009, especialmente pelas votações
que aqui fizemos, mas também pelas políticas públicas. Estabeleço a confiança de que, no próximo ano, a
educação e a cultura estarão também como prioridade
desta Casa, do Governo brasileiro, da Nação.
Muito obrigada.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já pedi, vou repetir
e continuar repetindo: que a Presidência da Casa coloque em votação a PEC nº 47, que diz que a alimentação é um direito social. A proposição já foi votada
em primeiro turno, e todos os partidos encaminharam
a favor da aprovação da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Foi
aprovada por unanimidade.
O SR. ARMANDO ABÍLIO – Na condição de
Presidente da Comissão Especial, peço mais uma vez.
Trata-se da PEC da Cidadania. Tenho recebido vários
apelos de todos os CONSEAs, em âmbito nacional.
Fica registrado, mais uma vez, o pedido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Deputada Cida Diogo é a última oradora desse período. Depois, darei a palavra aos ilustres Deputados Marcondes
Gadelha e Jackson Barreto, por 3 minutos cada um. Em
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seguida, por 1 minuto, terão a palavra os Deputados Jorge Boeira e Alceni Guerra e quem mais quiser. Primeiro,
então, os pronunciamentos de 3 minutos, como tratado.
Com a palavra à Deputada Cida Diogo, por 1
minuto.
A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que seja
inserida nos Anais da Casa cópia de portaria publicada
no Diário Oficial da União que estabelece a adesão
de vários Municípios ao Programa Farmácia Popular.
Faz parte desse grupo de adesão o Município de Vassouras, no sul do Rio de Janeiro, hoje administrado por
Renan Vinicius, o mais jovem Prefeito do Estado.
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Com ele, na Secretaria Municipal de Saúde, está
o companheiro Altair Paulino, militante de muitos anos
dessa área. Conduz a Secretaria para um caminho de
recuperação da rede pública de saúde e de assistência adequada.
Contribuímos muito para fazer com que aquele
Município tenha hoje mais este benefício do Governo
Federal, a Farmácia Popular, a ser implantada no início do ano que vem.
Obrigada, Sr. Presidente.
PORTARIA A QUE SE REFERE A ORADORA
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O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero, nesta tarde, falar sobre projeto que
considero da mais alta importância para nosso País,
particularmente para a juventude e para pais e mães
de família.
É um projeto de lei que dispõe sobre a obrigação
de o Sistema Único de Saúde dispor de unidades especializadas no tratamento, na prevenção, na pesquisa
e no combate à dependência química. Segundo o texto
do projeto, o Sistema Único de Saúde ficará obrigado
a dispor de unidades de saúde especializadas no tratamento, na prevenção, na pesquisa e no combate à
dependência química de drogas, de abuso e na reinserção social dos dependentes, os quais serão integrados ao Sistema Nacional Antidrogas.
Sr. Presidente, preparamos grande pronunciamento sobre o projeto. Infelizmente, não pudemos fazê-lo
no Grande Expediente, mas quero chamar a atenção
de nosso País e das autoridades para a ausência do
Estado no tratamento dos dependentes químicos. Estamos assistindo à destruição de toda uma geração.
A fraqueza do Sistema Único de Saúde ficou exposta,
assim como sua incapacidade de lidar com os doentes
e com os dependentes das drogas ilícitas.
Não há pessoal especializado para tratar os usuários e as respectivas famílias. Lamentavelmente, não
há política de governo neste País, nos Estados e nos
Municípios para os dependentes químicos. Estamos
vendo hoje pais e mães de família desesperados, porque, lamentavelmente, não há tratamento e programas
continuados. Não existem recursos para a questão.
Estamos vendo o Brasil perder uma das suas mais
belas gerações.
Faço este pronunciamento acerca do projeto
chamando à responsabilidade o nosso Governo, para
que volte as vistas para o tema. Que o Ministério da
Saúde implemente políticas públicas no meu Estado,
Sergipe, onde há 2 milhões de habitantes e, lamentavelmente, contamos apenas coma Fazenda da Esperança, através da Igreja Católica, dos evangélicos
e dos espíritas.
Lamentavelmente, não temos uma política continuada de tratamento, e o crack está devorando a
juventude.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Marcondes Gadelha. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
Em seguida, 1 minuto para a Deputada Janete
Capiberibe, o Deputado Jorge Boeira e o Deputado
Alceni Guerra.
Está assumindo o Presidente Michel Temer, com
muita honra.
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O SR. MARCONDES GADELHA (PSC – PB.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs.
Deputados, celebramos, por esses dias, os 10 anos
de criação da FACISA, instituição de ensino superior
pioneira e exemplar sediada em Campina Grande, na
Paraíba.
Para quem se preocupa com a educação, Sr. Presidente, há sobradas razões para regozijo. É sabido
que vivemos numa sociedade da informação, onde o
conhecimento científico e tecnológico passou a ser o
elemento crucial e diacrítico do processo de desenvolvimento, à frente, em importância, de qualquer outro
fator de produção, de sorte que nenhum economista de
bom senso deixaria de colocar em suas projeções um
coeficiente para o grau de aculturamento geral da população, isto é, sua capacidade de fazer e de inovar.
Nos Estados Unidos de hoje, para cada 2 dólares ganhos ou gastos, 1 se refere a compra ou venda
de conhecimento. No Brasil, porém, os desafios do
ensino superior continuam enormes, Sr. Presidente,
congelando a imagem falsa de um país de poucas
oportunidades.
Sr. Presidente, na contramão dessa realidade, a
FACISA, há 10 anos, volta o seu olhar sobre si mesma e, ao fazê-lo, foge do lugar-comum e transforma
o cotidiano e a história de uma cidade, apresentando
uma proposta educacional diferenciada e mostrandose uma instituição viva, firmemente inserida na transformação da sociedade, a fim de fomentar o exercício
da cidadania.
Em uma década, a instituição pioneira de ensino
superior privado em Campina Grande tem seguido a
vocação da cidade em educar o seu povo. Já são quase
mil profissionais graduados e outros tantos qualificados
nas capitais do Nordeste, em Campina Grande e até
mesmo aqui, em Brasília.
Para o diretor da sua coirmã, a Faculdade de
Ciências Médicas, Dr. Dalton Gadelha, a FACISA chegou para ocupar um espaço que há muito Campina
Grande precisava.
Na época em que nasceu a ideia da FACISA, diz
ele, nós tínhamos no ensino superior a relação 70%
privado e 30% público. Na Paraíba, era o contrário. Aí
nasceu a ideia de criar um espaço novo para os alunos
que não estavam na rede pública.
Na década de 90, como caçula das instituições
de ensino superior da cidade, a FACISA surgiu com
uma meta, construir uma educação secular, e para
isso investiu numa equipe que preserva os pilares da
educação superior, com trabalhos de excelência no
ensino, na extensão e na pesquisa. Com a consolidação do projeto educacional, a FACISA experimenta o
processo de expansão.
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Hoje, o seu espectro de atuação já é muito amplo
e inclui setores tradicionais como Medicina, Direito, Arquitetura, Administração e Informática, entre outros, e
cursos inovadores, como Aeronáutica Civil e Produção
de Jogos Digitais.
Ontem, Sr. Presidente, a Câmara de Vereadores
de Campina Grande rendeu homenagem aos 10 anos
da FACISA, acolhendo requerimento do Vereador Fernando Carvalho.
Desta tribuna, envio saudações ao corpo docente,
à direção e, sobretudo, aos alunos da FACISA, uma
das escolas mais importantes do Nordeste.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Marcondes Gadelha, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Deputados, venham ao plenário.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, formulei a V.Exa. uma questão de ordem sobre a tramitação do Projeto de Lei nº 5.228/2009, do Executivo,
que foi apensado a 3 projetos, do Deputado Reginaldo
Lopes, do Deputado Celso Russomanno e do Deputado Chico Alencar.
V.Exa. instalou Comissão Especial, da qual eu fui
o Presidente e o Deputado Mendes Ribeiro Filho foi
o Relator. Concluímos, conforme decisão de V.Exa.,
que demonstrou no ofício o interesse da Câmara dos
Deputados em apreciar a matéria de acesso à informação ainda este semestre.
O projeto está pronto para ser votado na Comissão Especial. Como houve pedido de vista coletivo,
teríamos 2 sessões. Venceu uma sessão ordinária,
e hoje venceria a segunda. Como não temos sessão
ordinária, esse projeto não pode ser deliberado na
Comissão Especial.
O relatório está pronto. Realizamos 4 audiências.
O Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho, fez um brilhante trabalho – audiência com o Governo, com a sociedade civil, com especialistas. Temos um excelente
projeto como substitutivo.
Qual é a questão que formulo a V.Exa., fazendo
consideração à decisão de V.Exa., que queria votar a
matéria ainda este semestre, e em respeito ao brilhante
trabalho do Relator Mendes Ribeiro?
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Nós não podemos votar na Comissão Especial.
Só podemos votar em fevereiro. Eu gostaria de saber
se é possível, ao ser votada a matéria na Comissão
Especial na primeira semana de fevereiro, V.Exa.,
conforme decisão anterior, que estou apenas recolocando, trazê-la à pauta ainda no mês de fevereiro
para deliberação, porque foi essa a manifestação de
V.Exa. como Presidente da Câmara quando instituiu
a Comissão Especial.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fá-lo-ei
em fevereiro, Deputado José Genoíno. Trarei o projeto,
importantíssimo, por sinal, à deliberação do Plenário
no mês de fevereiro, sem dúvida alguma.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra à Deputada Janete Capiberibe. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
Peço aos Srs. Deputados que venham ao plenário, pois vou dar início à Ordem do Dia.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Companhia de Eletricidade do Amapá
deve R$1 bilhão à ELETRONORTE e a fornecedores,
por conta do uso político. Não tem crédito nem para uma
lâmpada, e os apagões são rotineiros. A ANEEL declarou a caducidade da CEA, que será federalizada.
Para quitar a dívida da CEA, o Deputado Estadual
Camilo Capiberibe propôs o uso do Fundo de Reserva
Global de Reversão, evitando-se penalizar novamente
a população, já que um empréstimo do BNDES reteria
recursos do FPE, a principal receita do Estado. O Fundo, financiado pelos consumidores, já foi usado pelas
companhias do Acre, de Roraima, do Amazonas, do
Piauí e de Alagoas.
Concordamos com a proposta, que já foi enviada
ao Presidente Lula; ao Presidente do Senado, José Sarney; ao Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão; e
ao Presidente da ELETROBRÁS, José Antônio Muniz
Lopes. Pedimos tratamento idêntico para a Companhia
de Eletricidade do Amapá.
Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.
Muito obrigada.
O SR. JORGE BOEIRA (PT – SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, surpreendendo até
os mais otimistas, o primeiro leilão de energia eólica
contratou 1.800 megawatts, com investimento de 9
bilhões e deságio de 31%, portanto, maior do que o
deságio da Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, ao
preço médio de 148 reais.
Eu digo isso porque, neste momento, tenho em
mão exemplar da obra desenvolvida pelo engenheiro
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Ronaldo Custódio, funcionário de carreira da ELETROSUL. Essa importante obra vai servir como ferramenta
de trabalho para engenheiros, técnicos e estudantes
na área de tecnologia do desenvolvimento da energia
eólica no País, energia limpa, renovável e, portanto, de
acordo com nossas necessidades atuais.
Trago aqui um abraço e parabenizo esse entusiasta da Engenharia Ronaldo Custódio, da empresa
ELETROSUL, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo e pela prestação de serviço que faz para toda
a Engenharia nacional.
O SR. VIGNATTI (PT – SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um rápido convite a V.Exa.
e a todo o Congresso Nacional, em nome dos Deputados Luiz Carlos Hauly, Carlos Melles, Pedro Eugênio, de toda a coordenação da Frente Parlamentar da
Micro e Pequena Empresa, que é a maior frente do
Congresso Nacional. Daqui a 10 minutos, vamos fazer um ato em comemoração aos 3 anos da Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa, no Salão Nobre desta
Casa. Estendemos a todos os Parlamentares o convite
para participarem do ato e do coquetel.
Muito obrigado.
O SR. ALCENI GUERRA (DEM – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui hoje um dos 3
únicos Parlamentares a assistir ao Ministro Temporão
lançar o seu mais importante programa de governo até
agora, o de combate ao crack.
A imprensa paulista diz que há 1 milhão de crianças usuárias de crack no Brasil.
O Ministro lançou hoje uma campanha muito boa
contra o uso do crack. Eu diria ao Ministro, só acrescentando, que é pouco. Brasília tem a tradição mundial
de ser a Capital da neurorreabilitação. É preciso que
o Ministério da Saúde, Sr. Presidente, encarregue-se
da formação de recursos humanos para reabilitar os
usuários de crack.
É esse o apelo que faço ao Sr. Ministro.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o Governo do Estado do
Rio de Janeiro está a um passo de uma decisão que,
no nosso entendimento, vai fazer justiça a um segmento muito importante, eu diria fundamental, para a
sociedade fluminense, que é, sem dúvida alguma, o
aparelho da segurança pública.
Na semana passada, o Ministro Tarso Genro tornou pública a decisão do Governador Sérgio Cabral de
implementar um piso salarial de R$3.200, já a partir
de 2010, para a PM e o Corpo de Bombeiros do Rio
de Janeiro. O aumento será feito na forma de gratificação financiada pelo Governo Federal, através do Bolsa
Olímpica, já autorizado pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Dezembro de 2009

Na verdade, Sr. Presidente, a liberação desses
recursos foi alinhavada nesta Casa, através de emenda de bancada, no valor de R$900 milhões, que tive
a felicidade de coordenar, a pedido do próprio Governador Sérgio Cabral.
Só que a preocupação do Governador, direcionada inicialmente apenas para a questão salarial da
Polícia Militar e da Polícia Civil, não agradou ao contingente do Corpo de Bombeiros fluminense, que, com
toda a razão, me bombardeou de e-mails reivindicando
o mesmo benefício, o mesmo direito para aquela briosa
instituição, que tanto orgulha o povo brasileiro.
Lembro-me, Sr. Presidente, que procurei o Governador Sérgio Cabral e ele prontamente nos autorizou
a inclusão do benefício aos bombeiros, que também
passam a ter direito a um salário mais digno, a exemplo do que vai acontecer com os policiais militares do
Rio de Janeiro. Aliás, o próprio Ministro Tarso Genro
disse em entrevista publicada no domingo passado no
jornal O Dia que o Bolsa Olímpica deverá não só ser
agregado ao salário dos policiais e bombeiros do Rio,
como poderá se transformar em referência para o piso
salarial universal no País.
Não sabemos ainda, Sr. Presidente, de que forma
os recursos para garantia da melhoria salarial daquele
segmento da segurança pública fluminense deverão
ser liberados pelo Governo Federal. Mas, com certeza, caberá a esta Casa a sua votação e a deliberação
do orçamento para que se possa fazer justiça aos policiais e bombeiros fluminenses. Até porque, segundo
anunciou o Ministro Tarso genro, o projeto de lei que
institui o Bolsa Olímpica já está na casa Civil e no Ministério do Planejamento.
O que interessa, na verdade, Sr. Presidente e nobres Deputados, como bem lembrou o Ministro Tarso
Genro, é que o policial seja bem treinado, educado,
qualificado e mantenha sua autoestima em permanente
elevação, de forma a que sua relação direta com a comunidade, onde atua, seja a melhor possível e ele também tenha boas perspectivas de vida para o futuro.
Acreditamos que, bem treinado, educado e remunerado o policial vai realizar um trabalho de excelência
em defesa da segurança pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCOS MEDRADO (PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho hoje a esta tribuna para ressaltar as
significativas inovações implementadas pelo Governo
da Bahia no setor de saúde pública.
A Secretaria de Saúde, nesses últimos 3 anos, realizou uma obra histórica para a Bahia, pois conseguiu
implantar o Programa Estratégia de Saúde da Família
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(ESF), que é um dos pilares da política de atenção
básica do SUS – Sistema Único de Saúde.
O Estratégia de Saúde da Família é fundamental
para a ampliação do acesso e a qualificação da prestação da saúde, por permitir a construção de um vínculo
muito forte com a comunidade. Também diminui a lotação de grandes hospitais com problemas que podem
ser resolvidos na própria comunidade e evita o deslocamento dos pacientes para os grandes centros.
Sr. Presidente, a Bahia hoje orgulha-se de servir
como referência nacional no investimento em atenção
básica à saúde. Vejamos os auspiciosos números. No
Estado, das 477 cidades, 407 já contam com equipes
de Saúde da Família. A cobertura chega a 54% da
população. São mais de 2.400 equipes contratadas
pelas Prefeituras com o apoio financeiro do Governo
do Estado, sendo repassados R$1.500,00 para cada
equipe de Saúde da Família.
Para a expansão da rede de postos de Saúde
da Família, o Governo da Bahia investe pesadamente na construção e na reforma de unidades por todo
o Estado. Até o final de 2010, serão 400 unidades de
Saúde da Família entregues, beneficiando 1,4 milhão
de pessoas. Até 2010, serão realizados cursos para
3,3 mil médicos, dentistas e enfermeiros que atuam
nas equipes de Saúde da Família. Atualmente, 310
trabalhadores estão realizando o curso e, futuramente,
se tornarão multiplicadores, fazendo o curso chegar
aos demais profissionais. No curso de especialização
em Gestão da Atenção Básica, 127 gestores de nível
superior com atuação nas Secretarias Municipais de
Saúde e nas diretorias estão sendo qualificados.
Mais de 11 mil Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) já passaram pelo curso de formação técnica
oferecido pela Secretaria de Saúde, através da Escola
de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis
(EFTS). Esses profissionais são o elo da comunidade
com os serviços de saúde pública da Bahia.
Para aumentar os serviços prestados pelo Programa Estratégia de Saúde da Família, o Governo do
Estado tem apoiado e dinamizado também a implantação dos Núcleos de Saúde da família. Já são 51 núcleos, que possibilitam o aumento da oferta de serviços
à comunidade, com a inclusão de profissionais como
nutricionista, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.
Por meio do ESF, o Governo promove programas da
saúde bucal em 370 Municípios.
Nesse cenário de grandes realizações na área
da saúde, Sr. Presidente, também merecem destaque
as importantes obras inauguradas dia 5 de dezembro
de 2009 no Hospital Eládio Lasserre: ampliação de
100 novos leitos, construção de novo centro cirúrgico,
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construção de novo refeitório e aquisição de mais 1
ambulância.
Em suma, Sr. Presidente, essas realizações do
Governo da Bahia no campo da saúde pública têm
uma relevância social inquestionável, pois beneficiam
diretamente a população mais carente, merecendo,
portanto, nossos mais sinceros elogios e votos de
continuidade de tão meritório trabalho.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Registro meu voto de solidariedade e de aplauso a
todos os meios de comunicação – rádio, jornal, televisão e Internet – que proclamaram o Presidente Lula o
brasileiro do ano de 2009.
Sem dúvida alguma, trata-se de uma honrosa
e merecida homenagem a um homem público, a um
governante brasileiro que, em razão de seus grandes
feitos políticos, já assegurou na história o mesmo papel de destaque de Presidentes como Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas.
Certamente, em Copenhague, participando da
conferência da ONU sobre mudanças climáticas, o
Presidente Lula é recebido com reverência e respeito, pois já conquistou um lugar de destaque entre os
principais líderes mundiais da atualidade.
Para orgulho dos brasileiros, hoje nenhum tema
importante no cenário internacional pode ser debatido
sem a presença e a intervenção firme e decisiva do
Presidente do Brasil. Questões estratégicas, que vão
desde o programa nuclear do Irã até a necessidade
de democratizar as decisões da própria ONU, passam
obrigatoriamente pela análise do Presidente Lula.
Durante o seu Governo, o Brasil assumiu lugar
de destaque entre as principais nações. É fácil constatar o que já se tornou corriqueiro nas fotos oficiais das
reuniões de cúpula e do G-20. Nelas o Presidente Lula
sempre aparece ao centro, na companhia do americano
Barack Obama ou de líderes europeus, como o francês
Nicolas Sarkozy e a alemã Angela Merkel. Em todos
os foros, o Brasil se faz ouvir e respeitar. Felizmente,
o motivo maior desse novo status é, com certeza, a
personalidade do Presidente.
Sr. Presidente, a sólida e brilhante performance
atual do Brasil é marcada por 2 significativas imagens
divulgadas pela imprensa internacional: as capas do
jornal britânico Financial Times e da tradicional revista The Economist. O primeiro, considerado a bíblia
do capitalismo, enfatizou a tentativa de Lula de convencer Obama e o Presidente da China, Hu Jintao, a
participar da Conferência de Copenhague. Por outro
lado, a The Economist apresentou uma matéria de 14
páginas enaltecendo a situação econômica brasileira,
com o título de capa O Brasil decola e a imagem do
Cristo Redentor alçando voo como um foguete. Indubi-
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tavelmente, as 2 reportagens de grande ênfase vieram
ratificar, com toda a clareza, a projeção internacional
de Lula. E, em decorrência, a imagem do Brasil como
importantíssimo ator global.
Em síntese, Sr. Presidente, méritos não faltam ao
Presidente Lula, que vem governando o País com seriedade e eficiência, praticando uma sólida e vitoriosa
política econômica, implantando ampla e democrática
política social, consolidando extraordinários programas como o Bolsa-Família, o PROUNI, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, a isenção do IPI. São iniciativas
discutidas e elogiadas mundo afora e que, no Brasil,
são responsáveis por fortalecer a economia, gerando
milhares de emprego, aumentando a capacidade produtiva das indústrias, melhorando o poder aquisitivo
do trabalhador e, principalmente, distribuindo melhor
a renda nacional.
Passo ainda a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Extremamente preocupado com a saúde e a
preservação da vida das pessoas, comunico a todo o
Brasil e especialmente ao meu querido povo da Bahia
que estou apresentando a esta Casa 3 projetos de lei
em defesa da vida humana.
Trata-se de importantes proposições que têm por
objetivo utilizar a educação para colaborar na preservação da vida. Para tanto, estou protocolando projetos
de lei estabelecendo a obrigatoriedade do Curso de
Primeiros Socorros nas autoescolas, no ensino fundamental e no ensino médio.
Sr. Presidente, com essas iniciativas, estou plenamente convicto de que proporcionarei ao Congresso
Nacional dispositivos legais que poderão nortear a sociedade brasileira na busca de uma educação eficiente,
que encontre na prática dos primeiros socorros uma
forma preventiva de garantir a vida do cidadão.
Por fim, Sr. Presidente, solicito-lhe que este meu
pronunciamento seja divulgado em A Voz do Brasil e
no Jornal da Câmara.
Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em 13 de dezembro, dia escolhido
pela igreja para homenagear Santa Luzia, deste ano,
completaria 97 anos de idade o menino de Exu, o sanfoneiro do Riacho da Brígida, o cantador que com sua
voz alegre e seu estilo próprio escreveu uma história
das mais belas do cancioneiro popular brasileiro, tendo
como cenário todo o cotidiano nordestino.
Luiz Gonzaga, o rei do baião, herdou do seu
avô materno e do seu pai o gosto pela música. Afora
o balanço da rede, ninado pelo canto afinado de sua
mãe Santana, teve seu primeiro contato com o fole de
8 baixos na oficina de conserto e afinações do mestre
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Januário, seu pai. Ali, naquele amontoado de instrumentos, Luiz começaria, de ouvido, a escrever a partitura de toda a sua musicalidade, que só viria a ser
despertada muitos anos mais tarde, já homem feito,
passado “na casca e na gorda” do Exército brasileiro,
depois de ganhar o apelido de Bico de Aço, como corneteiro da corporação, e dali ter saído sem nenhuma
falta moral.
Assim que deu baixa no Exército, Gonzaga seguiu para o Rio de Janeiro para receber uma sanfona
que teria comprado, em prestações, a um caixeiro viajante que o enganara. Não havia endereço algum daquela casa de instrumentos indicada pelo tal caixeiro.
Mesmo assim, ele conseguiu comprar outra sanfona
da mesma marca, só que de segunda mão, e foi para
o alojamento do Exército aguardar o dia em que viajaria para sua terra natal, que deixara para trás havia
quase 10 anos.
Nesse intervalo, ficava pelo pátio treinando, ensaiando, aprendendo, executando músicas da época:
valsas, xotes, tangos. Incentivado por um colega da
ativa, resolveu ir tocar no mangue e se deu bem. Tocava... passava o chapéu... recebia alguns trocados e
assim foi levando a vida, conhecendo outros músicos,
pessoas do rádio e adiando a viagem de retorno.
Conheceu o grande acordeonista Antenógenes
Silva, de quem recebeu algumas aulas sobre o instrumento. Depois de um curto período de aprendizagem, o mestre, satisfeito com a inteligência e a rapidez
com que seu pupilo aprendia o manejo do acordeon,
assim falou: “Luiz, pode seguir em frente que eu não
tenho mais nada a lhe ensinar. Você está melhor do
que eu”.
Naquela época, Ari Barroso tinha um programa
de calouros e Luiz tentou por várias vezes atingir a
nota máxima, que era 5, mas só chegava a 3, tocando
aquelas músicas que aprendera no Rio. E ele sentia
que algo estava lhe faltando, mas não sabia explicar.
Dizia ele que estava lhe faltando o “sotaque”.
Nem por isso deixou de ir ao programa de calouros
ou abandonou suas investidas no mangue. Toda noite
estava lá. Certo dia, tocando de pires na mão, no cabaré, uma turma de estudantes cearenses o escutava
e perguntou, entre um intervalo e outro da música, por
que ele, como “nortista”, não tocava as músicas de sua
terra. Incentivaram-no a fazê-lo e até ameaçaram de
não mais colocar dinheiro no seu pires se ele continuasse executando aquelas melodias estrangeiras.
Em casa, Luiz foi tentar lembrar as músicas que o
velho Januário tocava e, emenda aqui, remenda acolá,
saiu o No meu pé de serra e o Vira-e-mexe. Voltou ao
cabaré e encontrou os estudantes cearenses, entre
eles o moço Armando Falcão, que mais tarde se tor-
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naria Ministro. Executou as 2 melodias ensaiadas, e foi
aquele sucesso. Janelas, portas e calçadas daquela
casa noturna ficaram tomadas pelos traseuntes, que
nunca tinham visto uma sanfona gemer e gemer bonito
nos braços do rei. Luiz tinha encontrado o misterioso
“sotaque” que ele tanto procurava sem saber o que
era. Mas eram as suas raízes que estavam apenas
começando a brotar.
Voltou ao programa de Ari Barroso, porém para
tocar agora o que ele havia deixado lá nos carrascais
do Exu e trouxera para o presente com o esforço da
lembrança e a dor amarga da saudade. Tocou Vira-emexe, tocou No meu pé de serra, recebeu a nota máxima. Trouxe o prêmio do programa, o reconhecimento
dos artistas e os aplausos da turba carregados naquele coração cheio de esperança à procura de um norte
que lhe apontasse o caminho do sucesso.
Foi contratado pela Rádio Tamoio, como instrumentista. Luiz queria mais. Queria cantar. Vez por outra um cantor faltava e Luiz, perseverante – só ficava
junto de porta que tivesse aberta –, aproveitava para
cantar. O diretor, Fernando Lobo, também pernambucano, músico e grande compositor, soube da intenção
de Gonzaga e o proibiu, terminantemente, de usar
microfone de lapela. Pôs até cartazes dentro da rádio
com esses dizeres.
Luiz era muito disciplinado. Aprendeu com sua
mãe Santana, e o resto, no Exército. Ali ele não cantava. Procurou outros lugares para cantar. Já na RCA
Victor, também como instrumentista, inventou que a
Odeon chamou-o para gravar, cantando. O diretor da
RCA disse que ele não iria gravar na concorrente, mas
na rádio de que ele já era contratado: a RCA Victor.
Era o que Luiz queria ouvir. Dança Mariquinha foi sua
primeira música gravada com voz e dedos.
O nosso Fernando Lobo, nesse ínterim, havia ido
para os Estados Unidos. Passados 4 anos, voltou. E
encontrou seu instrumentista como o Rei do Baião, o
inesquecível Luiz Gonzaga. Diria Fernando Lobo tempos depois: “Proibir Luiz de usar microfone de lapela foi
o maior erro que cometi durante toda minha vida”.
Fernando Lobo morreu se penitenciando por isso.
Nem precisava. Luiz Gonzaga é daqueles gênios que
só nascem de 100 em 100 anos. Está na categoria
dos predestinados. Quando vem, vem. Quando chega,
chega. Mas quando parte, fica.
O rei foi embora. Sua alma, seu canto e sua escola se eternizaram. Sua vida de persistência e determinação nos serve de exemplo e caminho.
Por fim, faço minhas as palavras do Papa João
Paulo II quando aqui esteve em 1980: “Obrigado, cantador!”
Isso é Pernambuco imortal!
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O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Congresso Nacional, particularmente
esta Câmara dos Deputados, tem utilizado as últimas
semanas para discutir e definir o destino dos valores
trilionários que deverão resultar da exploração do petróleo da chamada área do pré-sal.
Os Estados mais próximos da reserva situada na
plataforma continental buscaram unir esforços para ficar com uma grande parte desses recursos.
Por outro lado, temos tido o Governo Federal e
sua bancada atuando aqui de maneira firme para que
os valores sejam repartidos também com os Estados
que não tiveram a felicidade geológica de estarem próximos a esse enorme campo petrolífero.
O resultado atingido mostra que o dinheiro a ser
auferido, um valor astronômico, vai ajudar a todos os brasileiros. Se vai resolver problemas de educação e saúde,
por exemplo, dependerá muito da competência de administradores estaduais, municipais e federais e de termos
uma população fiscalizando a utilização dos recursos.
Sras. e Srs. Deputados, o que quero explanar
é sobre o fato de que a exploração do petróleo sob
terra nacional, seja do pré-sal ou não, vai muito além
dos recursos advindos diretamente de sua extração,
do seu processamento e da sua venda. Ele movimenta um grande segmento da economia que tem trazido
resultados muito interessantes para todo o País.
Refiro-me à indústria naval, um setor de nossa
economia que experimentou um grande avanço nas
décadas de 60 até 80 e que foi praticamente extinto
no Governo anterior ao do Presidente Lula. Ainda em
campanha eleitoral, o atual Presidente da República
citava como promessa a revitalização desse segmento.
E isso vem sendo feito, principalmente para atender a
demanda do setor petrolífero.
A construção de embarcações e plataformas marítimas tem desempenhado um papel estratégico no
desenvolvimento do País. Ela tem contribuído para reduzir o deficit no balanço externo de serviços, por meio
da substituição de fretamento de navios estrangeiros
por embarcações nacionais. E com isso permite um
escoamento mais rentável da produção nacional.
Com a concessão de financiamentos, por parte
do Governo Federal, para a construção e a reparação
de navios, bem como para a criação e a modernização
de estaleiros, mudou o cenário do setor, com extraordinário sucesso na geração de postos de trabalho.
Em 2003, havia menos de 2 mil trabalhadores na indústria naval nacional. Em 2008, já eram mais de 40
mil, e este número pode dobrar nos próximos 2 anos
com a construção de mais estaleiros no Sudeste e no
Nordeste brasileiros.
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Somente até abril deste ano, já tinham sido concluídas 92 embarcações e outras 82 tinham sido formalmente solicitadas ou já estavam em processo de
construção. Esses números são resultados diretos das
exigências do PROMEF, o Programa de Modernização e Expansão da Frota da PETROBRAS. Ele exige
que pelo menos 65% dos componentes utilizados na
fabricação dos navios sejam nacionais, o que vem garantindo a geração desses empregos e um aumento
das empresas ligadas à cadeia de produção desse
segmento industrial.
A PETROBRAS, apenas para atendimento de
suas demandas atuais, encomendou mais de 40 embarcações, entre cargueiros, plataformas de exploração e
outros barcos para usos diversos. Esses novos navios
vão atender, juntamente com demandas de campos
de exploração mais antigos, as novas necessidades
surgidas a partir da descoberta do campo de Tupi e
também da Bacia de Santos.
Todos esses dados impressionantes se apresentaram a partir das demandas atuais da indústria
petrolífera. São, portanto anteriores a qualquer ação
prática para se começar a explorar o petróleo do présal. Diante do gigantismo dos números, essa nova reserva de petróleo certamente demandará ainda mais
barcos, o que deverá colocar a indústria naval nacional
novamente entre as principais do planeta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou aqui mais uma vez para falar do trânsito.
Mais exatamente de sua face cruel e violenta, equivocadamente chamada de acidente de trânsito.
Equivocadamente porque eventos que matam,
ferem e mutilam não podem ser chamados de acidentes. Acidente é todo fenômeno inesperado, imprevisível
e inevitável. Já um atropelamento por avanço de sinal
ou excesso de velocidade e uma colisão frontal por
culpa de uma ultrapassagem indevida ou por reações
retardadas de quem bebeu e pegou no volante são, na
realidade, ações deliberadas de quem foi negligente,
imprudente ou desrespeitou as leis de trânsito.
Vou relatar muito rapidamente o que aconteceu
nas mais de 4 horas de duração da audiência pública
realiza na CVT no dia 2 de dezembro último para discutir
medidas de prevenção de acidentes no período de final
de ano e também o PL 5.529/09, de autoria do Deputado
Beto Albuquerque, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito.
Foram 11 expositores, tanto de órgãos do Governo como de entidades privadas e organizações
sociais, que concordaram sem qualquer discussão em
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um único aspecto: o problema é muito grave e requer
solução urgente e imediata.
A outra constatação, que eu já havia feito, desde quando passei a me dedicar ao tema, ainda como
executivo estadual no Rio de Janeiro, e que tem se
confirmado ao longo do meu atual mandato como
Parlamentar, é que avaliação todo o mundo tem. Os
números não são exatos, nem muito confiáveis, mas
mesmo acanhados, são alarmantes. Quase 100 brasileiros mortos por dia. Quanto a soluções, também
a maioria arrisca seu palpite. Mas iniciativa, vontade
política e prioridade são sempre produtos escassos e
raramente disponíveis nesse mercado do asfalto em
que o preço de tanta omissão são milhares de vidas
de inocentes.
Isto é, já que estamos tratando de uma questão
de saúde pública, como preconiza a OMS, podemos
afirmar que temos diagnóstico, temos até a prescrição
terapêutica para tratar o mal, mas o remédio salvador,
que poderia poupar milhares de vidas e muito sofrimento, não está ainda disponível no mercado.
A iniciativa da realização da audiência pública,
que coube a mim e ao Deputado Pedro Fernandes,
tinha por objetivo exatamente quebrar esse círculo
vicioso. Nossa intenção foi a de promover um amplo
debate democrático que pudesse não só contribuir para
o aperfeiçoamento das medidas de segurança no trânsito, como também permitir novas ideias e sugestões
para o enfrentamento desse problema crônico.
Pessoalmente, acho que, para tratarmos de forma
adequada a acidentalidade no trânsito, temos neste
Governo muito pouco tempo. Mas podemos e devemos, sim, discutir um novo modelo institucional que,
comprometido com a sociedade, possa dedicar-se com
seriedade, isenção e competência a reduzir as mortes,
lesões e incapacitações provocadas pelo trânsito.
Passo agora a destacar algumas manifestações
que, pelo seu conteúdo, merecem atenção e profunda
reflexão de cada um de nós desta Casa:
Fernando Moreira, médico especialista e Coordenador Científico da ONG TRÂNSITOAMIGO, é de
opinião que planos, projetos e iniciativas episódicas e
isoladas já temos em excesso. Em sua opinião, o que
falta é uma verdadeira autoridade central, com poder
de coordenação nacional, com efetiva participação
da sociedade civil, para o desenvolvimento das ações
pertinentes e de forma articulada.
Foram as suas palavras:
“Vimos aqui o Ministério da Saúde, o
DENATRAN, a Polícia Rodoviária Federal e
suas ações isoladas. Mas isso não pode ser
levado de maneira voluntariosa por cada órgão.
Há que juntar esforços sob uma coordenação
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única, central, para enfrentar esses desafios
que são perenes. Precisamos de políticas e
programas, não de campanhas de carnaval
ou de fim de ano”.
O Coordenador do Movimento SOS Estradas,
Rodolfo Rizzotto, lembrou que uma política nacional
de trânsito amplamente divulgada foi publicada em Diário Oficial em 2004. Ela tem objetivos claros e metas
audaciosas, com a primeira delas projetada, na época,
para 2 anos depois. Ou seja, 2006.
Sobre essa política, Rodolfo assim se manifestou:
“Onde está essa política? Certamente
enterrada em alguma cova como mais uma
vitima da violência no trânsito, pois não está
mais no site do DENATRANº Os compromissos, assim como as estatísticas, estão desaparecendo”.
Rodolfo Rizzotto concluiu afirmando que o Estado
brasileiro não está sendo competente na redução dos
acidentes de trânsito.
O Presidente do Instituto de Segurança no Trânsito (IST), Prof. David Duarte, além de também criticar a
falta de articulação da administração pública em todas
as esferas, destacou outro problema crônico: fiscalização precária e insuficiente.
Em sua opinião, “o diagnóstico foi razoavelmente
feito e sabemos o que é preciso fazer para reduzir a
violência no trânsito, mas falta articulação e fiscalização. Em Brasília, a cada 10 mil pessoas que falam ao
celular ao volante, apenas uma é flagrada”.
O Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Hélio Cardoso Derenne, discorreu
pormenorizadamente sobre as estatísticas rodoviárias
e as ações da PRF, mas o que merece destaque é a
declaração contundente que fez:
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nadas ao FUNSET – Fundo Nacional de Segurança
e Educação para o Trânsito, que assim acabam não
cumprindo sua obrigação legal.
José Aurélio Ramalho, Diretor do CESVI, ao comentar o desperdício de dinheiro público empregado
nas consequências dessa violência, sugeriu a criação
de um observatório nacional de trânsito, que funcionaria
como um órgão consultivo de planejamento e execução de ações específicas para a autoridade executiva
nacional de trânsito, agregando a inteligência da sociedade civil às atividades de governo. Esta proposta,
por iniciativa do Deputado Beto Albuquerque, foi levada
a debate nas reuniões do PARLASUL.
O Deputado Beto Albuquerque, autor do PL
5.529/09, que cria o Plano Nacional de Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito, disse, com a autoridade de
quem conhece o problema como poucos, que as metas
para reduzir acidente devem ser definidas em lei:
“Se não tivermos na lei o que temos de
fazer no ano que vem, voltaremos aqui para
reclamar, contar os nossos mortos e continuar sem seguir exemplos bem sucedidos de
outros países”.

“Só legislar e fiscalizar não vai resolver o
problema. É fundamental muita informação e
conscientização, através de campanhas, nacionais, de longa duração, com apelos fortes como
as que são feitas na Europa. Não podemos ser
românticos e sim realistas. O trânsito está matando muito e é preciso que essas campanhas,
com a efetiva participação das autoridades, mostrem com frieza as razões de tanta violência,
como a importância do uso do cinto de segurança, do uso do capacete para os motociclistas
e os riscos de dirigir alcoolizado”.

O Deputado também criticou a ausência de Ministros na delegação brasileira presente à Conferência
Mundial promovida pela ONU em Moscou, na qual tive
a honra de participar como chefe da delegação.
Segundo o Deputado Beto, essa ausência de
autoridades ministeriais como definia o evento reflete
a importância que o Governo dá ao tema, lembrando
que o Brasil é o quinto país no ranking mundial dos
que mais matam no trânsito.
O Deputado Marcelo Almeida que, assim como eu,
teve a experiência de dirigir o DETRAN de seu Estado,
o Paraná, com a eloquência que lhe é característica,
revelou o seu desprezo pelo automóvel, que, popularizado pelo norte-americano Henry Ford, transformou-se
no que ele costuma chamar de “mata gente”.
Para o Deputado Marcelo Almeida, não vamos
resolver o problema da violência no trânsito com planos
e leis. Para ele, o problema é, essencialmente, do Poder Executivo, em suas 3 esferas: Municípios, Estados
e União. Dinheiro há. Com ou sem contingenciamento,
não faltam recursos. O que não há é amor, comprometimento e paixão pela causa da vida no trânsito.
Por isso, ele não recomenda usarmos como referência países de primeiro mundo como a Suécia, a
França, a Inglaterra e o Japão:

O Diretor do DENATRAN, Alfredo Peres, elencou
as inúmeras dificuldades que o órgão que dirige enfrenta, principalmente as orçamentárias. Ele criticou
o contingenciamento dos recursos das multas desti-

“Temos mesmo é que comparar nosso
país com o BRIC. Rússia, Índia e China, que
assim como o Brasil têm pouca civilidade no
trânsito”.
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E o Deputado Marcelo, para encerrar sua manifestação, citou 2 exemplos de como o Executivo
não dá importância ao tema. O DENATRAN, órgão
nacional máximo executivo de trânsito, é muito menor
em estrutura e em escala hierárquica do que seus
correspondentes nos Estados, os DETRANs. E a
municipalização da circulação viária do País, exigida
pelo CTB, não alcançou ainda 85% dos Municípios
brasileiros.
Por fim, Sras. e Srs. Deputados, repito neste
plenário os sentimentos que me afligiram ao final da
audiência. Um deles foi o desânimo.
Desânimo por ver mais uma vez o mesmo diagnóstico, exaustivamente feito nos últimos 13 anos, sem
chances de solução no curto prazo. Aproximam-se as
festas de final de ano e, com elas, a certeza macabra
de que teremos incremento no número de mortos e
feridos nas ruas e estradas deste País. E não vemos
ainda nenhuma ação contundente para deter essa
escalada.
Desânimo porque, apesar de fazer parte da base
aliada do Governo Lula, não vejo condições políticas
nem tempo hábil para a implementação das medidas
sugeridas, algumas até já existentes há anos, mas
jamais implementadas. Refiro-me especificamente
ao órgão central forte e influente, como sugerido pela
maioria dos participantes da audiência pública, que na
prática existe desde 1996 quando o Decreto Presidencial nº 2.093 criou o GERAT – Grupo Executivo para a
Redução de Acidentes de Trânsito. Este ente público,
inserido no Gabinete do Ministro Chefe da Casa Civil,
tem a finalidade de coordenar as providências necessárias à redução de acidentes de trânsito nas vias urbanas e rodovias de todo o País. Até onde sei, esse
decreto está valendo e não foi revogado.
Mas também me bateu outro sentimento muito
forte. O de que talvez não seja possível fazer imediatamente o necessário e desejável. Mas temos que fazer,
agora, o que for possível.
Acabamos de voltar da Conferência Mundial para
a Segurança no Trânsito. Em nome do Brasil, assinamos, juntamente com autoridades de mais 150 países,
um pacto pela vida e pela segurança viária. O mundo
está declarando o período 2011/2020 como a Década
de Ações para a Segurança no Trânsito.
Muito pouco ainda podemos fazer neste Governo,
é verdade. Mas a confirmação desse pacto mundial é
possível fazer já. Ao final de minha manifestação da
audiência púbica, dirigi-me ao Presidente da Comissão
de Viação e Transportes, Deputado Jaime Martins, e
pedi a elaboração de um documento da Comissão – ou
quem sabe da própria Câmara – a ser entregue a cada
futuro candidato ao cargo de Presidente da República.
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Nesse documento, o pedido nosso, dos representantes do povo legitimamente eleitos, para que incluam
em suas propostas de governo prioridade absoluta
na questão da violência no trânsito, assumindo com
a população brasileira o sagrado compromisso com a
segurança e a civilidade no trânsito.
Como bem disse o nobre Deputado Camilo Cola,
experiente empresário no ramo do transporte coletivo
de passageiros, “a ideia do documento compromisso
é muito boa. Mas o novo presidente vai ter que fazer
absurdos para acabar com as mortes no trânsito porque o impossível é pouco”.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. Os Municípios de Três Rios, São
José do Vale do Rio Preto e Paty do Alferes comemoram
aniversário nesta semana. Quero me congratular com
os Prefeitos Vinicius Farah, Adilson Faraco e Rachid
Elmôr e com todos os moradores dessas cidades do
Estado do Rio, que desfrutam de suas peculiaridades.
Cada uma delas, de acordo com o seu segmento e
a sua vocação, colabora para o desenvolvimento do
nosso Estado.
Completando 71 anos, Três Rios é considerado
um dos polos industriais que mais cresce no nosso
Estado, atraindo novos investimentos. Tudo isso em
função de um especial programa de benefícios fiscais
e pela sua facilidade de acesso a 3 grandes capitais:
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.
São José do Vale do Rio Preto chega aos 22 anos
consolidado nas suas principais atividades econômicas:
agricultura e avicultura. O Município é o maior produtor de agricultura orgânica do Estado. A educação e a
geração de empregos também têm contribuído significativamente para o desenvolvimento da cidade.
Principal produtor de tomate do nosso Estado,
Paty do Alferes comemora 22 anos. No ranking nacional do produto, ele ocupa a terceira posição. A Festa do Tomate é a grande consagração de toda essa
produção.
Aos queridos Municípios, reitero o meu compromisso de continuar a trabalhar pelo desenvolvimento
de cada um deles, buscando recursos federais que
venham a ser aplicados nas diversas áreas, de acordo
com a necessidade da população.
Parabéns aos Prefeitos e aos moradores de Três
Rios, São José do Vale do Rio Preto e Paty do Alferes. Desejo a todos muito desenvolvimento e muito
sucesso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresentação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Neudo Campos PP
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Total de Amapá: 4
PARÁ
Beto Faro PT
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 7
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Total de Amazonas: 4
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 7
ACRE
Fernando Melo PT
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Total de Acre: 4
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TOCANTINS
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Total de Tocantins: 5
MARANHÃO
Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pinto Itamaraty PSDB
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Zé Vieira PR
Total de Maranhão: 7
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Total de Ceará: 14
PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Elizeu Aguiar PTB
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Major Fábio DEM
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Marcondes Gadelha PSC
Wellington Roberto PR
Total de Paraíba: 4
PERNAMBUCO
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Nascimento PT
Inocêncio Oliveira PR
José Chaves PTB
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Total de Pernambuco: 10
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB
Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV
Félix Mendonça DEM
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 17
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MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS
Narcio Rodrigues PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 23
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 6
RIO DE JANEIRO
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
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Leandro Sampaio PPS
Luiz Sérgio PT
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Suely PR
Total de Rio de Janeiro: 27
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Vieira DEM
Nelson Marquezelli PTB
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Renato Amary PSDB
Roberto Alves PTB
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Total de São Paulo: 36
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
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Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 2
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB
Total de Goiás: 10
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Andre Vargas PT
Assis do Couto PT
Cassio Taniguchi DEM
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Wilson Picler PDT
Total de Paraná: 18
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
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Décio Lima PT
Gervásio Silva PSDB
Jorge Boeira PT
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 7
RIO GRANDE DO SUL
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Luciana Genro PSOL
Luiz Carlos Busato PTB
Maria do Rosário PT

Quinta-feira 17

71723

Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande do Sul: 17
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de
presença registra o comparecimento de 259 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O primeiro
item da pauta, Srs. Deputados, é a eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conforme
determina o § 4º do art. 58 da Constituição Federal, realizaremos eleição dos representantes da Câmara dos
Deputados que integrarão a Comissão Representativa
do Congresso Nacional, cujo mandato coincidirá com
o período de recesso do Congresso Nacional.
Os partidos políticos indicaram, de acordo com
a proporcionalidade partidária, os integrantes da Comissão.
A Mesa submete, portanto, esses nomes à aprovação do Plenário pelo processo de aclamação se esse
for o desejo de todos.
V.Exas. podem aclamar os nomes? (Pausa.)
Os nomes estão distribuídos. Por aclamação. Todos de acordo? (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu vou
encerrar esta sessão extraordinária, para indicar, em
nova extraordinária, a matéria sobre a mesa.
Comunico ao Plenário desde já que os Líderes,
agora reunidos, resolveram deixar a votação do présal para fevereiro e que consensuamos cerca de 7 ou
8 projetos que poderão ser votados com voto “sim”
no painel.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nenhuma PEC, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há
emenda constitucional.
O SR. CHICO ALENCAR – Nem a da alimentação, tão consensual?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Faltou
discutir esse assunto na reunião de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar a sessão, mas antes convoco extraordinária para
as 17h13min, com a seguinte Ordem do Dia:
Requerimento do Sr. Zequinha Marinho, que solicita, nos termos do art. 155, urgência para a apreciação
do Projeto de Decreto Legislativo 731, que convoca
plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós.
Requerimento nº 713, dos Srs. Líderes, que solicita urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar 12/2003, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Requerimento nº 4.589, que solicita urgência na
apreciação do substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 1.176, de 1995, do Poder Executivo, que
estabelece os princípios e as diretrizes para o Sistema
Nacional de Viação e dá outras providências.
Requerimento nº 4.905, de 2009, da Deputada
Ana Arraes, que solicita urgência para a apreciação do
Projeto de Lei 3.118, de 2004, que altera a Lei 7.998,
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de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, e institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
relação a essa urgência, não foi feito acordo. Eu fui
bem claro com o Deputado Rollemberg dizendo que
não acatava a urgência desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está retirado o projeto. Só entra se houver consenso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento da Deputada Rose de Freitas, que solicita urgência para a apreciação do Projeto de Lei 4.866, de
2009, que inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei
5.917, de 10 de setembro de 1973.
Requerimento do Deputado Henrique Fontana,
que solicita urgência para a apreciação da Mensagem 563, de 2009, do Poder Executivo, que encaminha ao Congresso Nacional o texto de modificações do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário
Internacional.
Requerimento do Deputado Beto Albuquerque,
que solicita a apreciação do Projeto de Lei 6.015,
de 2005, que institui o Fundo Nacional do Idoso e
autoriza deduzir do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional
do Idoso.
Requerimento do Deputado Dagoberto, que solicita urgência para apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo 2.300, de 2009, sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Carajás.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foram
os dois. Urgência para Tapajós e Carajás.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os dois.
Tapajós e Carajás.
É só a urgência, Deputado.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
solicitar que a votação dessa urgência seja nominal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nominal?
Então, vou deixar por último.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, quero
fazer uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 4 projetos
apresentados preliminarmente foram unanimidade:
tarifa social de energia elétrica, piso salarial de professores, meio ambiente e aumento da participação do
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Brasil no FMI. Mais 2 acordos: Brasil-Estados Unidos,
para prolongar visto; e Brasil‑Rússia, para isentar visto
para estadas curtas.
Quero sugerir ao Presidente que trabalhemos
esses 6 preliminarmente e em seguida avancemos
mais, até para distribuir a pauta, para que os Líderes
possam avaliar mais a reação dos seus liderados. Mas
esses 6 me parecem muito convergentes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, a
Presidência vai distribuir a pauta, que é longa. Não sei
se vamos conseguir votá-la inteiramente, porque temos
até as 20h, quando terá início sessão do Congresso
Nacional – temos de votar créditos extraordinários,
Orçamento, etc.
A pauta da sessão extraordinária é a que está
sendo distribuída.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Comparecem mais à Sessão os Srs.:
PARÁ
Giovanni Queiroz PDT
Zé Geraldo PT
Total de Pará 2
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MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Ciro Pedrosa PV
Paulo Delgado PT
Total de Minas Gerais: 4
RIO DE JANEIRO
Deley PSC
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 4
SÃO PAULO
Lobbe Neto PSDB
Ricardo Berzoini PT
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 3
GOIÁS
Jovair Arantes PTB
Ronaldo Caiado DEM
Total de Goiás: 2
SANTA CATARINA

CEARÁ
Gorete Pereira PR
Total de Ceará: 1
PIAUÍ
Júlio Cesar DEM
Total de Piauí: 1
PARAÍBA
Luiz Couto PT
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2
PERNAMBUCO
André de Paula DEM
Total de Pernambuco: 1
ALAGOAS
Carlos Alberto Canuto PSC
Total de Alagoas: 1
BAHIA
Claudio Cajado DEM
Jairo Carneiro PP
José Carlos Aleluia DEM
Total de Bahia: 3

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 3
RIO GRANDE DO SUL
Pepe Vargas PT
Total de Rio Grande do Sul: 1
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OS SRS.:
RORAIMA
Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá: 4
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
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Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 8
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 4
RONDÔNIA
Moreira Mendes PPS
Total de Rondônia: 1
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Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 7
PIAUÍ
Ciro Nogueira PP
José Maia Filho DEM
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 3
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6
PARAÍBA

ACRE
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 3
MARANHÃO
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Airton Cirilo PT
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR

Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 6
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Charles Lucena PTB
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PTB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 14
ALAGOAS
Augusto Farias PTB
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Albano Franco PSDB
Total de Sergipe: 1
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BAHIA
Edigar Mão Branca PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Luiz Bassuma PV
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 19
MINAS GERAIS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Jaime Martins PR
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
José Santana de Vasconcellos PR
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 26
ESPÍRITO SANTO
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 4
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Dr. Adilson Soares PR
Felipe Bornier PHS
Filipe Pereira PSC
Indio da Costa DEM
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Itagiba PSDB
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Vinicius Carvalho PTdoB
Total de Rio de Janeiro: 15
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Jardim PPS
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Dimas Ramalho PPS
Fernando Chiarelli PDT
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paulo Maluf PP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
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Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Total de São Paulo: 31
MATO GROSSO
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Total de Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 6
GOIÁS
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Sandro Mabel PR
Total de Goiás: 5
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Total de Paraná: 12
SANTA CATARINA
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
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José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 6
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 13
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro
a sessão, convocando para hoje, quarta‑feira, dia 16,
às 17h17min, sessão extraordinária da Câmara dos
Deputados com a seguinte
ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
Requerimento nº 1.801/04, do Sr. Zequinha Marinho e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do
RICD, urgência para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 731, de 2000, do Senado Federal,
que convoca plebiscito sobre a criação do Estado do
Tapajós, nos termos do art. 49, inciso XV, da Constituição.
Requerimento nº 713/07, dos Srs. Líderes, que
solicita, nos termos do art. 155, do Regimento Interno,
urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 12, de 2003, do Sr. Sarney Filho, 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.
Requerimento nº 2.342/08, do Sr. Luciano Castro
e outros, que solicita, nos termos do art. 155, do Regimento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 2.057, de 2007, da Comissão de Legislação
Participativa, que dispõe sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes
de competência da Justiça Federal praticados por grupos criminosos organizados e dá outras providências
(matéria pautada).
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Requerimento n° 4.589/09, do Sr. Jaime Martins
e outros, que solicita, nos termos do art. 155, do Regimento Interno, urgência na apreciação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1.176, de
1995, do Poder Executivo, que estabelece os princípios
e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e
dá outras providências.
Requerimento nº 5.292/09, da Sra. Rose de Freitas e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.866, de 2009, da Sra. Rose de Freitas, que inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que cria o Plano
Nacional de Viação.
Requerimento nº 5.325/09, do Sr. Henrique Fontana e outros, que solicita, nos termos do art. 155
do Regimento Interno, urgência para apreciação da
Mensagem nº 563, de 2009, do Poder Executivo, que
encaminha ao Congresso Nacional o Texto de modificações do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário
Internacional, que trata, respectivamente, da reforma
da expansão da capacidade de investimento e renda
do FMI e da distribuição de quotas e do poder de voto
dos países membros. (transformado no PDC 1.791/09
– PTORD)
Requerimento nº 5.846/09, do Sr. Beto Albuquerque e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 6.015, de 2005, do Sr. Beto Albuquerque, que
institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir
do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso.
Requerimento nº 6.023/09, do Sr. Dagoberto
e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno, urgência para apreciação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.300, de 2009,
do Senado Federal, que dispõe sobre a realização
de plebiscitos para a criação do Estado do Carajás, nos termos do inciso XV do art. 49 da Constituição Federal.
Requerimento nº 6.048/09, do Sr. Magela e outros que solicita, nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, urgência para apreciação do Projeto de Lei n°
5.917, de 2009, do Poder Executirvo, que dispõe sobre
os valores das parcelas remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro
de 2005, da Carreira de Analista de Infraestrutura e
do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro
de 2007, e dá outras providências.
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Requerimento nº 6.055/09, do Sr. Henrique Eduardo Alves e outros, que solicita, nos termos do art.
155 do Regimento Interno, urgência para apreciação
do Projeto de Lei nº 3.777, de 2008, que concede anistia a policiais militares da Polícia Militar do Estado do
Rio Grande do Norte.
Requerimento nº 6.012/09, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a dívida
pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no
desenvolvimento sustentável do País, solicitando a
prorrogação do prazo de funcionamento da CPI, por
sessenta dias.
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
provisória nº 471, de 2009, que altera as Leis
nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 9.826,
de 23 de agosto de 1999, que estabelecem
incentivos fiscais para o desenvolvimento
regional. Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
06/12/09
PRAZO NA CÂMARA: 20/12/09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
22/12/09 + 16 DIAS (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2009 +
90 DIAS
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
2
PROJETO DE LEI Nº 3.776-C, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 3.776-C, de 2008, que altera a Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica; tendo pareceres das Comissões:
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de Educação e Cultura pela aprovação do
Projeto de Lei nº 3.776/08 e pela rejeição da
Emenda de Plenário nº 1 (Relator: Dep. Carlos Abicalil); de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela aprovação deste e
pela rejeição da Emenda de Plenário nº 1
(Relator: Dep. Eudes Xavier); 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 do Projeto, e pela adequação
financeira e orçamentária da Emenda de
Plenário nº 1/08 (Relator: Dep. Silvio Costa); e de Constituição e Justiça e de Cidadania pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, e
da Emenda de Plenário nº 1 (Relator: Dep.
Eduardo Cunha).
URGÊNCIA
(Artigo 151, I, “j”, do Regimento Interno)
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4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.791-A, DE 2009
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.791-A, de 2009, que
aprova o texto de modificações ao Convênio
Constitutivo do Fundo Monetário Internacional,
que trata, respectivamente, da reforma da expansão da capacidade de investimento e renda
do FMI e da distribuição de quotas e do poder
de voto dos países membros; tendo pareceres: da Comissão de Finanças e Tributação,
pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Dep. Ricardo Barros e relator substituto: Dep. Pedro Eugêncio); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. Emiliano José).

Discussão

PRIORIDADE

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.658-A, DE 2009
(Da comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.658-A, de 2009,
que submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo, por Troca de
Notas, entre o governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América sobre a Alteração do
Prazo de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os
Mesmos Vistos, celebrado em Brasília, 14
de novembro de 2008; 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 (Relator: Dep. Andre
Vargas); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
Eliseu Padilha).

5
PROJETO DE LEI Nº 1.946-C, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
nº 1.946-B, de 1999, que dispõe sobre a Tarifa
Social de Energia Elétrica, altera as Leis nºs
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de 23 de
julho de 2004, 10.438, de 26 de abril de 2002, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão Especial pela aprovação dos: art. 1º ,
art. 2º , exceto o seu § 6º ; art. 3º , art. 4º , art;
5º , art. 6º , art. 7º , art. 8º , art. 9º , art. 10º e art.
11º do substitutivo do Senado; pela rejeição
do § 6º do art. 2º , e dos arts. 13 e 14 do substitutivo do Senado, para o restabelecimento,
em substituição, do art. 16 do substitutivo da
Câmara, renumerado como art. 12 no substitutivo do Senado; pela aprovação dos arts.
12, 15 e 16, do substitutivo do Senado, renumerados como arts. 13, 14 e 15; pela rejeição
da ementa do substitutivo do Senado, exceto a expressão “Dispõe sobre a Tarifa Social
de Energia Elétrica”, para a sua inclusão na
ementa restabelecida do substitutivo da Câmara (Relator: Dep. Carlos Zarattini).

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

6
PROJETO DE LEI Nº 2.057-B, DE 2007
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.057-B, de 2007, que dispõe
sobre o processo e julgamento colegiado
em primeiro grau de jurisdição de crimes de
competência da Justiça Federal praticados
por grupos criminosos organizados e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Laerte Bessa);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania,. pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do Substitutivo da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com subemenda
substitutiva (Relator: Dep. Flávio Dino).
7
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 12-A, DE 2003
(Do Sr. Sarney Filho)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 12-A, de 2003,
que fixa normas para a cooperação entre a
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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; tendo pareceres:
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela
aprovação deste e do de nº 388/07, apensado, com substitutivo (Relator: Dep. Moacir
Micheletto); da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação deste e dos de nºs 388/07 e 127/07,
apensados, com substitutivo (Relator: Dep.
Nilson Pinto); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação deste, dos de
nºs 388/07 e 127/07, apensados, do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e
do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com
substitutivo (Relator: Dep. Geraldo Pudim).
Tendo apensados os PLPs nºs 127/07
e 388/07.
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 16
minutos.)

Ata da 356ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 16 de dezembro de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

Às 17 horas e 17 minutos comparecem
à casa os Srs.:
Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
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Partido Bloco
RORAIMA
Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 6
AMAPÁ
Antonio Feijão PTC PmdbPtc
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Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 14
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Presentes Amazonas: 6
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 8
ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7
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TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Presentes Tocantins: 7
MARANHÃO
Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PR
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 12
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 17
PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
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Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 9
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 8
PERNAMBUCO
André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 17
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 7
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SERGIPE
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PV
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 33
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Bilac Pinto PR
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Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 47
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PSDB
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
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Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 53
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
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Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 6
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cassio Taniguchi DEM
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Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 25
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 28

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 439
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A proposta
do Deputado José Aníbal é votarmos os projetos que,
segundo mencionou S.Exa., são aqueles em que há
maior dose de consenso.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mas
S.Exa. incluiu também a medida provisória sugerida
por V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aliás, a
medida provisória será a primeira a ser votada, de
acordo com a pauta.
Vamos votar a medida provisória.
O Deputado José Carlos Aleluia está presente?
(Pausa.)
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir a atenção do Plenário, porque tivemos uma reunião
muito importante, conduzida por V.Exa., e a Oposição
apresentou uma proposta ao Governo de deixarmos
a votação do sistema de partilha hoje com o compromisso de que os 3 projetos – o destaque que nos falta
do projeto de partilha, o projeto de capitalização da
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PETROBRAS e o Fundo Social – sejam votados, em
função desse acordo, na primeira quinzena de fevereiro,
sem obstrução, ressalvado, evidentemente, o direito de
destaques e emendas regimentais normais.
Nesse sentido, o Governo adianta posição favorável a este acordo.
Gostaríamos de, com a participação de V.Exa.,
ter o acordo corroborado em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu já mencionei este acordo ao Plenário. Quero apenas fazer
uma retificação, porque o Deputado Fernando Coruja
levanta uma questão: no caso do destaque não há a
hipótese de não obstrução. Essa foi a hipótese que
discutimos com as Lideranças, esta foi a observação
do Deputado Fernando Coruja.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante que V.Exa. foque bem esse ponto, porque a
respeito desse destaque e do recurso não há acordo e
poderemos utilizar todas as ferramentas do Regimento;
no seguinte, tudo bem, vamos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Consta
das notas taquigráficas esta observação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passase às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado André de
Paula.
O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna, poucos dias antes de se
encerrarem os trabalhos legislativos do ano de 2009,
para dar conta a esta Casa, especialmente à sociedade brasileira, da conclusão, após longo período de
discussões, do meu parecer aos projetos sobre licenciamento ambiental, os quais sou Relator no âmbito
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, colegiado que tive a honra de presidir
em 2007.
Ao ser indicado para relatar essa matéria, meditei profundamente se devia, ou não, me incumbir
dessa tarefa. Afinal de contas, na condição de Líder
da Minoria, receava não desempenhar a contento a
missão, que exigiria tempo, ponderação e uma capacidade de conciliar aquilo que, às vezes, parece-nos
inconciliável.
Refleti, e lembrei o que aqui alguém disse, sobre
papel do Relator numa Casa legislativa: nada mais
que um artesão das ideias – não necessariamente
das suas –, uma espécie de mediador da obra que é
sobretudo coletiva.
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Motivado pelo tema, e comprometido com a causa ambiental, abracei a missão disposto a ser, antes
de tudo, um facilitador. E foi com essa disposição que
me dediquei aos trabalhos; a mesma que me permite,
hoje, noticiar a entrega formal do meu relatório.
Sras. e Srs. Deputados, o licenciamento ambiental é tema que adquire importância cada vez maior no
Brasil de hoje, por se tratar, inevitavelmente, de instrumento que pode viabilizar o desenvolvimento com
sustentabilidade.
O licenciamento, como todos sabem, é o processo administrativo pelo qual o órgão ambiental, com
objetivo preventivo, e desde que preenchidos os requisitos legais, licencia a localização, a construção, a
instalação, a ampliação, a modificação ou a operação
de empreendimento que utiliza recurso ambiental ou
potencialmente causador de impacto ambiental.
A esse processo tem sido atribuída, quase sempre
injustamente, a pecha de “entrave ao desenvolvimento
nacional”. Em verdade, o assunto se ressente de lei
federal específica desde a promulgação da Constituição Federal, razão talvez da insegurança jurídica que
redunda em desconfiança social.
Antes de reportar minha atuação a respeito do
tema ao longo deste ano, todavia, permitam-me fazer um breve histórico sobre a evolução normativa da
matéria.
O tema foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, de forma genérica, a partir da década de 1970,
em razão da emergente conscientização da sociedade, do Poder Público e do setor produtivo quanto
aos problemas de degradação ambiental advindos da
implantação e operação de certas atividades e empreendimentos. Os primeiros dispositivos normativos
também constituíram uma resposta aos organismos
financiadores internacionais, que, àquela época, começaram a exigi-los como condição de financiamento
de projetos em nosso País.
Um dos primeiros diplomas legais a abordar o
tema foi o Decreto-Lei nº 1.413, de 1975, que, além de
instrumentalizar base legal para o licenciamento ambiental, deu poder aos Estados e Municípios de criar
seus próprios sistemas de licenciamento para a localização e o funcionamento de indústrias potencialmente
causadoras de degradação ambiental, reservando à
União, contudo, o licenciamento daquelas consideradas de interesse para o desenvolvimento e a segurança nacionais. Assim, já em meados daquela década,
começaram a surgir normas estaduais a respeito de
licenciamento ambiental, algumas delas criando colegiados com poderes deliberativos.
Em 1980, a Lei nº 6.803 estabeleceu diretrizes
básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas
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de poluição. Além de dispor sobre o licenciamento para
implantação, operação e ampliação de estabelecimentos industriais, tornou obrigatória a apresentação de
estudos especiais de alternativas e de avaliações de
impacto para a localização de polos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e instalações nucleares.
No entanto, Sr. Presidente, a norma considerada
marco fundamental para o tema na ordem jurídica interna é a Lei nº 6.938, de 1981, que instituiu a Política
Nacional do Meio Ambiente. Ela aborda diretamente o
tema impacto ambiental e trata o licenciamento como
instrumento dessa política.
Por essa lei, a União delega sua competência
para licenciar em favor da esfera estadual, reservandose, todavia, o licenciamento no caso de atividades e
obras com significativo impacto ambiental, de âmbito
nacional ou regional. Assim, os Estados poderiam ser
mais exigentes, estabelecendo outras condicionantes,
por exemplo, mas não poderiam exigir menos que a
União.
Os decretos que regulamentaram a mencionada
lei estabeleceram que atos do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – criado pela própria lei – instituiriam
os critérios para a realização do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/Rima. E
foi justamente a Resolução nº 001, de 1986, do CONAMA, que fixou definições, responsabilidades, critérios e diretrizes gerais para uso e implementação do
EIA/Rima como instrumento da Política Nacional do
Meio Ambiente.
Além disso, a Resolução nº 001, de 1986, estipulou o rol de atividades modificadoras do meio ambiente sujeitas a licenciamento ambiental mediante a
elaboração de EIA/Rima. Ela também fixou o escopo
mínimo desses estudos, que deveriam ser realizados
por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente,
direta ou indiretamente, do proponente do projeto.
Dois anos após, a Constituição Federal, em seu
art. 225, § 1º , inciso IV, albergou os estudos ambientais
e introduziu dois novos conceitos ao tema, estatuindo
que estaria sujeita à elaboração de EIA/Rima “obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”. A Lei Maior, assim, deu
vez e voz aos princípios da precaução e da prevenção,
além da exigência de publicidade.
Em 1997, a Resolução CONAMA nº 237, que
constitui a atual disciplina básica do licenciamento ambiental, detalhou que empreendimentos e atividades
estariam sujeitos a ele, bem como as competências
nos níveis federal, estadual e municipal, instrumento
legal que, ainda hoje, gera incontornável polêmica.
Da mesma forma, ela ampliou o rol de atividades
sujeitas a licenciamento e o escopo dos estudos am-
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bientais, estabeleceu prazos para a análise e a vigência
das licenças e retirou a obrigatoriedade da independência da equipe técnica responsável pelos estudos
ambientais em relação ao empreendedor.
Em síntese, Sr. Presidente, atualmente qualquer
empreendimento utilizador de recurso ambiental ou potencialmente causador de impacto ambiental sujeita-se
a licenciamento ambiental, com a obtenção sucessiva,
em tese, de licença prévia (LP), licença de instalação
(LI) e licença de operação (LO). Mesmo aquele que
não cause impacto ambiental significativo está sujeito
a licenciamento ambiental, embora, neste caso, em geral seja dispensada a elaboração de EIA/Rima, que é
substituído por outro estudo mais simples ou específico,
nos termos da resolução do CONAMA e da legislação
ambiental atual de diversos Estados e
Municípios.
Cumpre lembrar que, nos termos do art. 60 da
Lei nº 9.605, de 1998 – Lei de Crimes Ambientais –,
“construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar,
em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes” sujeita o infrator a pena de
detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente. Além desse artigo, a Lei nº
9.605, de 1998, prevê ainda, nos arts. 66 a 69, alguns
crimes contra a administração ambiental e, no art. 70,
a infração administrativa ambiental, que também podem ocorrer no âmbito do processo de licenciamento
ambiental.
Assim, Sr. Presidente, ao longo dos anos, Estados, Distrito Federal e Municípios elaboraram leis específicas sobre licenciamento e estudos ambientais,
ou abordaram o tema em leis ambientais mais amplas.
No âmbito federal, contudo, além da já citada Lei nº
6.938, de 1881, que trata do tema de forma genérica,
ainda não há lei específica até hoje. É evidente que
a falta de lei federal que estabeleça diretrizes gerais
sobre a matéria vem provocando diversos questionamentos quanto à constitucionalidade e à legalidade
das normas ora em vigor, em especial as resoluções
do CONAMA, além de conflitos de competência que,
muitas vezes, extrapolam o âmbito administrativo e
batem às portas da Justiça.
Neste caso, a fixação das atribuições dos entes
federativos para o licenciamento e outras questões
ambientais está sendo analisada no âmbito das discussões relativas ao Projeto de Lei Complementar nº
12, de 2003, de autoria do Deputado Sarney Filho, e
apensos. Tais proposições fixam normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal
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e os Municípios no que se refere às competências
comuns previstas nos incisos VI e VII do art. 23 da
Constituição Federal.
Como tais projetos já foram aprovados na forma
de substitutivos, nas Comissões Temáticas da Casa,
mas ainda necessitam ser apreciados pelo Plenário, e
por se tratar de lei complementar, a futura lei ordinária
sobre licenciamento ambiental estará intrinsecamente
ligada a ela e não poderá a ela se contrapor.
Com relação ao tema específico do licenciamento ambiental, diversas outras proposições tramitam na
Câmara dos Deputados. A principal delas é o Projeto
de Lei nº 710, de 1988, do Deputado Fábio Feldmann,
que teve substitutivos aprovados nas Comissões Temáticas e há uma década está pronto para a ordem
do dia no plenário.
Todavia, em vista da desatualização dos projetos de lei e seus substitutivos, em 2004 foram apresentados dois novos projetos sobre o tema, o PL nº
3.729, do Deputado Luciano Zica e outros, e o PL nº
3.957, da Deputada Ann Pontes, que foi apensado ao
primeiro. Nos anos seguintes, outros 4 projetos foram
apensados, encontrando-se todos eles em apreciação
no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
É a respeito dessas proposições, portanto, que
venho dar meu testemunho e dizer da satisfação de ter
participado de um rico debate nos últimos 6 meses.
Ao assumir a relatoria das proposições sobre licenciamento ambiental no âmbito da CMADS, ficamos
na expectativa de que antes pudessem ser aprovados,
nesta Casa, o PLP nº 12, de 2003, e seus apensos,
que tratam das normas de cooperação entre os entes
da Federação em matéria ambiental.
E isso, de fato, quase ocorreu no mês de junho,
o que permitiria um conserto legislativo adequado à
construção normativa que se pretende em matéria
ambiental.
Todavia, verificando que dependência dessa aprovação poderia comprometer o planejamento que idealizamos para a elaboração do parecer e do substitutivo aos projetos de licenciamento ambiental, constituí
grupo de trabalho destinado a discutir e opinar sobre
o substitutivo a que me propus apresentar.
Tomando por base a versão proposta pelo Deputado Ricardo Tripoli na Sessão Legislativa anterior,
iniciamos os debates do grupo de trabalho.
Nas discussões travadas no grupo, contamos
com a participação de inúmeras entidades, entre elas:
PETROBRAS, CNI, MMA, IBAMA, MME, MAPA, CBIC,
ISA, ANAMMA, entidades da ABEMA de diversos Estados – Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco etc. –, além das contribuições individuais de
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especialistas. Foram realizadas 4 reuniões formais e
elaboradas 4 versões do substitutivo, a última das quais
apresento em meu parecer no âmbito da CMADS.
Os debates foram extremamente profícuos, vez
que os setores interessados no tema – especialmente
ambientalistas e setor produtivo – puderam manifestar
suas posições e, sempre que oportuno e conveniente,
tiveram suas reivindicações acolhidas. Nos casos em
que elas eram antagônicas, imperou a razão, a conciliação e a habilidade – que atribuo a nossa assessoria
técnica – na construção do texto.
De plano, foram suprimidas do texto originário
as disposições que, de alguma forma, tangenciavam
questões relativas às competências administrativas comuns, matéria reservada à lei complementar, tratadas
no âmbito do PLP nº 12, de 2003, e apensos, como já
me referi anteriormente.
A versão final do substitutivo traz inúmeros avanços, que expressam, de uma parte, a sensibilidade conservacionista de entidades ambientais e da sociedade
civil e, de outra, as garantias necessárias ao desenvolvimento reivindicadas pelo empresariado.
O substitutivo proposto dispõe não apenas sobre
o EIA/Rima, mas sobre o processo mais amplo de licenciamento ambiental de empreendimento utilizador
de recurso ambiental ou potencialmente causador de
degradação do meio ambiente.
O texto procura incorporar e ratificar aspectos
inerentes ao processo de licenciamento ambiental já
em uso no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e de alguns Municípios.
Nesse sentido, por um lado, agregamos novos
mecanismos de controle, que podem levar a efeito instrumentos ainda mais eficazes de prevenção do dano,
enxergando além da mera remediação ou caráter corretivo existente na atual legislação. De outro, previu-se
que o licenciador deverá estimular o empreendedor na
adoção de novas tecnologias, que permitam ir além
dos padrões ambientais mínimos estabelecidos, mediante condições mais vantajosas de licenciamento.
Entre tais condições, propõem-se prazos ou custos
de análise mais reduzidos, prazos de renovação da
LO mais dilatados, substituição do EIA/Rima por outro estudo ambiental menos complexo, supressão de
etapas de licenciamento e outras medidas cabíveis, a
critério do licenciador.
Incorporamos a avaliação ambiental estratégica
às políticas, planos e programas, públicos ou privados. Garantimos, também, o amplo acesso e disponibilização de informações do licenciamento ambiental
na Internet.
Além disso, o substitutivo delineia os principais
itens e procedimentos da elaboração do EIA/Rima;
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fixa os principais critérios das audiências públicas,
ampliando o rol de etapas em que ela poderá ser solicitada; prevê os casos de suspensão, cancelamento
ou modificação da licença ambiental emitida; e estabelece regras para o financiamento de empreendimento
sujeito à elaboração de EIA/Rima, bem como para
concessões, permissões e autorizações de serviços
e obras públicas. Por fim, atualiza os valores da Taxa
de Licenciamento Ambiental Federal.
Sr. Presidente, à frente desta relatoria afastei-me
dos preconceitos e das ideias prontas. Optei pela livre
manifestação das opiniões; pelo confronto de pensamentos; pela dialética.
Somente ante a inviabilidade técnica ou jurídica
e o evidente conflito, fiz escolha por aquilo que me parecia mais compatível com os interesses da sociedade
e do País, mas, registro, sempre ouvindo os especialistas e observando a realidade.
As contribuições recebidas, os avanços alcançados, o aperfeiçoamento do texto devo à opção que fiz,
talvez minha maior contribuição e este trabalho.
Sabemos que um substitutivo, qualquer que seja,
não é obra acabada; é obra em contínua elaboração,
em contínuo aprimoramento.
Portanto, caberá à CMADS e às demais Comissões, em primeiro lugar, e depois a este Plenário, a
incumbência de aperfeiçoar ainda mais o texto que
ofereço.
Deixo aqui meu agradecimento profundo a todos
que se debruçaram sobre o substitutivo e deixaram
suas relevantes contribuições. Elas tiveram o condão
de patrocinar uma norma legal que não seja encarada
como um entrave burocrático e figurativo ao desenvolvimento da Nação, nem como mero mecanismo utilizado
para angariar legitimidade social e política.
Ao contrário, almeja-se, isto sim, que a futura lei
constitua um instrumento legítimo de planejamento
econômico, social e ambiental, permitindo uma avaliação precisa e transparente da distribuição dos ônus
e benefícios sociais advindos da implantação do empreendimento, tendo como objetivo final alcançar a
equidade social e ambiental.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
(PR – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 231, de 1995, que trata da redução
da duração semanal do trabalho de 44 para 40 horas,
sem redução salarial, e ainda institui o adicional de
horas extras com no mínimo 75% de acréscimo da
hora normal de trabalho, foi, em 30 de junho deste ano,
aprovada pela Comissão Especial destinada a proferir
parecer à proposição.
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O parecer do nobre Deputado Vicentinho aprovado pela Comissão aponta que essa alteração constitucional gerará empregos. Cita que, segundo cálculos
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos – DIEESE, a medida pode gerar 2,2
milhões de novos postos de trabalho e que o impacto
no custo é de menos de 2% sobre o preço do produto.
Por isso, afirmou o Relator que será pequeno o custo
da redução da jornada se comparado com o aumento
da produtividade já ocorrida nas últimas décadas, que
assegura ter sido de 113%.
Não compactuamos com tal pensamento. Acreditamos, juntamente com todo o setor empresarial, que,
se essa PEC for aprovada, ela causará efeito contrário ao pretendido, ou seja, ampliará o desemprego,
aumentará a informalidade e onerará ainda mais as
empresas que tentarem se adequar a ela.
De imediato, haverá um aumento de custos com
o pessoal em torno de 10%. Com o aumento das despesas, os produtos terão menor competitividade e a
margem de lucro das empresas ficará menor ou mesmo nula ou negativa. Isso representará um obstáculo
às contratações.
Ora, a criação de empregos depende de fatores
diversos, principalmente de investimentos na produção,
de aumento do consumo, de crescimento sustentado e
da educação de qualidade. Estamos cansados de saber
que leis não têm o poder de criar postos de trabalho.
Os que defendem a redução da duração semanal do trabalho para 40 horas fazem o cálculo que vão
gerar 2,5 milhões de empregos, porque acreditam que
essas 4 horas, independente da realidade das empresas e do mercado, serão integralmente preenchidas
por novos empregos, o que é um grande engano. As
grandes empresas irão buscar processos novos, com
novas tecnologias para substituir essas 4 horas.
Muitos países que reduziram as jornadas de trabalho, diferentemente do que afirmam os defensores
da PEC nº 231/95, obtiveram resultados pífios. Na
prática, a redução da jornada não consegue ampliar
substancialmente o número de vagas e ainda diminui
o ganho do trabalhador. E isso afeta toda a cadeia da
economia.
Nossa Constituição Federal, embora estabeleça
um limite máximo de duração do trabalho em 44 horas
semanais, já assegura que os acordos ou convenções
coletivas possam fixar jornadas menores. Portanto, empregadores e empregados já têm liberdade para ajustar a duração do trabalho às suas reais possibilidades.
Negociações coletivas entre as partes já garantem a
várias categorias profissionais jornadas reduzidas.
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E a livre negociação é, sem dúvida, o melhor
caminho para a redução da jornada de trabalho e a
resposta mais adequada à questão do emprego.
Segundo manifestações de várias entidades patronais, estudo da Organização Internacional do Trabalho – OIT feito em 2003 confirma que a jornada média
de trabalho no Brasil é de 41,4 horas semanais. Está,
portanto, abaixo de muitos países que concorrem
com o nosso País no mercado global, como Coreia
(43,4 horas), México (43,5 horas), Chile (41,7 horas),
Argentina (41,5 horas), Turquia (49 horas), Malásia
(46,9 horas).
Além disso, dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que as empresas com mais de
100 empregados já praticam jornada média abaixo de
39,4 horas semanais. Por sua vez, as com menos de
100 empregados praticam em média 42,6 horas semanais. E, quando consideramos a duração de trabalho
anual praticada, excluindo férias e feriados, o Brasil
também está dentro da média mundial.
Assim, na média, a grande empresa nada sentirá, de maneira que a redução pretendida se concentrará nas pequenas empresas que são justamente as
que têm menores recursos para arcar com esse custo
adicional.
Por isso, devemos nos preocupar especialmente com o impacto dessa redução nas microempresas
e empresas de pequeno porte, que não terão condições de absorver ou repassar os custos provocados
pela medida.
E são as empresas com até 10 empregados que
respondem por 16,5% do emprego total da economia brasileira. Essas empresas são responsáveis por
23,4% das horas adicionais somadas às já praticadas
no Brasil. Para uma empresa com 10 funcionários, a
contratação adicional implica expansão de 10% do
quadro de pessoal, algo bastante elevado para a nossa realidade.
Podemos, portanto, afirmar que a aprovação da
redução da jornada de trabalho, sem o ajuste correspondente nos salários, e o aumento do valor da hora
extra, elevará os custos com o trabalho, indistintamente, para todas as empresas e setores de atividades
do País.
Sendo assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não temos dúvida de que, caso seja aprovada a
redução da jornada de trabalho sem a diminuição correspondente dos salários, elevar-se-ão os custos das
empresas, o que desestimulará a criação de empregos
e, a médio e longo prazos, a medida representará um
dano para a sociedade brasileira, pois vamos perder
em competitividade.
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Não há dúvida de que o tema é dos mais sedutores do ponto de vista eleitoral, mas uma simples redução
da jornada legal de trabalho não garante empregos. Se
assim fosse, não existiria desemprego no mundo.
A realidade vai mostrar que, no setor industrial,
a medida não vai gerar empregos, da mesma maneira
que a alteração constitucional, promovida em 1988,
para 44 horas semanais não gerou. Principalmente
no setor de serviços e comércio, tal redução vai gerar grande desemprego. No entanto, essa não parece
ser uma preocupação de vários legisladores atentos
tão somente às questões pré-eleitorais. Afinal, a culpa, quando o desemprego chegar, vai ser sempre do
empregador desumano e ávido de lucro.
No fundo, essa medida mostra que os colegas que
defendem a aprovação desta PEC sequer acreditam
na força das entidades sindicais para estabelecerem,
em negociações coletivas, jornadas mais reduzidas,
e por isso, entendem ser necessária uma alteração
constitucional.
Dessa forma, reduzir a jornada de trabalho semanal para 40 horas, indistintamente, será prejudicial
não apenas para as empresas, mas para a grande
maioria dos trabalhadores brasileiros. E se todos perdem, perde também o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quando pensamos que já vimos de
tudo nessa vida, somos surpreendidos com coisas
estranhas e surreais.
Sr. Presidente, Amazonino Mendes viajou. Está
em Copenhague, na Dinamarca, discutindo o clima do
Planeta. Quem conhece bem o jeito Amazonino de ser
sabe que isso é algo verdadeiramente surreal.
Mas antes de viajar ele aprontou mais uma vez.
Ele deixou um presente de natal inusitado para a população manauara. Desnecessariamente, o Prefeito
enviou à Câmara Municipal de Manaus um projeto
de lei complementar que cria, acreditem, taxa para a
coleta de lixo domiciliar, que vai variar de R$160,00 a
R$1.680,00 por ano.
Mas, Sr. Presidente, o pior é que a Câmara de
Vereadores aprovou o regime de urgência da matéria.
Esse projeto deve ser votado e aprovado com rapidez
recorde, mágica. Isso porque, entre outras coisas, o
Amazonino tem a maioria dos Vereadores.
Quero dizer, Sr. Presidente, que estamos diante
de algo no mínimo imoral. Mais um imposto o cidadão
não aguenta. A política do Amazonino é assim: trocar
6 por meia dúzia.
Quero, desta tribuna, lembrar aos nobres pares
que esse projeto é cópia fiel daquele que foi criado
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pela ex-Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Inclusive tem os mesmos textos em diversos artigos. Marta
Suplicy criou e o então Prefeito José Serra, quando
assumiu a cidade de São Paulo, extinguiu a taxa dos
consumidores domiciliares.
Quero lembrar também, Sr. Presidente, que o exPrefeito de Manaus Serafim Corrêa, em 2006, extinguiu
essa taxa que era prevista na lei municipal, mas que
nunca foi cobrada de ninguém em nossa gestão.
O que fizemos, Sr. Presidente, chama-se respeito e apreço pela população manauense. Tudo o que o
Amazonino não tem por ninguém.
Sr. Presidente, não concordo com mais essa taxa
a ser paga pelo contribuinte. Não admito. Há que se
ter respeito pelo cidadão que come o pão que o diabo
amassou, como se costuma dizer, para cumprir com
os compromissos tributários.
Sr. Presidente, somos oposição ao Amazonino
Mendes, mas não fazemos demagogia. Tanto que quando éramos governo fomos contra a criação dessa taxa
que julgamos um tremendo de um absurdo.
Feito esse registro, espero sinceramente o bom
senso dos Vereadores de Manaus para arquivar esse
“lixo” de proposta apresentada pelo Prefeito Amazonino Mendes.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o dia 8 de dezembro é consagrado no
Brasil como o Dia da Justiça. A data, escolhida pela
Associação Nacional de Magistrados em 1940, foi oficialmente declarada feriado forense em 1951, em todo
o território nacional.
Mais do que um Poder ou uma finalidade do Estado, a Justiça é um valor universal da civilização, cujo
grau de prevalência dá a medida do desenvolvimento
social de um povo e da qualidade e estabilidade de
suas instituições.
Comumente representada por uma balança, símbolo de equilíbrio, ou por uma mulher de olhos vendados, símbolo de imparcialidade, a Justiça é também um
serviço cuja prestação é dever do Estado, a garantir
a ordem e a paz social, a liberdade e a dignidade de
cada cidadão.
Entre os 3 Poderes da República, o Poder Judiciário é o que mais diz respeito ao indivíduo, por garantir
seus direitos em relação a outrem, à coletividade, ao
próprio Poder Público.
A autonomia do Judiciário, por outro lado, é que
sustenta o próprio princípio republicano de independência e harmonia entre os Poderes, uma vez que as
decisões judiciais, compondo e equacionando conflitos

Dezembro de 2009

de toda ordem, devem prevalecer sobre tudo e sobre
todos, na correta e perfeita aplicação da lei.
É por isso, Sr. Presidente, que, em razão do transcurso dessa data, não podemos deixar de homenagear
o Poder Judiciário brasileiro, aí incluídos a magistratura e os quadros de funcionários, que, nas esferas
federal, estadual e municipal, dedicam-se à prestação
jurisdicional livre e soberana e ao bom funcionamento
dos juízos singulares e tribunais, da mais longínqua
comarca ao Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, Sr. Presidente, não podemos deixar de aproveitar o 8 de dezembro para encarecer a
celeridade processual no Brasil. Quando se diz que
justiça lenta não é justiça, traduz-se a evidência de que
se não vier a tempo o ato jurisdicional perde o sentido,
fazendo sucumbir, pelo decurso de tempo, o próprio
bem ou valor que pretendia resguardar.
É fato que, assoberbada mesmo após o advento
da informatização, a Justiça brasileira ainda é lenta, produzindo seus efeitos muitas vezes quando já não é útil, e
alimentando nesse passo a própria impunidade. Os ritos
processuais tornam-se verdadeiras armadilhas casuísticas, servindo unicamente à protelação da decisão judicial,
e as lacunas legais objeto de manipulação e interpretações desidiosas, abrindo um fosso intransponível entre a
aplicação da lei e a justiça que ela deveria garantir.
Não há democracia sem justiça, Sr. Presidente. Nenhum outro valor se lhe compara em importância, porque
mesmo a liberdade e a paz não são possíveis em sua
ausência. Talvez a melhor homenagem que se lhe preste, no âmbito desta Casa, no Dia da Justiça, seja o comprometimento, no limite de nossas competências, com a
melhora das condições de funcionamento do Judiciário,
sempre em sintonia com as demandas da magistratura,
com as necessidades da população e com o fortalecimento de todas as instituições a ele vinculadas.
Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como sabemos, a segurança pública é um grande
problema enfrentado pela sociedade brasileira e um dos
maiores desafios do Estado. Seja nas regiões metropolitanas ou no interior, o crescimento da criminalidade e da
violência no Brasil tem ceifado o futuro de milhares de
pessoas, principalmente jovens de comunidades carentes. Atento à gravidade da situação, o Governo Federal,
por meio do Ministério da Justiça, tem apresentado saídas inéditas para o setor. A implementação do Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI é um exemplo importante de ações concretas e
inovadoras na área de segurança pública.
O PRONASCI, coordenado pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, e pelo Assessor de Assuntos Fe-

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

derativos do Ministério, Juarez Pinheiro, surgiu como
resposta a uma nova e complexa conjuntura. De um
lado, garantir direitos fundamentais aos cidadãos, no
contesto de uma nova ordem mundial, cuja macrolegalidade incita os Estados nacionais a renunciarem
elementos centrais de sua soberania e de seu ordenamento jurídico, gerando em todas as esferas um
profundo sentimento de insegurança. De outro lado,
como resposta a um contexto de tensão social do País,
grandes cidades brasileiras marcadas por altos índices
de criminalidade e violência. Por fim, para superar um
modelo ultrapassado de política de segurança pública,
que tem como fundamento quase que exclusivamente
uma atividade que se desenvolve após o cometimento do delito, em vez de desenvolver ações preventivas
para evitar que o mesmo venha a acontecer.
O projeto de lei do PRONASCI, aprovado por esta
Casa, caracteriza-se como uma política de Estado e
possui 2 focos fundamentais:
a) foco territorial: atuando em regiões urbanas com altos índices de criminalidade;
b) foco etário: que tem como centro de
sua atuação o jovem que se encontra em situação infracional ou no caminho de situação
infracional, destacadamente os seguintes segmentos sociais da juventude: adolescentes em
conflito com a lei, jovens oriundos do serviço
militar obrigatório, jovens presos, jovens egressos do sistema penitenciário e jovens em situação de descontrole familiar grave.
As 94 ações do PRONASCI são caracterizadas
como Ações Estruturais e Programas Locais. As primeiras visam a modernizar as polícias e o sistema prisional, valorizar os profissionais do setor, combater a corrupção policial e o crime organizado. Já os Programas
Locais, de natureza preventiva, têm o objetivo de retirar
o jovem da rota do crime e inseri-lo nos programas sociais e preventivos. Os convênios nestas matérias são
firmados com os municípios. Como exemplo citamos os
projetos Mulheres da Paz, Projeto Justiça Comunitária, Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, Canal
Comunidade, Território de Paz e outros.
Em primeiro lugar, articula ações de segurança
e ações de natureza social e preventivas, atuando nas
raízes socioculturais da violência e da criminalidade, por
meio do fortalecimento dos laços comunitários e das
parcerias com as famílias, sem abdicar das estratégias
de ordenamento social e repressão qualificada. Em segundo lugar, fomenta uma agenda federativa compartilhada, empoderando os municípios como protagonistas
da temática. Afinal, é nos municípios que as pessoas
vivem, trabalham, constituem suas famílias etc.
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Gabinete de Gestão Integrada.
Os Gabinetes de Gestão Integrada Municipais
pautam-se na tendência à descentralização da macropolítica pública e encapam o conceito da gestão
integrada, reunindo em uma só unidade as principais
autoridades responsáveis pelo combate à criminalidade e especialistas na área social. Compostos pelas 3
esferas de Governo – União, Estados e Municípios –,
os Gabinetes de Gestão Integrada Municipais se constituem em instâncias democráticas de negociação e consenso permanentes, que atuam em consonância com
as atribuições e autonomias previstas na lei. Conforme
orientação do Ministério da Justiça, os Gabinetes devem
reunir em sua composição mínima o Prefeito, as autoridades municipais responsáveis pela segurança pública
e defesa social e pelas ações sociais e preventivas, as
autoridades estaduais e federais da área de segurança
que atuam no município, tais como Polícia Civil, Polícia
Militar, Defesa Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, entre outros, além de representantes do Ministério da Justiça, quando se fizerem presentes. Trata-se,
por conseguinte, de estabelecer arranjos conciliadores
entre as várias instituições integrantes, sem ferir hierarquias e autonomias, movidos, sobretudo, pelos interesses comuns e pelos compromissos firmados, na
tentativa de superar os desafios impostos no combate
à violência e à criminalidade.
Dos 109 municípios que assinaram o Convênio de
Cooperação Federativo e se comprometeram a criar o
Gabinete de Gestão Integrada Municipal, a totalidade
já concluiu ou está em vias de formalizar a instalação
dos respectivos Gabinetes.
Outra questão se refere à configuração estrutural
dos Gabinetes e sua correspondente efetivação. É oportuno lembrar que o modelo dos Gabinetes de Gestão
Integrada Municipais proposto pelo Ministério da Justiça concebe em sua estrutura espaços inovadores que
aliam informação e tecnologia na promoção de políticas
de segurança, e prevê as seguintes atribuições:
– Observatório de Segurança Pública, que
é responsável pela gestão do conhecimento e
deve produzir e sistematizar informações através de estudos e análise científicas sobre os
problemas de segurança pública da cidade;
– Sala de Situação e Operações, que é
dedicada à gestão das ações policiais integradas, mediante a obtenção de dados da situação
em tempo real através do videomonitoramento
dos principais pontos da cidade;
– Espaço Multidisciplinar de Prevenção, que
opera na gestão das ações preventivas, trabalhando para implementar ações junto à comunidade,
que busquem reduzir e evitar a violência;
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– Estrutura de Formação e Qualificação,
que é voltada para a gestão da comunicação, da
formação e mobilização, ofertando cursos e treinamento presenciais e a distância, que capacitem
os diversos atores do sistema de segurança.
Dentre outros canais de interlocução de importante valor destacam-se os Gabinetes de Gestão Integrada
Estaduais – GGIE. Novamente vale pontuar a concepção da transversalidade do fenômeno da violência e
destacar a importância da interseção e proximidade
de atuação dessas 2 instâncias. Neste sentido, não se
pode negar a importância de agregar as experiências
e aprendizados dos Gabinetes de Gestão Integrada
Estaduais na perspectiva de apoiar as ações preventivas de segurança públicas, tratadas em especial no
âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania – PRONASCI. Assim como não se pode
esquecer que é no município onde o cidadão vive, e
é lá que o mesmo deve se sentir seguro. Motivo pelo
qual as questões locais, amplamente tratadas nos
Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, devem
ser compartilhadas e apreendidas pelos Gabinetes de
Gestão Integrada Estaduais. Cabe, portanto, fomentar
essa interlocução para, de fato, possibilitar um salto
qualitativo para a segurança pública.
Para concluir, apresento meu testemunho sobre
o entusiasmo que o PRONASCI está gerando nos administradores municipais de meu Estado, o Rio Grande do Sul. Recentemente, acompanhei e auxiliei no
processo que resultou na inclusão no PRONASCI dos
Municípios de Taquara, do Prefeito Délcio Hugentobler,
e São Borja, do Prefeito Mariovane Weis. Cada um dos
projetos está orçado em mais de R$900 mil reais.
Outro importante projeto em que atuei é o da inclusão no PRONASCI da Associação dos Municípios
do Vale do Caí – AMVARC, que engloba 20 Municípios,
a saber, Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Portão, Salvador do Sul,
São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro
da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vale Real. O orçamento desta implantação é
de mais de R$15 milhões de reais.
Outros 2 consórcios de municípios serão atendidos pelo PRONASCI: o do Alto Uruguai e o do Litoral
Norte do Rio Grande do Sul.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero trazer ao conhecimento desta
Casa um artigo de minha autoria sobre a importância
dos debates da XV Conferência das Partes, realizada
em Copenhague.
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Eis o artigo, publicado na edição do dia 12 de
dezembro no jornal Zero Hora:
“É a economia!
O mundo tem acompanhado atentamente
os debates da XV Conferência das Partes em
Copenhague. Esse é o primeiro grande foro internacional pós-Bush e sua política unilateral.
Por trás da busca de acordos que ampliem os objetivos do Protocolo de Kyoto está
um rearranjo de forças forçado pela evidente
mudança climática e também a luta em defesa
do desenvolvimento sustentável.
Parafraseando o marqueteiro de Clinton, James Carville, o que está por trás dos
encontros e desencontros da Conferência “é
a economia”.
Apesar do avanço na posição americana,
os países ricos ainda apresentam propostas tímidas e aventam a possibilidade de impor controles rígidos aos países em desenvolvimento,
como Brasil, Índia e China. Isso lembra a divulgação há alguns anos da estapafúrdia proposta
de internacionalização da Amazônia devido à
nossa suposta incapacidade em protegê-la.
O que menos move os países ricos são
as preocupações ambientais. O centro de sua
atenção é o crescimento e o desenvolvimento,
deles, é bom explicitar.
Nosso planeta vem sofrendo alterações
climáticas severas desde o início da Revolução
Industrial. É fundamental que a humanidade
diminua as emissões de gases estufa. A continuar o aquecimento nos patamares de hoje,
sofreremos graves consequências nas cidades
e na agricultura.
Podemos ter perdas irremediáveis no
meio ambiente e na diversidade biológica do
planeta, inviabilizando nossa própria sobrevivência como espécie.
Mas temos que atentar que o santuarismo defendido por alguns esconde detrás
de uma necessidade muitas vezes objetivos
difusos que nada têm a ver com a preocupação ambiental.
Mantendo a política altiva que o Brasil
assumiu no Governo Lula nos foros internacionais, apresentamos uma proposta concreta de
redução, sem comprometimento do desenvolvimento. Esse é o caminho a ser perseguido.
Num momento importantíssimo para a
humanidade como este, é preciso avançar e ao
mesmo tempo manter as conquistas. O que está
em jogo é nosso presente e nosso futuro.”
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também registrar que ontem tive a oportunidade de
participar da abertura da I Conferência Nacional de
Comunicação, um espaço privilegiado onde sociedade, governo e empresários poderão pela primeira vez
debater diretamente a comunicação, seus impactos e
suas responsabilidades.
Essa iniciativa corajosa só foi possível no Governo do Presidente Lula, que tem demonstrado diversas vezes seu compromisso com a democracia e
a liberdade.
Cito como exemplo a criação da TV Brasil e o
fortalecimento das TVs públicas, ações que mostram
que a busca pela democratização da comunicação,
mesmo dentro das amarras de um arcabouço legal
antigo e desatualizado, é possível.
Uso esses exemplos até porque no Rio Grande
do Sul ocorre justamente o contrário. O Governo Yeda
vem ameaçando a TVE e a FM Cultura desde a sua
posse. No início, apresentou a proposta de transformar a Fundação em OSCIP, uma forma disfarçada
de privatização desse patrimônio cultural de todos os
gaúchos. Agora fomos informados de que o Governo
estadual declarou que vai retirar a TV da área que ocupa no alto do morro Santa Teresa, em Porto Alegre,
para transferi-la para lugar ainda não sabido.
Embora desfrutando da preferência de compra, Yeda
abriu mão do prédio que a TVE-RS aluga do INSS há
28 anos. Pertencente à antiga TV Piratini, da cadeia dos
Diários Associados, o edifício é parte da história da televisão no Sul do País. A TV Piratini foi a emissora pioneira
no Estado e realizou sua primeira transmissão em 20 de
dezembro de 1959. Quando os Diários Associados foram
à bancarrota, a propriedade acabou sendo entregue ao
INSS para liquidação de dívidas do conglomerado. Por
ironia, o cinquentenário será comemorado no momento
em que a sorte de seu legado está em suspenso.
O imóvel foi oferecido ao locatário por R$4,7
milhões, parcelados em 60 meses. O Secretário Estadual de Administração e Recursos Humanos, Elói
Guimarães, respondeu à gerente executiva do INSS
no Estado, Sinara Pastório, que “por orientação da Sra.
Governadora” o Estado não possui interesse nem em
adquirir o imóvel nem em nele permanecer.
O desaso do Governo com a TVE pode ser mensurado na quantia destinada para investimentos: apenas R$8.379,78, ao longo dos primeiros 10 meses de
2009. É isso mesmo, não há engano: apenas pouco
mais de R$8 mil, quando todos sabemos que apenas
uma câmera custa muito mais do que isso.
Em ofício entregue no dia 19 de novembro de
2009 ao INSS, o Governo afirma que o prédio “será
entregue” até 31 de março de 2010.
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Sr. Presidente, saúdo aqui a iniciativa da Empresa
Brasileira de Comunicação – EBC, que já manifestou
seu interesse em adquirir o espaço que já abrigou a
TV Piratini e a TVE-RS, e que pode transformar-se na
casa da TV Brasil no Sul.
É com ações que se comprovam os interesses e
projetos de um governo. Com essa demonstração explícita de desrespeito ao patrimônio cultural de todos
os gaúchos, o Governo Yeda mostra sua face.
Uma face de descompromisso, desrespeito e desprezo pela cultura e pela democracia na comunicação.
Muito obrigada.
O SR. RENATO AMARY (PSDB – SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esperar que os 192 países participantes da
conferência mundial do clima definam um acordo rápido
e satisfatório sobre o aquecimento global é realmente
inquietante. Entre esses países, encontram-se: Ilhas
do Pacífico, que podem desaparecer se o nível do mar
subir; produtores petrolíferos que temem por sua economia; nações ricas, que não querem perder emprego
e dinheiro; e países emergentes, que querem erradicar
a pobreza. Todos possuem seus próprios interesses,
limitações e intenções que, a meu ver, dificultam, em
todos os sentidos, a conclusão de novo acordo climático que precisa ser urgentemente definido.
Ressalto aqui a importância dos países ricos nessa questão, visto que podem investir recursos e auxiliar os países mais pobres na redução da emissão de
gases de efeito estufa. Por isso, é preocupante saber
que há o risco de que esses países possam driblar
compromissos já firmados no protocolo de Kyoto, que
expira em 2012, com receio de assumir novos compromissos que venham a pesar nas suas economias.
Com isso os Estados Unidos, que não confirmaram o
protocolo vigente, escapariam mais uma vez de tamanho engajamento ambiental.
Que papel teria o Brasil nas negociações em Copenhague? Já é de conhecimento mundial que o País
emite altos índices de gases de efeito estufa, mas que,
por sua vez, parece engajado nos planos para significativa redução.
A Senadora Marina Silva defendeu na conferência
que o Brasil precisa contribuir com um fundo climático
internacional de, pelo menos, 1 bilhão de dólares, quantia
esta muito aquém da necessária. Segundo ela, esse ato
seria como uma “provocação ética”, que poderia constranger os países ricos forçando-os nas negociações.
Sem dúvida alguma, caso o Brasil se posicione
investindo alta quantia na questão climática, irá ampliar
a pressão política sobre os países desenvolvidos, para
que compareçam com recursos bem mais substanciais.
De acordo com o Banco Mundial, seriam necessários,
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pelo menos, 400 bilhões de dólares para auxiliar os países em desenvolvimento a reduzir suas emissões.
Defendo que o Brasil contribua com esse fundo
não só para dar o exemplo, mas para reforçar o forte
compromisso do país com as questões ambientais,
além de continuar a cobrar dos países industrializados
as suas obrigações ambientais.
No entanto, os governantes devem agir com cautela ao negociar valores e ações conjuntas para que,
novamente, não se exponham e se comprometam sem
poderem contar com medidas reais e concretas.
Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
além dos investimentos previstos em educação e esportes e das grandes obras que serão feitas para os eventos
esportivos, tais como a nova Vila Olímpica e diversas instalações esportivas aquáticas e terrestres, a Olimpíada de
2016 exige investimentos gigantescos em transportes.
Ampliação do metrô, reforma de avenidas, criação
de corredores exclusivos para ônibus, são condições
essenciais para permitir um trânsito fluido entre as regiões de hotéis e as instalações esportivas, e também
para garantir maior rapidez no percurso do aeroporto
ao centro da cidade e vice-versa.
Tudo isso está planejado, nobres colegas. Também
já estão previstos intenso trabalho de despoluição de
águas nas lagoas do Rio e da Baía de Guanabara e
investimentos em saneamento básico e nos sistemas
de esgoto. O setor hoteleiro, de outra parte, já iniciou
um movimento para fazer frente à exigência do Comitê
Olímpico Internacional.
Nesse sentido, a matéria de O Globo destaca
que a rede hoteleira da cidade vem trabalhando com
uma média anual de ocupação em torno de 66% de
sua capacidade. A expectativa é que, em 3 anos, esse
número possa chegar a 75%.
Há de se considerar que, com a previsão de aumento do número de turistas, essa capacidade logo se
esgotaria, não fossem os investimentos planejados.
Tendo em vista a necessidade de se criar condições para abrigar não só visitantes, como também
atletas, técnicos e jornalistas, e a exigência do Comitê
Olímpico Internacional – COI de que a sede dos jogos
tenha 40 mil leitos para serem ocupados pela chamada
“família olímpica”, o Rio se antecipou, propondo 48 mil
novos leitos na cidade até 2016.
O projeto prevê a construção de 4 vilas olímpicas, sendo duas na Barra da Tijuca, uma em Deodoro e outra no Maracanã, com capacidade total de 25
mil cômodos.
Além disso, dos 26 mil quartos da rede hoteleira
da cidade, cerca de 15 mil já estão previamente re-
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servados para a “família olímpica”. Outros 8.500 cômodos serão reservados em navios que devem ficar
atracados na cidade durante a realização dos jogos,
sendo que esse número pode ser alterado, conforme
haja necessidade, Sr. Presidente.
A rede hoteleira constrói atualmente cerca de mil
quartos por ano no Rio de Janeiro, e a previsão é de
que esse número se eleve para 1,5 mil, para cumprir o
estabelecido na proposta. A expectativa é de que, até
2016, haja 9 mil novos quartos, e já existem na prefeitura processos de licenciamento para a construção
de 17 novos hotéis nos próximos 5 anos.
Como se vê, o Rio de Janeiro sabe como fazer,
e pode fazer, porque há recursos para tanto, e já está
agindo no sentido de fazer com que a estada de turistas na cidade seja segura e aprazível. Isso determinará, certamente, no roteiro de viagens de cada um
desses visitantes, o retorno obrigatório à cidade do
Rio de Janeiro e, por conseguinte, à sustentação do
turismo local em níveis elevados, com consequências
favoráveis para toda a população da cidade e, por extensão, para a economia nacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos em plena Semana de
Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea,
prevista pela Lei nº 11.930, sancionada pelo Presidente
Lula no dia 22 de abril de 2009. Essa lei ficou conhecida como Lei Pietro.
O nome da lei é uma homenagem ao meu filho,
falecido no dia 3 de fevereiro deste ano, vítima de leucemia mieloide aguda, depois de 14 meses de luta
contra a doença. Pietro fez 2 tentativas de transplante
que poderiam ter tido outro desfecho se o cadastro de
doadores de medula fosse maior.
Desde o dia 14 deste mês, estão sendo desenvolvidas atividades em todo o País. E, no Rio Grande
do Sul, em Porto Alegre, demos início ao 1º dia da
Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea. O Hemocentro local, durante a abertura
oficial no Largo Glênio Peres, cadastrou, em apenas
5 horas, 374 candidatos a doadores.
Essas atividades estão sendo desenvolvidas nos
postos da PRF de Santa Maria, Cruz Alta, Passo Fundo, Caxias do Sul, São Leopoldo e Pelotas.
Gostaria também de destacar e agradecer especialmente a mobilização que vem sendo desenvolvida
pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais e
pela 9ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em vários postos da Polícia Rodoviária
Federal, com a distribuição de material informativo e
cadastramento de doadores de medula óssea.
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Portanto, gostaria de agradecer a todos os amigos
policiais rodoviários federais, ao Presidente do SINPRFRS, Deolindo Carniel (extensivo a toda a sua diretoria),
e ao Superintendente da 9ª SRPRF, Inspetor José Altair
Gomes Benites. O meu muito obrigado pela solidariedade de todos com os pacientes de leucemia.
Quero dizer também que, neste primeiro ano de
vigência da lei, várias atividades foram programadas em
conjunto com o Ministério da Saúde, Câmara dos Deputados e em parceria com diversas entidades gaúchas e Municípios, com o objetivo de mobilizar e estimular cada vez
mais a solidariedade dos brasileiros para esta causa.
Ações, atividades e campanhas publicitárias devem envolver órgãos públicos, sindicatos, entidades
privadas e voluntários, a fim de informar e orientar
sobre a facilidade de se fazer parte do cadastro de
doadores e da importância da doação de medula óssea para salvar vidas.
Aqui, na Câmara dos Deputados, iniciamos hoje, dia
15, o cadastramento de doadores, por meio de uma unidade avançada do hemocentro de Brasília. Amanhã, no hall
da Taquigrafia, no anexo II, com a presença do Presidente
Michel Temer e convidados, teremos uma solenidade para
a divulgação da campanha de mobilização.
Atualmente, Sr. Presidente, o Brasil registra 10
mil novos casos de leucemia por ano, doença que na
maioria das vezes somente pode ser enfrentada por
meio de transplante. No entanto, encontrar um doador
compatível é quase como ganhar na loteria. Somente
um cadastro regionalizado e com milhares de pessoas registradas pode fazer frente ao sofrimento dos
pacientes com leucemia. Para ser candidato a doador,
basta ir ao hemocentro mais próximo, preencher um
formulário e coletar uma gota de sangue de 10ml para
o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME.
A Semana de Mobilização Nacional para Doação
de Medula Óssea quer, neste Natal, tocar o coração dos
brasileiros a fim de que possamos dispor de um banco
de dados com o número recomendado de doadores pela
Organização Mundial de Saúde. Vamos usar essa ferramenta legal, que é a Lei Pietro, e salvar muitas vidas.
O esforço para incentivarmos mais pessoas a se
cadastrarem no REDOME pode resultar, como se não
bastasse a solidariedade, em economia nos escassos
recursos da saúde pública brasileira, pois encontrar um
doador o mais rápido possível, além de aliviar a dor
dos pacientes, pode evitar uma série de dispendiosos
procedimentos no seu tratamento.
Nós, que sentimos o sofrimento da perda do Pietro, queremos nos unir agora para um pequeno, porém
grandioso, gesto de amor. Esta é a maior homenagem
que lhe podemos fazer. O procedimento de doação é
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muito simples, sem transtornos para quem doa, mas
uma atitude que para o doente será a diferença entre
a vida e a morte.
A Semana de Mobilização Nacional para Doação
de Medula Óssea nasceu nesta Casa, Câmara dos
Deputados, e, por isso, deve partir daqui o sentimento
de solidariedade.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a oportunidade de participar, de 15 a 20 de novembro, do Giro
de Formação pela Bélgica e Alemanha para discutir as
políticas nacionais e regionais para o fomento do uso
de energias renováveis nos processos de integração
do MERCOSUL e da União Europeia.
Em Bruxelas, no dia 16 de novembro, representando a Comissão de Infraestrutura, Transportes e
Energia do Parlamento do MERCOSUL, participei da
3ª Conferência Europeia sobre Políticas Públicas de
Energias Renováveis, promovida pelo Conselho Europeu de Energias Renováveis.
Os debates evidenciaram a importância dos investimentos em energias renováveis como a forma mais correta de combate aos impactos em longo prazo das mudanças climáticas. Em dezembro de 2008, o Parlamento
Europeu e o Conselho da União Europeia concordaram
sobre o pacote climático e de energia contendo a nova
normativa europeia relativa à promoção das fontes de
energia renováveis. O regulamento estabelece meta da
União Europeia em que os índices de energias renováveis
seriam de pelo menos 20% até 2020. Este é um objetivo
para cada país que compõe o bloco europeu.
A indústria de energia renovável é um dos setores
que mais cresce na Europa, com taxas de crescimento
de 2 dígitos e com muitas oportunidades de emprego.
Isso se deve a 2 fatores importantes relacionados com
o quadro favorável, tanto jurídico quanto financeiro de
apoio à pesquisa e ao desenvolvimento. Esses 2 fatores
têm criado um ambiente positivo no ciclo de inovação
e crescimento desse setor na Europa.
As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que o mundo enfrenta hoje. O acelerador principal da mudança do clima é a emissão de gases do
efeito estufa na atmosfera pela queima de combustíveis
fósseis. No entanto, fontes de energias renováveis proporcionam uma das soluções-chave para a mitigação
das alterações climáticas.
A indústria europeia de energias renováveis é a
líder no mercado internacional. A União Europeia, por
intermédio de um quadro legislativo favorável, fomentou
a indústria, e, assim, ocorreu o desenvolvimento de pesquisas e anúncios de novas tecnologias energéticas. No
entanto é necessário que mais países e continentes se
aproximem, participem e se envolvam nas tecnologias
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de energia renovável, incluindo economias emergentes,
como China, Índia e nós, do MERCOSUL.
No dia 18 de novembro de 2009, participamos
do 9º Encontro Interparlamentar de Energia Renovável e Eficiência Energética, sediado no Parlamento da
Bélgica em Bruxelas. O evento organizado pelo Fórum
Europeu de Energias Renováveis teve a participação de
membros da União Europeia, membros dos Parlamentos nacionais, representantes da Comissão Europeia,
representações permanentes, peritos científicos e peritos da indústria e ONGs. A discussão girou em torno
do estado atual de eficiência energética na Europa.
E, por fim, no dia 19 de novembro, participamos,
no quarto dia da Missão à Europa, da vista a Dardesheim, cidade alemã considerada a primeira do mundo,
com 100% de energias renováveis.
Com cerca de mil habitantes, a pequena Dardesheim é conhecida por dar grandes exemplos ao mundo.
Hoje, a produção de energia é 40 vezes superior ao
necessário para o consumo da população da cidade,
mas há um motivo: o projeto foi implantado para que,
nos próximos 4 anos, seja possível abastecer toda a
região, que tem 240 mil habitantes. Dardesheim possui
um parque eólico que entrou em funcionamento em
1994, sendo um dos primeiros da Europa. A cidade
também se destaca por ter uma grande geração de
energia solar e uma significativa frota de carros elétricos, com pontos públicos de recarga.
A busca constante pela eficiência energética
tem sido a base do trabalho da administração local.
O Vice-Prefeito de Dardesheim, Voigt Ralf, afirma que
“para mudar o clima é preciso mudar as atitudes e as
mentes”. Aos visitantes da comitiva, Ralf sugeriu que
cada um voltasse a seu país e cidades de origem com
essa ideia e atitude.
Heinrich Baltelt, da German WindEnergy Association – Associação Alemã de Energia Eólica, afirmou que
nos próximos 12 anos a Alemanha terá 50% de energia
renovável. O país já produz 19,8% de toda a produção
eólica mundial, sendo o segundo colocado, perdendo
apenas para os Estados Unidos, com 20,8%.
Além dos benefícios para a sociedade, o setor
de energia eólica na Alemanha gera 90 mil empregos
diretos. O desenvolvimento de novas tecnologias, como
o catavento de última geração, com 126 metros de altura e capacidade individual de 6 megawatts, com a
implementação uma rede de inteligência elétrica, deve
ser a meta de países que pensam em energias limpas
como a Alemanha e a Europa.
No ano de 2000, a Alemanha estabeleceu que,
nos próximos 10 anos, 12,5% da energia gerada na
Alemanha deveria ser renovável. Porém, no ano passa-
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do, o percentual já atingiu 15%, ou seja, meta superior
e antes do tempo pactuado.
Se houver regularização do sistema energético
e vontade política, é possível alcançar as metas. A expectativa é que possamos ter, no futuro, 8 milhões de
geradores eólicos no mundo. Na Europa, o processo de
expansão da energia renovável ocorreu pela pressão
da sociedade civil organizada, e os governos nacionais
foram obrigados a regularizar a situação. Inclusive, alguns parlamentares que representam esses setores
foram eleitos para garantir o processo legislativo.
Para o representante das Associações de Empresas Produtoras, Fabricantes e de Planejamento de Energia Renovável, o grande atrativo na Europa é a garantia
do preço pago pelos governos. Há uma lei que garante
um preço mínimo, assim existem grandes investimentos
privados, pois tratam a energia como um negócio lucrativo, em longo prazo. Para o consumidor final de energia,
o custo mensal em média por pessoa na Alemanha é
de 1 euro para se consumir energia renovável.
No final, foi demonstrado que, em 2020, a Alemanha pretende produzir 30% de energia renovável e que
outro grande objetivo é atingir, em 2020, uma frota de
1 milhão de veículos elétricos na Alemanha.
Portanto, Sr. Presidente, isto é um pouco da experiência que tive nesta viagem à Bélgica e à Alemanha,
conhecendo um assunto fundamental para o nosso
futuro: as energias renováveis e a busca da sustentabilidade ambiental.
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (PP – PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste final de ano quero destacar a iniciativa
de uma instituição que está completando 60 anos de
existência. Sua razão consiste no trabalho incessante,
dedicado à população em situação de vulnerabilidade
social. Trata-se da Legião da Boa Vontade.
As ações beneficentes da LBV não estão presentes
apenas no Brasil, mas se polarizou pelo mundo e hoje a
instituição leva a solidariedade a países como Argentina,
Bolívia, Estados Unidos, Paraguai e Portugal.
Além da preocupação perene com as questões
socioeducacionais, a LBV é protagonista de uma belíssima campanha de natal que, em todos os anos, tira
milhares de famílias de baixa renda da fome. A Campanha Permanente de Natal da LBV – Jesus, o Pão
Nosso de Cada Dia! teve o desafio este ano de arrecadar 1 milhão de quilos de alimentos não perecíveis,
que beneficiarão 56 mil famílias em diversos Estados
brasileiros. No próximo dia 20 de dezembro chegará
ao meu Estado, Piauí.
Serão entregues 63 toneladas de alimentos não
perecíveis, ou seja, 4.300 cestas. Mais de 10 cidades
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serão representadas por seus Prefeitos e Parlamentares. Farei questão de participar, apoiar e prestigiar a
cerimônia dessa instituição cuja atuação é tão nobre.
Não há dúvidas de que o trabalho realizado pela
Legião da Boa Vontade é digno de toda a credibilidade.
Só no ano de 2008 a LBV atendeu mais de 7 milhões
de pessoas. Neste ano, várias famílias já estão sendo
atendidas e tenho certeza de que o número será tão
alto quanto os anos anteriores.
A associação trabalha também nas áreas de educação, cultura, filosofia, ecumenismo e altruísmo. O
trabalho da LBV é reconhecido no Brasil e no exterior.
A instituição nasceu no Dia da Confraternização Universal, 1º de janeiro de 1950, fundada por Alziro Zarur,
e se expandiu na presidência de José de Paiva Netto,
que pauta seu trabalho com um diferencial que julgo
ser muito importante: a espiritualidade ecumênica.
Para além da atividade parlamentar, devemos
tomar como exemplo ações de solidariedade e incentivar atitudes como essas, que fazem a diferença e que
realmente têm interesse em transformar o mundo num
lugar melhor de se viver.
Nós, Parlamentares, temos o dever de nos engajarmos em causas nobres. Por isso, peço a atenção de
todos os amigos Deputados para que possamos apoiar
e incentivar cada vez mais ações beneficentes.
Espero ainda que todas as famílias carentes
do Piauí tenham um natal sem fome e que em cada
ano essa situação melhore, pois trabalharemos muito
para tanto.
Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo divulgou o
IBGE na semana passada, o crescimento do Produto
Interno Bruto no terceiro trimestre do ano foi de apenas 1,3%, resultado da queda da produção brasileira
apesar de todos os esforços do Governo Federal para
minimizar os impactos da crise mundial
Esse resultado ficou bem abaixo de todas as
estimativas do mercado e do próprio Governo Federal
que variavam entre 1,6% e 2,1%.
Refeitas as contas, estima-se que o PIB fechará o
ano de 2009 com queda entre 0,1% e 0,8%, queda esta
que, se confirmada, será a primeira vez, desde 1992,
após o impeachment do então Presidente Fernando
Collor de Mello, que o Brasil terá retração econômica,
lembrando que naquele ano a redução foi de 0,5%.
Assim, Sr. Presidente, esse resultado, se confirmado, interrompe a constante escalada de crescimento da economia nacional, sendo possível acreditar, no
entanto, numa expansão de até 6% em 2010.
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Apesar da frustração verificada em torno dessa
lamentável queda do crescimento em 2009, é possível
afirmar que o Brasil já superou todo o estrago provocado pela crise, não obstante o recuo verificado, ante a
recuperação da economia depois do estouro da crise,
em setembro do ano passado.
No entanto, quando se projeta o futuro da economia brasileira, uma certeza predomina entre as
mais variadas correntes de opinião dos especialistas:
o País precisa investir muito mais, algo próximo de
24% do PIB, para crescer com segurança durante um
longo período.
Resta saber, contudo, de onde virá a poupança
necessária para a expansão do investimento.
Na sempre abalizada opinião do Presidente do
BNDES, nos próximos anos, parte substancial dessa
poupança virá, inevitavelmente, do exterior, mas para
evitar problemas conjunturais da economia o País precisa se esforçar internamente para poupar mais.
Significativa parcela desse esforço caberá ao próprio Governo, em todos os âmbitos, de forma a conter
o crescimento de seus gastos correntes, cabendo a
liderança desse esforço ao poder central, isto é, “caberá ao Governo Federal economizar maior proporção
de recursos para aplicar na modernização e na expansão da infraestrutura, assim como em programas
de desenvolvimento científico, pesquisa tecnológica e
outras atividades essenciais à transformação do País”,
conforme afirmou o Presidente do BNDES.
Mas o Governo só conseguirá poupar, Sras. e Srs.
Deputados, se atender a um requisito básico: aumentar
a produtividade, mostrando mais eficiência dos serviços públicos fundamentais, “como educação, saúde e
segurança”, conforme disse Luciano Coutinho durante o seminário sobre Perspectivas do Investimento no
Brasil, promovido pelo BNDES.
O economista Coutinho, Sr. Presidente, tem razão ao se preocupar com o crescimento do buraco na
conta corrente do balanço de pagamentos, pois com
um déficit igual ou superior a 3% do PIB, como projetam alguns especialistas, o País voltará a ser muito
dependente do capital externo.
É verdade que, de imediato, esse risco é bastante
remoto, até porque o Brasil dispõe de mais de US$230
bilhões de reservas.
Mas é certo que um rombo crescente poderá
deixar o País muito exposto a qualquer mudança no
ambiente financeiro internacional.
Outro fator que merece destaque, nesse contexto, Sr. Presidente, é a acentuada carga tributária
a que são submetidos os mais diversos setores da
economia nacional.
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Por outro lado, a classe média, com rendimentos entre R$3 mil e R$10 mil, é a mais castigada, já
que o maior peso da tributação ocorre justamente sobre a produção e salários, afetando duramente tanto
os trabalhadores em geral, quanto os empresários e
profissionais liberais.
Daí por que o País precisa, urgentemente, promover ampla e profunda reforma tributária, para que,
a reboque de mais justa e equânime distribuição dos
encargos tributários, o País possa deslanchar atingindo os tão sonhados índices de crescimento econômico
alcançados por outros países em fase de desenvolvimento, como a China, a Índia e a Rússia.
É importante destacar que, apesar das medidas
implementadas pelo Governo Federal para redução e
isenção de determinados tributos, a cada ano o “trilhão
de reais” arrecadado de impostos no Brasil chega mais
cedo no calendário.
Diante dessa perversa carga tributária, cada vez
mais se precisa trabalhar para pagar os impostos no
Brasil. Na Suécia, por exemplo, enquanto se trabalha
o equivalente a 185 dias, o brasileiro, em 2009, precisou trabalhar 147 dias.
A diferença, no entanto, é que a Suécia, por ter
uma economia de primeiro mundo, promove o retorno
ao contribuinte através de uma educação de qualidade,
um sistema de saúde eficaz e uma malha viária ampla
e em excelentes condições, dentre outros serviços públicos eficientes, diferentemente do que ocorre no Brasil
apesar da arrecadação anual de 1 trilhão de reais.
Não obstante esse quadro e, sobretudo, da adversidade do calendário eleitoral que se avizinha, ainda me mantenho otimista quanto ao futuro de nosso
País e gostaria de encerrar esta última intervenção
neste ano do 2009 externando minha esperança de
que Brasil, muito em breve, passará por profunda reforma tributária e trabalhista que, decerto, o guindará
ao seleto grupo de países desenvolvidos.
Muito obrigado e que o ano-novo seja repleto de
alegria, saúde, paz e muita prosperidade para todos
os brasileiros.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com imensa satisfação que recorro
à esta tribuna para registrar a implantação do programa Brasil Profissionalizado em 44 Municípios sul-mato-grossenses, cujo investimento, via Governo Lula,
chega a R$70 milhões.
O programa tem por objetivo a construção, ampliação e reforma de escolas estaduais do ensino médio e
profissional, melhoria de gestão, práticas pedagógicas,
aquisição de mobiliários, equipamentos, laboratórios e
formação de professores na área de ciências (física,
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química, matemática e biologia) e nas áreas técnicas
(eletromecânica, informática, turismo e outras). O critério para escolha se baseia no IDH local, IDEB e em
sintonia com os arranjos produtivos locais.
Por essas e outras, afirmo, com segurança, que o
Brasil Profissionalizado é de extrema importância para
o desenvolvimento da educação profissional em nosso Estado e, que, com a execução de 75 obras em 44
Municípios de Mato Grosso do Sul, tenho certeza de
que, em curto espaço de tempo, teremos um retorno
técnico‑profissional jamais obtido antes, justamente pela
falta dessas importantes ferramentas educacionais.
Quero destacar ainda, Sr. Presidente, que, em
2008, o MEC repassou R$524 milhões a 18 Estados e, o
meu, Mato Grosso do Sul, ficou apenas com R$290 mil
para aquisição de equipamentos e livros didáticos.
Atento a esse disparate financeiro, em 2009, me
inteirei sobre o programa Brasil Profissionalizado e vi
que Mato Grosso do Sul apresentava uma lacuna na
rede estadual do ensino médio, inerente ao ensino profissional, o que irá refletir R$70 milhões para o setor
educacional sul-mato-grossense.
Essa conquista não foi por acaso, Sr. Presidente. Graças ao excelente trânsito e parceria que temos
com o Ministro da Educação, Fernando Haddad, com
o Secretário-Executivo, José Henrique Paim, com o
Coordenador-Geral de Supervisão da Rede Federal de
Educação Tecnológica do MEC, Gleisson Rubin, com
o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica/
MEC, Eliezer Pacheco, além do Diretor de Programas
e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Leopoldo Alves
Júnior, foi possível canalizar esses recursos.
Em relação aos recursos que visam reforma,
ampliação ou capacitação de escolas estaduais, os
Municípios de Mato Grosso do Sul contemplados foram: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Antônio João,
Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes,
Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó,
Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim,
Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema,
Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova
Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro
Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante,
Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do
Oeste, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.
Além dessas ações, o programa tem como objetivo construir escola técnica padrão em determinados
Municípios do País. Neste caso, Mato Grosso do Sul
foi contemplado com novas unidades, o que beneficiou
os Municípios de Naviraí, Chapadão do Sul, Dourados
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e Ponta Porã, sendo R$6 milhões, por unidade, para
atender, anualmente, a 1,2 mil estudantes.
Para finalizar, quero destacar que todo o planejamento educacional do Governo Lula tem por objetivo fortalecer as próprias ações educacionais, pois um
programa complementa o outro. E com o Brasil Profissionalizante não é diferente, já que o investimento no
ensino médio com a educação profissional e construção de escola-padrão está totalmente vinculado com o
plano de expansão das escolas técnicas profissionais,
denominadas, agora, de IFETS, onde, até 2010, entregará novas 150 unidades e concluirá outras 64 que
receberam dinheiro público, mas ficaram pelo caminho
devido à falta de interesse do ex-Presidente.
Sem nenhum tipo de questionamento, Sr. Presidente, assim como todo o País, Mato Grosso do Sul
dará um excepcional salto de qualidade no que diz
respeito ao ensino profissional e, com isso, estaremos
diante de um futuro sólido graças ao Governo Lula,
que soube pensar, elaborar, apresentar e executar
importantes ações que estão em curso nos quatro
cantos do País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com prazer que ocupo esta tribuna para falar
de um programa muito importante que acabamos de
realizar em Londrina. Trata-se do Projeto Conhecer,
um trabalho de cunho socioeducacional que teve por
objetivo premiar, com uma viagem totalmente paga e
sem custos, os melhores alunos da rede pública. Este
é o terceiro ano que o realizamos.
A primeira foi em 2001, promovida no norte do Paraná, contemplou com uma viagem para Foz do Iguaçu;
e a segunda, em 2003, realizada também em Londrina,
levou os melhores para o litoral do nosso Estado.
Agora, estamos retomando porque entendemos que
o programa pode realmente ser uma alavanca e um estímulo a mais para os alunos da rede municipal de ensino.
Na promoção deste ano, prezados colegas, levamos, de avião, 8 alunos das quartas séries do ensino
fundamental de Londrina para conhecerem e se divertirem nos famosos parques Hopi Hari e Wet’n Wild, em
Itupeva, na região de Campinas, em São Paulo.
Eles foram escolhidos por meio de um sorteio
que envolveu 884 alunos, que atingiram as melhores
médias individuais dos 3 primeiros bimestres (acima de
7), e as maiores taxas de frequência nas aulas (acima
de 85%). O 4º ano do ensino público municipal de Londrina, Srs. Deputados, tem 5.093 alunos. O sorteio foi
regionalizado, sendo tirado 2 nomes de cada uma das
regiões norte, sul, leste e oeste da cidade. Os alunos
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do centro e da zona rural também entraram, mas foram
incluídos nas listas das regiões acima. Também foram
sorteados um professor e um servidor de escola. Do
total de 53 escolas, concorreram 207 docentes de 4ª
série e 81 funcionários. Neste caso, foram premiadas a
Profa. Cláudia Fabiane Brito, da Escola Municipal João
XXIII; e a funcionária Rosa Jacinta Mota dos Santos,
da Escola Municipal Ruth Lemos.
Nobres Deputados, a viagem do Projeto Conhecer, versão 2009, aconteceu no último final de semana.
Aliás, foi um final de semana inesquecível, Sr. Presidente! Mas, para isso, contamos com importantes patrocinadores, como o próprio Wet’n Wild e o Hopi Hari
que cederam seus ingressos; a TRIP Linhas Aéreas,
que fez o transporte de avião; Quality Resort, onde a
turma ficou hospedada; a universidade UniFil; a Origem
Instituto Internacional de Comunicação e Cultura; Vitória Turismo e Borghesi Corretora de Seguros, todas de
Londrina. Sem a participação dessas empresas não
haveria como custear a viagem. Portanto, rendo os
meus sinceros agradecimentos a seus diretores.
Agradeço o apoio de minha equipe de Londrina
pela dedicação e empenho no projeto, e fazer um agradecimento especial aos pais dos alunos que depositaram sua confiança e responsabilidade em nós.
Para efeito de registro, gostaria de mencionar o
nome de cada um dos nossos aluninhos: Gabrieli, Isabely, Jéssica, Letícia, Luana, Matheus, Maycon e Rodrigo. Que seus exemplos sejam seguidos pelos demais
coleguinhas, e que realmente possamos alavancar a
educação em nosso País realizando projetos dessa
envergadura, que nos dão prazer, orgulho e, acima de
tudo, nos trazem resultados extremamente positivos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
seguros de que a sociedade está cada vez mais convencida de que a educação é o caminho para o desenvolvimento do País. Pesquisa recente apontou o
ensino como a segunda preocupação da sociedade.
Portanto, os próximos governantes terão que colocar a
educação como uma das principais propostas de suas
plataformas de governo.
E, como não temos duvida da importância da
educação para o futuro do País, não poderíamos deixar
de enfatizar o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB, criado em 2007 pelo MEC. O IDEB está
entre as 10 iniciativas premiadas pela Escola Nacional
de Administração Pública – ENAP no 14º concurso
Inovação na Gestão Pública Federal.
Sr. Presidente, criamos em nosso Estado, Paraná, uma premiação que será oferecida para as escolas
municipais de Londrina e região que tiverem o maior
crescimento no IDEB, comparado ao IDEB de 2005. As
instituições premiadas vão dividir R$400 mil em recur-
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sos do Orçamento da União do próximo ano. Apresentar
emendas parlamentares individuais para beneficiar as
escolas que participarem do concurso é uma forma que
encontramos para ajudar a valorizar a educação.
Entendemos que toda ação de estímulo à qualidade do ensino é bem-vinda. O próximo vai mostrar
que a educação melhorou, que a sociedade colaborou para isso. A meta do Governo para 2012 é que o
ensino fundamental atinja 6%. Acreditamos que, com
esse trabalho que o Executivo, o Legislativo e a sociedade estão desenvolvendo, poderemos chegar a esse
patamar até antes de 2012.
O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, durante o ano, recebi manifestações de
policiais militares de todo o País, em especial do meu
Estado, Pernambuco, solicitando apoio à tramitação,
bem como posterior aprovação, da Proposta de Emenda
à Constituição de nº 300, de 2008, de autoria do ilustre
Deputado Arnaldo Faria de Sá e de outros.
A proposição propugna a alteração do § 9º do art.
144 da Carta Magna, para dispor que a remuneração
dos policiais militares e dos bombeiros militares dos
Estados não seja inferior à da Polícia Militar do Distrito
Federal, alcançando também os seus inativos.
Ocupo a tribuna para atender – por dever de justiça – aos apelos que tenho recebido de milhares de pernambucanos policiais militares. Incorporo-me aos que
fazem coro nesta Casa, no sentido de que a PEC nº 300
figure, o quanto antes, na ordem do dia do plenário.
Sr. Presidente, a adequada remuneração das forças policiais e de bombeiros militares no Brasil deve ser
diretriz da administração pública, especialmente ante
um quadro social em que a segurança é apontada como
um dos maiores anseios da sociedade brasileira.
Embora haja esforço crescente para dotar as polícias militares de melhor infraestrutura e equipá-la com
instrumental tecnologicamente moderno, é fato notório que nossas polícias sofrem com a obsolescência
de seus equipamentos e a segurança pública carece,
ainda, de muitos investimentos.
Essa carência material, infelizmente, vem acompanhada de uma política salarial para os policiais, que não se
coaduna com os relevantes serviços prestados por esses
agentes públicos no exercício de sua dura atividade nas
ruas. É preciso reconhecer o trabalho desenvolvido pelos
policiais e bombeiros militares que, abnegados, abraçam
carreira missionária e de contínuo risco.
Não é possível conviver com carência de recursos
e desestímulo profissional. Se não podemos socorrer
a segurança pública de uma só vez, provendo recursos materiais necessários ao combate à violência, ao
menos se atue para acolher, com dignidade, aqueles
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que, mesmo ante as dificuldades, desempenham com
desvelo suas atribuições.
Diante disso, é preciso reconhecer o propósito meritório da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que
avança e se antecipa a um eventual obstáculo, quando
prevê que competirá à União, nos termos da lei, prestar
assistência financeira complementar aos Estados por
meio de fundo próprio para esse fim, previsão sem a qual
tornar-se-ía inviável o acolhimento da proposição diante
da situação financeira de muitos Estados brasileiros.
Sr. Presidente, o ânimo do policial militar é seu
justo soldo. Se esta Casa pode contribuir para que essa
pretensão se torne realidade, a inclusão da matéria na
ordem do dia é o primeiro passo nessa direção. Nesse
sentido, e sei que não é possível que isso ocorra este
ano, apelo para que no início dos trabalhos de 2010
tenhamos a PEC nº 300 como uma de nossas prioridades na pauta de votações do plenário.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MILTON VIEIRA (DEM – SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna neste dia para trazer à reflexão
questões sobre a defesa do consumidor no Brasil.
Remonta ao ano de 1962 o início da preocupação
mundial em estimular e estabelecer relações éticas
de consumo, através da iniciativa do então Presidente norte-americano John Kennedy, que, em mensagem enviada ao Congresso Americano, fixou 4 regras
básicas a serem observadas na comercialização de
produtos e serviços: garantia de qualidade; acesso a
informações corretas; liberdade de escolha; e atuação
do Estado em casos de injustiça.
Tais regras passaram a funcionar como uma espécie de Declaração dos Direitos do Consumidor, e
serviram de base para a criação de leis sobre o tema
em vários outros lugares.
No Brasil, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que passou a viger em 15 de março de 1991,
representou um novo divisor de águas no campo das
relações de consumo no Brasil, culminando, inclusive,
no reconhecimento oficial da celebração do Dia Mundial
do Consumidor, através da Lei nº 10.504, de 2002.
Estava assim instalado o crescente processo de
conscientização da sociedade brasileira a respeito do
papel essencial das ações de consumo no desenvolvimento da cidadania e do próprio País.
Durante longo tempo, havia prevalecido o desequilíbrio tendente a prejudicar a parte que comprava
mercadorias ou contratava serviços. Graças, entretanto,
à atuação de associações como o PROCON, a Constituição de 1988 acabou determinando ao Poder Público
promover a defesa do consumidor, mediante a fixação
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em lei de seus direitos básicos, bem como dos instrumentos necessários à garantia de seu exercício.
Foi a culminância de importante etapa do processo de elevação do consumidor brasileiro à categoria
de cidadão, na mais ampla acepção do termo. Depois,
vieram outras.
Assim, o consumidor brasileiro torna-se cada vez
mais exigente quanto à efetivação dos princípios básicos que regem o Código, entre os quais se destacam:
o atendimento de suas necessidades; o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança; a proteção de seus
interesses econômicos; a melhoria da sua qualidade
de vida; e a transparência e harmonia de sua relação
com fornecedores de produtos e serviços.
Aos poucos, essa relação vai-se tornando mais
equilibrada, e não resta dúvida de que tenha melhorado muito nos últimos anos.
Mas ainda é preciso aperfeiçoar os instrumentos
voltados a assegurar o pleno exercício dos direitos a todos
os brasileiros, em qualquer ponto do País. Além disso, e
principalmente neste momento de crise, há um enorme
trabalho a ser feito para conciliar interesses de consumidores e fornecedores com as demandas do crescimento
econômico e da preservação do meio ambiente.
Portanto, aproveito esta excelente oportunidade
de reflexão sobre a responsabilidade de cada um na
busca de alternativas sustentáveis de consumo e de
produção, de modo a proporcionar melhores condições
de vida a todos os brasileiros.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar minha solidariedade às campanhas direcionadas ao controle do tabagismo, aproveitando as reflexões e polêmicas causadas pela instituição de uma
legislação preocupada com a qualidade de vida da
população brasileira, o que obrigatoriamente passa
pelo combate ao fumo.
Apesar dos notáveis avanços alcançados no combate
ao cigarro, infelizmente o mundo ainda contabiliza milhões
de mortes e doenças graves provocadas pelo tabagismo.
Mesmo com as campanhas esclarecedoras conduzidas
nas escolas e nos meios de comunicação de massa, milhões de jovens ainda são capturados pela propaganda e
pelo exemplo negativo dos que lucram com a indústria do
fumo ou dos que já são viciados em seus produtos.
É por isso que devemos permanecer vigilantes e
intensificar as ações, públicas e privadas, para impedir
que as pessoas sejam aliciadas por um vício que as
prejudicará enormemente, podendo, inclusive, conduzilas à morte prematura.
Dados da Organização Mundial de Saúde indicam
que no mundo 5 milhões de pessoas morrem todos os
anos por causa do fumo. No Brasil, as mortes prema-
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turas chegam a 200 mil por ano, sendo que 30% de
todas as pessoas que têm câncer são fumantes.
Outra constatação bastante significativa diz respeito aos prejuízos causados aos fumantes passivos,
ou seja, àqueles que acabam inalando os produtos
químicos contidos na fumaça do cigarro alheio. Isso
mostra que o combate ao tabagismo é um dever de
todos os cidadãos, não apenas por uma questão de
solidariedade, mas também porque o problema realmente afeta todas as pessoas.
Nesse contexto de lutas travada contra o fumo, é
importante ressaltar que a Câmara dos Deputados tem
debatido intensamente o problema, como revela o expressivo número de projetos de lei que tratam do assunto.
No que se refere ao controle do tabagismo, os
projetos em tramitação na Casa abordam o problema
sob os seguintes pontos de vista:
1) controle da publicidade: PL nº 4.407, de
2004; PL nº 3.432, de 2000; PL nº 3.583, de 2000;
PL nº 4.839, de 2001; PL nº 1.002, de 2007;
2) programas de educação preventiva nas
escolas: PL nº 5.433, de 2001; PL nº 3.437,
de 2004;
3) responsabilização das empresas tabagistas pelos gastos com doenças provocadas
pelo fumo: PL nº 798, de 1999; PL nº 3.129, de
2000; PL nº 3.564, de 2004; PL nº 5.554, de 2005;
PL nº 54, de 2007; PL nº 2.549, de 2007;
4) propaganda de combate ao fumo: PL
nº 2.808, de 2008; PL nº 141, de 1995; PL nº
6.971, de 2002; PL nº 3.389, de 2008;
5) criação de contribuições sobre o lucro
ou a venda de tabaco: PL nº 2.111, de 2007;
PL nº 2.912, de 2008; PL nº 465, de 2007;
6) restrição ao fumo em determinadas
circunstâncias: PL nº 2.268, de 2003; PL nº
3.287, de 2008.
Como vemos, há várias frentes de combate ao
problema e são abordadas por proposições legislativas elaboradas nesta Casa, seja no que se refere a
ações educativas e de publicidade, seja no que diz
respeito a intervenções econômicas para inibir o consumo do tabaco.
Nesse sentido, vale a pena pegar o exemplo das
ações tomadas recentemente pelo Governo do Estado
de São Paulo, que acabou de aprovar lei restringindo o
fumo em locais públicos. Trata-se de medida de grande alcance, que certamente produzirá uma saudável
mudança de hábito na população paulistana.
Esperamos que essa decisão tomada em São
Paulo sirva como estímulo para que as demais Unidades
da Federação sigam o mesmo caminho e endureçam
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a legislação no combate a essa que é uma das mais
graves ameaças à saúde pública no Brasil.
O combate ao fumo é uma luta que vem ganhando
apoio cada vez maior da população mundial. Os males
causados pela nicotina e demais produtos químicos
contidos no cigarro já causaram tantas doenças que
pouco a pouco vai se firmando a consciência de que
seus efeitos danosos podem e devem ser evitados.
Deixo aqui registrados meus votos de que em
pouco tempo possamos livrar os pulmões da humanidade dessa doença terrível.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito
para fazer algumas considerações sobre as circunstâncias históricas que resultaram no surgimento da Nação
brasileira e o grande desafio que nos é hoje colocado, ou
seja, reduzir as desigualdades regionais de maneira a
fazer com que as diferentes regiões do País tenham desenvolvimento cada vez mais harmônico e integrado.
Não me canso de refletir sobre como é extraordinário que uma área de dimensões continentais, formada por muitas etnias e cultura multifacetada, como o
Brasil, tenha se transformado numa única Nação. Esta
surpreendente integração de grupos com características tão distintas só foi possível graças ao idealismo
de personalidades que, em diferentes momentos históricos, foram visionários o bastante para sonhar com
um Brasil grande, unificado e solidário.
Se hoje somos uma potência econômica e despontamos como partícipe de peso na cena internacional, isso se deve a figuras tão distintas como o Marquês
de Pombal e o Presidente da República Juscelino Kubitschek, líderes que, ao lado de uma legião de anônimos brasileiros, participaram do admirável processo de
consolidação e desenvolvimento do Estado brasileiro
tal como ele é hoje.
De acordo com o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América do Sul entre portugueses e espanhóis,
a área que, por direito, caberia a Portugal era uma
faixa de terra que ia de onde hoje é Belém, capital do
Estado do Pará, até o atual Município paranaense de
Paranaguá. Integramos as imensas regiões Norte e
Centro-Oeste ao nosso território graças ao heroísmo
de desbravadores que, a despeito de condições muito
adversas, levaram as fronteiras da colônia portuguesa
na América muito além do que determinava o acordo
de partilha do continente ibero‑americano.
Estavam, assim, lançadas as bases do território
brasileiro. Mas nada garantia que esse imenso pedaço de terra não seria fragmentado em uma dezena de
nações, como ocorreu com a América espanhola. Um
passo decisivo na preservação da integridade territorial foi dado pelo Marquês de Pombal, que tornou obrigatório o uso da língua portuguesa em substituição à
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chamada língua geral, uma mistura do português com
a miríade de dialetos indígenas falados no Brasil.
A construção de Brasília, por iniciativa do Presidente Juscelino Kubitschek, foi medida de importância
decisiva para levar o desenvolvimento para o interior
do País. Outra importante contribuição do Presidente
para a integração nacional foi a construção de milhares
de quilômetros de rodovias interligando as diferentes
regiões brasileiras, além da criação do primeiro órgão
de fomento ao desenvolvimento regional: a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
O surgimento da SUDENE, no dia 13 de dezembro de 1959, inaugurou o planejamento regional
no Brasil, com o objetivo de corrigir as desigualdades
espaciais que se ampliavam, à medida que avançava o processo de industrialização do País. Depois da
SUDENE, surgiram a SUDAM – Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia e a SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A
criação desses órgãos foi parte da estratégia governamental de desconcentração produtiva, mediante
grandes investimentos públicos, em direção às áreas
mais pobres e menos dinâmicas do País.
O resultado mostrou-se satisfatório sob vários aspectos. Entre 1970 e 1985, observou-se a diversificação
das estruturas produtivas de cada região, além da redução da participação de São Paulo e da região Sudeste
no PIB nacional. Isso não foi suficiente, no entanto, para
extinguir ou pelo menos atenuar sensivelmente as disparidades socioeconômicas interregionais.
Nos anos 90, com a abertura da economia brasileira, a maior retração do Estado, a profunda e abrangente
reestruturação produtiva e o aumento da concorrência
entre Estados e regiões na disputa pelo investimento
privado, houve o recrudescimento das desigualdades
de renda entre os Estados brasileiros.
A economia brasileira hoje caracteriza-se por
apresentar os níveis mais altos de desigualdade no
contexto internacional. E, por trás das diferenças entre regiões e sub-regiões, estão diferenças também
marcantes nas relações de trabalho e nas condições
de vida da população.
Os esforços para promover a integração nacional têm, portanto, repercussão direta na qualidade de
vida de parcela significativa da população. Nos anos
70, o economista Edmar Bacha cunhou a expressão
Belíndia, mistura de Bélgica com Índia, para descrever
nossos agudos índices de desigualdade. A sociedade
brasileira não merece mais viver numa Belíndia.
Hoje, reitero minha disposição de apoiar todas
as iniciativas que visem promover um desenvolvimento
mais harmônico do País, um modelo à altura dos mais

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

belos sonhos daqueles que participaram da epopeia
da construção da grande Nação brasileira.
Obrigado.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Agência Brasileira de Inteligência realizou recentemente concurso público para o provimento dos
cargos de oficial de inteligência e agente de inteligência.
O concurso se fazia urgente e necessário porque a instituição padece de grande carência de pessoal, insuficiente
para cumprir suas funções constitucionais.
O concurso realizado ainda encontra-se em andamento, vez que sua programação envolve 3 etapas
distintas. Foram aprovados 438 oficiais de inteligência
e 90 agentes de inteligência, sendo que, desses, até
o momento, apenas 166 oficiais de inteligência e 31
agentes de inteligência foram convocados para cursar
a terceira e última etapa do concurso.
A direção da ABIN solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o acréscimo de vagas
ao número previsto no edital de abertura do concurso
e, mesmo ciente de sua carência de pessoal, solicitou
apenas 25% a mais para oficial de inteligência, quando
por decreto poderia requisitar até 50%.
A atitude da ABIN de não solicitar o máximo de
servidores permitido pelo edital se choca até mesmo
com as afirmações de sua direção, que já disseram
necessitar não apenas do aproveitamento de todos os
aprovados no concurso de 2008, como da realização
de novo concurso para os cargos de oficial técnico de
inteligência e de agente técnico de inteligência.
É claro que interessa ao Estado brasileiro um
órgão de inteligência civil ágil, preparado e capaz de
atuar nas questões mais relevantes para a segurança
nacional e o interesse da Nação. Por essa razão, nada
mais lógico que a convocação de todos os aprovados
no concurso de 2008, de forma a propiciar à ABIN melhores condições para o exercício de suas funções.
Não se justifica a perda de oportunidades de
convocação legal de concursados aprovados quando
a necessidade de pessoal é patente como no caso
da ABIN.
É por essa razão que faço um apelo ao DiretorGeral da Agência Brasileira de Inteligência e ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para que
assegurem a convocação de todos os aprovados no
concurso de 2008 para oficial de inteligência e agente
de inteligência, no sentido de preencher as vagas que
já existem e não estão sendo aproveitadas.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta última semana de trabalho nesta Casa de
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leis, não posso deixar de lembrar as inúmeras conquistas
que tivemos para o meu querido Estado de Goiás.
Em parceria com o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, o DNIT, conseguimos
realizar grandes obras que estavam paradas e ainda
temos muito trabalho pela frente.
Exemplo desse belo trabalho é a total restauração
da BR-452, que foi totalmente reconstruída com recursos federais conseguidos com meu empenho e esforço
perante o Ministério dos Transportes. Foram mais de 100
quilômetros de obras inaugurados no último dia 12.
No dia 3 de dezembro, fomos até a BR-153, onde,
após tanto trabalho, entregamos a rodovia totalmente
nova no perímetro urbano de Goiânia.
E não paramos por aqui. Nessa mesma BR, estamos trabalhando na construção de novas vias que
farão o contorno do Município de Anápolis. Melhor para
os moradores e também para os que seguirão viagem,
pois não perderão tempo dentro do Município.
Sr. Presidente, fico feliz em ver o Estado de Goiás se desenvolvendo. Temos obras de infraestrutura
espalhada nos 4 cantos do Estado.
A BR-060 já está totalmente recuperada no trecho
que vai de Goiânia à Indiara e também no trecho entre
Indiara e Rio Verde. Estamos trabalhando também na recuperação da BR-050, na região de Catalão e Cristalina.
Outra obra importante em que estamos empenhados e com prazo contado para conclusão é do trecho da BR-080, entre os Municípios de São Miguel do
Araguaia e Luis Alves.
A BR-070 era tida como rodovia da morte por
quem passava no trecho de Águas Lindas de Goiás.
Os jornais sempre noticiavam mortes ou acidentes
com vítimas fatais. Agora estamos prestes a entregar
a rodovia duplicada e bem sinalizada.
Hoje, pela manhã, inauguramos a ponte que liga
o Distrito de Ponte Alta ao Município de Aragarças,
que estava interditada desde agosto. A obra de reestruturação custou 17,5 milhões de reais, recursos do
Governo Federal.
Sr. Presidente, esta parceria entre nós, Deputados
Federais, e o DNIT de Goiás está mudando as vias do
nosso Estado. Temos mais de 4 bilhões de reais sendo
investidos. São obras que estão mudando diretamente a
vida do nosso povo. Estamos nos esforçando, mas temos
ainda de nos preocuparmos com muitas obras.
Esperamos que, no próximo ano, possamos continuar trabalhando com união, fazendo por Goiás e pelo
povo goiano. Temos 3 viadutos importantes para o Estado, entre os quais o da BR-153 e do trevo Manuela,
que se encontram em fase de licitação.
Pretendemos continuar melhorando a BR-060, duplicando o trecho entre Goiânia e Jataí. Essa obra será
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considerada a maior do País nos últimos tempos. Serão
quase 300 quilômetros de duplicação – é muito chão!
Continuaremos cuidando, se Deus quiser, da
BR-070 e também da BR-080, pavimentando o trecho
entre Uruaçú e São Miguel do Araguaia.
Sr. Presidente, quero me congratular com todos os
goianos, com o Dr. Alfredo, homem de muita competência,
com os técnicos do DNIT, que sempre estão buscando
soluções aos problemas encontrados, enfim, com todos
que lutam por um Goiás mais forte e desenvolvido.
Aproveito a oportunidade que me é concedida
para desejar a todos os brasileiros, em especial ao
povo de Goiás, um Natal alegre, cheio de paz, e que
o ano de 2010 seja de muitas realizações.
São essas as minhas alegres palavras.
Solicito que este meu pronunciamento seja divulgado nos Anais desta Casa.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero chamar a atenção para um documento
que mostra a incidência de aparelhos e serviços das
diferentes esferas de governo no território nacional.
Estudo realizado pelo IPEA reúne parte essencial dos dados e indicadores utilizados pelos técnicos
do Instituto para pensar o desenvolvimento e formular
políticas públicas, incentivando maior interação entre
Municípios, Estados e União.
O objetivo do estudo, portanto, é analisar a presença ou ausência do Estado em diferentes localidades
do território nacional. O trabalho foi complexo, pois as
informações se encontravam disseminadas em diferentes
órgãos públicos. A publicação, feita com base em dados de Ministérios e do IBGE, permite-nos conhecer os
Municípios, Estados e regiões mais carentes em áreas
como educação, saúde, segurança pública e previdência
social. Sua análise leva a conclusões importantes.
Para o panorama da presença do Estado no País
foram selecionados 9 temas: previdência social, assistência social, saúde, educação, trabalho, bancos públicos, infraestrutura, segurança pública e cultura. Para
todos são apresentados indicadores básicos, bens
públicos, serviços públicos prestados e quantitativos
de servidores públicos alocados para cada uma das
áreas descritas (população, área territorial, famílias
pobres, PIB, PIB per capita e emprego formal).
Por exemplo, apenas 157 Municípios do País
(2,8% do total) possuem estabelecimento público de
ensino superior. Desses, 23,6% se localizam em São
Paulo, o que demonstra grande concentração geográfica das universidades públicas. Cerca de 80 cidades
não possuem escolas municipais.
Embora o ensino fundamental já esteja universalizado no Brasil, as escolas públicas de ensino médio
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ainda não se fazem presentes em 46 Municípios – 16
deles em Minas Gerais. O Estado do Sudeste é, porém,
o que mais possui Municípios no Brasil (853).
No caso de estabelecimentos públicos de cultura,
os problemas ainda são muitos: 2.953 Municípios não
têm qualquer instituição desse tipo – o equivalente a
53% do total. Há 3 mil municípios sem biblioteca.
Quando esse dado é detalhado por estabelecimento, as ausências ficam mais claras. Entre todos os
Municípios brasileiros, 82,6% não possuem museus
públicos. Daqueles que não têm instituições de cultura
públicas, 37% se situam no Nordeste.
Precisamos de um esforço enorme, Sr. Presidente,
do ponto de vista de educação, saúde e cultura. Há um
descompasso muito grande entre avanço econômico e a
vida urbana do século XXI. O setor privado pode fazer o
que o Estado não faz, mas o papel do Estado é crucial,
principalmente para as populações de baixa renda, que não
podem pagar, por exemplo, por ensino e saúde privados.
O Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de
estabelecimentos ambulatoriais, está presente em todo
o território nacional, com exceção de 2 Municípios: Paraíso (SP) e Mimoso (GO).
Em 428 Municípios não há médicos que atendem
pelo SUS. O atendimento por parte de médicos do serviço público ainda não está universalizado – 7,7% dos
Municípios não têm esse tipo de profissional.
Ainda em relação à saúde, a compilação dos dados levou o Instituto a concluir que 1.875 Municípios
não têm estabelecimento de internação ligado ao Sistema Único de Saúde.
Os serviços de vigilância epidemiológica e sanitária são mais preocupantes, pois 2.780 Municípios
estão sem cobertura pública nessa área.
Fora isso, nota-se, entre outros tantos pontos importantes, que quase 3 mil Municípios não possuem agências de bancos públicos federais e que o emprego público
representa 21% das ocupações formais do País.
Sr. Presidente, não podemos deixar de reconhecer
a importância do laborioso trabalho formulado. Trata-se
do estudo Presença do Estado no Brasil: Federação, suas
Unidades e Municipalidades, realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, apresentado na
terça-feira, dia 15 de dezembro, em São Paulo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no próximo dia 18 será inaugurado
em Juazeiro, em cerimônia festiva, o Hospital Unimed.
Ele está localizado na Rua Allan Kardec nº 409 (antiga
Rua do Paraíso), Bairro Santo Antônio.
Com cerca de 2 mil metros quadrados de área
construída, o moderno hospital passará a funcionar
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efetivamente a partir do dia 4 de janeiro de 2010, disponibilizando aos 35.500 usuários da Unimed Vale
do São Francisco e demais beneficiários do Sistema
Unimed uma série de serviços.
Haverá 30 leitos para internamentos, serviços de
urgências e emergências adultas e pediátricas 24 horas, cirurgias, partos, UTI, exames de análises clínica,
radiológicos, ultrassonografias, ecocardiografia e ambulatórios para atendimento em diversas especialidades. Por exemplo: cardiologia, clínica médica, pediatria,
ginecologia, obstetrícia, urologia e cirurgia. A Unidade
de Tratamento Intensivo (UTI) dispõe de equipamentos
de última geração e piso bactericida, essencial para
diminuir o risco de infecção hospitalar.
O Hospital Unimed, em Juazeiro, é um importante e decisivo investimento da Unimed Vale do São
Francisco, alcançado por meio do esforço de seus 250
médicos cooperados, visando proporcionar tratamentos com resolutividade, conforto e qualidade para seus
usuários. Aproveito para cumprimentar o Presidente da
Unimed Vale do São Francisco, Francisco Otaviano.
A unidade está capacitada para uma demanda de
mais de 3 mil atendimentos/mês de urgência e emergência, contando com médicos especializados e excelente equipe multidisciplinar, constituída de enfermeiros,
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, bioquímicos,
farmacêuticos, assistentes sociais e nutricionistas.
Essa é, sem dúvida, uma conquista da comunidade
São Franciscana, que faz da Unimed Vale do São Francisco a maior operadora de planos de saúde da região.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a convite da Câmara de Vereadores de Petrolina, participei
de uma reunião em que o principal tema discutido foi
a cobrança do uso da água do Rio São Francisco, de
acordo com decisão tomada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Recentemente fiz um discurso nesta Casa legislativa sobre a cobrança do uso da água da Bacia do Rio
São Francisco. Isso chamou a atenção das Câmaras
Municipais, das Prefeituras, dos produtores rurais e da
agricultura irrigada dos Municípios que ficam localizados no Vale do São Francisco.
Naquela oportunidade, eu disse que fui procurado por
empresários e produtores da área da fruticultura irrigada,
que cobravam uma posição deste Parlamentar e faziam
um apelo para que eu intercedesse junto à Agência Nacional de Águas (ANA), a fim de que fosse revista a decisão
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
(CBHSF) em começar a cobrança do uso da água a partir
de 2010. Eles queriam saber como está a situação.
Esse assunto ganhou destaque e teve repercussão, causando pânico no meio empresarial da fruticul-
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tura, pois eles temem que, com o pagamento da água,
os custos tenham de ser repassados obrigatoriamente,
repercutindo no preço para o consumidor final, o que
poderá inviabilizar a comercialização dos produtos.
Os Vereadores, que no dia a dia estão nos Municípios, mais próximos da população, ouvindo seus
reclames, preocupados com a situação, convidaramme para discutir o assunto.
Segundo eles, os prejudicados pela cobrança de
água não seriam só os produtores da fruticultura irrigada, mas sim toda a população, pois a COMPESA,
empresa do Estado, prestadora de serviços de água e
esgotamento sanitário, não paga nada para retirar água
do Rio São Francisco. E, a partir da cobrança da água,
esse valor será repassado para os consumidores.
Sr. Presidente, ouvi atentamente os pronunciamentos dos Vereadores daquela Casa legislativa em
Petrolina, preocupados com a viabilidade dos projetos
da área irrigada. Se na verdade essa cobrança vier a
se concretizar, como aqueles que captam a partir de
4 litros de água por segundo irão pagar?
Sabemos que essa decisão do Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, colegiado formado por
representantes do Poder Público, da sociedade civil e
de setores usuários da água, vem sendo discutida há
muito tempo. Estão envolvidas 7 Unidades da Federação e de regiões bastante diferentes em termos hídricos e econômicos: Alagoas, Bahia, Distrito Federal,
Goiás, Minas Gerais, Sergipe e Pernambuco. Mas a
situação ainda pode ser revista.
Sabemos também, Sr. Presidente, que essa é
uma decisão difícil de ser mudada, pois desde o ano de
2001 a ANA desenvolve ações para a implementação
da cobrança pelo uso da água no Brasil, em parceria
com gestores estaduais de recursos hídricos e comitês
de bacias, e que em alguns rios de domínio da União
essa cobrança já é feita, principalmente naqueles que
cortam mais de uma Unidade da Federação.
Quanto ao apelo formulado pelos Vereadores, eu disse que, apesar de essa discussão sobre cobrança do uso
da água não ter passado pela apreciação do Congresso
Nacional, está prevista na Lei Federal nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a política nacional
de recursos hídricos. Infelizmente, a cobrança está em
conformidade com a Lei das Águas, que tem como um dos
seus fundamentos o princípio de que a água é um recurso
natural limitado, dotado de valor econômico.
Esta semana eu li nos jornais que o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco acaba de abrir
processo de seleção da agência de água da bacia. O
objetivo do processo é escolher uma organização civil
de recursos hídricos sem fins lucrativos para desem-
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penhar o papel de agência delegatória de funções de
agência da bacia.
A agência será responsável pelo gerenciamento dos recursos da cobrança pelo uso da água, que
deverá ser iniciada no segundo semestre de 2010. O
roteiro para o processo seletivo foi publicado no ultimo
dia 27 de novembro, e a data limite para a entrega das
propostas é dia 27 de janeiro de 2010.
Apesar de tudo isso, o resultado não é final. Não
se iniciou ainda a cobrança. Alguma coisa pode ser feita.
Depende da mobilização dos órgãos públicos constituídos,
como Câmaras e Prefeituras Municipais, e da população
em geral, que podem iniciar um movimento, solicitando
que não haja cobrança pelo uso da água. Mas que seja
fiscalizado para que não haja uso indiscriminado.
Sugeri aos Vereadores que fizessem uma campanha, começando pela Câmara Municipal de Petrolina. Devem entrar em contato com todas as Câmaras
Municipais e Prefeituras dos 7 Estados que compõem
a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, solicitando que intercedam junto aos políticos de cada Estado
para que a ANA não venha a cobrar pelo uso da água.
Os recursos que seriam utilizados para aplicação em
ação de recuperação da Bacia Hidrográfica seriam
assumidos pelo Governo Federal.
Da minha parte, Sr. Presidente, farei tudo o que
for possível para ajudar aquelas pessoas que estão à
margem do Rio São Francisco e que necessitam da
água para sua sobrevivência. Não podemos admitir
que os projetos de irrigação instalados em Petrolina
há mais de 30 anos, que alavancaram o progresso e o
desenvolvimento da região, tornem-se inviáveis a partir
da cobrança do uso da água. Os produtores já pagam
um preço muito alto pelo consumo da energia elétrica
e da água. Eles não suportariam mais esse impacto.
O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PSB – PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi realizado pelo Governo Federal, na última
segunda-feira, dia 14, o primeiro leilão de comercialização de energia produzida por fonte eólica, que resultou na contratação de 1.805,7 megawatts, a um preço
médio de venda de R$148,39 o megawatt-hora.
Foram vendidos 71 empreendimentos no leilão
cujos contratos de compra e venda de energia, com
20 anos de duração, a serem assinados, serão válidos
a partir de 1º de julho de 2012.
O montante financeiro transacionado em decorrência do certame alcançará 19,59 bilhões de reais ao
final do período de 20 anos de vigência de contrato.
Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o meu Estado, o Piauí, mesmo tendo apresentado 18
projetos, entre os 441 apresentados por todos os participantes brasileiros, para este leilão, e somente por
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ter sofrido uma calmaria eólica de 30 dias durante o
ano – ficou sem receber ventos nesse curto período
–, não foi selecionado para o leilão realizado pela Empresa de Pesquisa Energética, responsável pelo cadastramento dos participantes, de compra de reserva
de energia alternativa.
Esse leilão de energia eólica foi realizado para
garantir reserva, que se caracteriza pela contratação
de um volume de energia além do que seria necessário
para atender à demanda do mercado total do País.
Ele viabiliza a construção de empreendimentos de
geração eólica em Estados das Regiões Nordeste e Sul.
Sr. Presidente, queremos saber em detalhes por
que realmente o Piauí ficou de fora desse leilão, mesmo
reunindo as mesmas qualidades técnicas e naturais do
Ceará, um dos Estados selecionados pela Empresa
de Pesquisa Energética.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MILTON BARBOSA (PSC – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os aposentados e pensionistas do INSS
que recebem mais de 1 salário-mínimo tiveram, nos
últimos 10 anos, reajustes inferiores à metade do que
foi concedido a quem ganha 1 salário-mínimo.
Os números mostram que está havendo um acelerado processo de empobrecimento da faixa intermediária de aposentados e pensionistas. A rigor, essa não
é uma situação nova, mas os prejuízos aumentaram no
Governo Lula. Até 1994, os benefícios eram achatados
pelo mecanismo de correção: as aposentadorias eram
corrigidas uma vez por ano, e o reajuste não acompanhava a inflação. Nos 6 anos compreendidos entre 1997 e
2002, os reajustes dos que percebiam 1 salário-mínimo
foram iguais aos dos que percebiam mais do que isso
em 3 anos (1997, 1999 e 2002) e diferentes nos outros 3
anos (1998, 2000 e 2001). Naqueles 6 anos, a diferença
entre o aumento do salário-mínimo (corrigido em 78,5%) e
das aposentadorias de valor superior ao mínimo (46,9%)
foi de 31,6%. A situação se agravou entre 2003 e 2007.
Nesses 5 anos, os percentuais foram, respectivamente,
de 90% e de 44,3%, com uma diferença de 40,6%. Acumuladas, essas distorções provocaram um achatamento do poder de compra nas faixas média e superior dos
beneficiários do INSS. Por isso, é preciso que seja restabelecido o poder de compra dos aposentados e pensionistas. O preço da alimentação caiu desde os anos
90, mas ocorreu o contrário com despesas obrigatórias,
como energia elétrica, telefone, água, gás e, sobretudo,
assistência médico-hospitalar e remédios, itens obrigatórios para todo aposentado ou pensionista.
O Governo argumenta que os gastos previdenciários no País são muito elevados e o INSS não suportaria
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o ônus da equiparação dos reajustes dos benefícios
de quem ganha 1 salário-mínimo aos de quem ganha
mais do que isso. O fato é que o Governo age equivocadamente ao fazer alarde dos benefícios majorados
ao pessoal de menor renda, enquanto pune aqueles
que maiores contribuições deram ao INSS.
Pretendemos que haja correção igual para os
25 milhões de beneficiários do INSS – os 17 milhões
que percebem o mínimo e os 8 milhões que ganham
mais do que isso.
Dessa forma, o Governo deve aumentar os esforços para equilibrar as contas da Previdência, patrocinando uma reforma profunda, que de fato elimine os
desajustes estruturais do sistema previdenciário.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei
o Projeto de Lei nº 6.596, de 2009, para facilitar ao contribuinte o acesso à informação sobre a restituição do
Imposto de Renda da Pessoa Física. Essa medida dará
maior eficiência e publicidade à informação a respeito da
restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Ocorre que a maioria dos contribuintes espera
com bastante ansiedade o crédito da restituição na
conta bancária, contando com os recursos para atender compromissos. Todo mês recorrem ao sítio da
Receita Federal para consultar sobre a restituição e
acabam, por vezes, frustando-se ante a ausência de
dados concretos a respeito do assunto.
A iniciativa em tela certamente ajudará a todos,
no que diz respeito à programação de suas finanças
pessoais. É o mínimo que se pode esperar num país
em que a arrecadação tributária encontra-se no alentado nível de cerca de 40% do PIB.
O que se pretende é que o declarante possa, no
recesso do lar, de forma direta, receber a informação
que tanto o preocupa, via computador, em vez de ficar correndo a 3 por 2, sôfrego, atrás de dados que
não lhe chegam.
Como é o próprio contribuinte quem sustenta a
máquina administrativa fiscal do País, é natural que a
medida facilitadora do acesso à informação seja pelo
menos de seu interesse.
Temos certeza de que esse projeto merecerá a
simpatia e o apoio das demais lideranças coirmãs, no
âmbito da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje, uma pesquisa divulgada pela
Organização Internacional do Trabalho – órgão ligado
à Organização das Nações Unidas (ONU) – nos forneceu dados dignos de comemoração. Foi por causa
do sentimento que tive ao tomar conhecimento desses
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fatos que vim a esta tribuna, para compartilhá-lo com
todo o povo brasileiro.
A pesquisa Perfil do Trabalho Decente no Brasil
mostra que havia, em 1992, 8,42 milhões de trabalhadores com idade entre 5 e 17 anos. Uma década
e meia depois, em 2007, o número caiu para 4,85
milhões. Ou seja, a quantidade de crianças e adolescentes inseridas no mercado de trabalho caiu cerca
de 50% em 15 anos.
O relatório, Sr. Presidente, destacou o reconhecimento internacional da experiência brasileira de prevenção e eliminação do trabalho infantil. Segundo a
pesquisa, os resultados alcançados são expressivos.
No caso de crianças entre 10 e 14 anos, os índices caíram de 20,5% para 8,5% entre 1992 e 2007. Os dados
mostram ainda que o trabalho infantil no Brasil recruta
mais meninos do que meninas – 66% contra 34%.
É claro que a diminuição da quantidade de crianças
e adolescentes inseridas no mercado de trabalho é o resultado de uma grande luta, iniciada com o Governo Federal, através de programas como o Bolsa-Família, que tem
como um dos seus focos principais garantir à população
o exercício dos seus direitos sociais básicos nas áreas de
saúde e educação. As famílias passam a receber ajuda
financeira, o que facilita a retirada dos seus filhos dos campos de trabalho e o retorno deles às salas de aula.
Outras medidas também contribuíram para que chegássemos a esse resultado expressivo: o maior esclarecimento da população, por meio de incansáveis e acertadas
campanhas contra esse tipo de trabalho, transmitidas nos
grandes meios de comunicação; proposições apresentadas por políticos, da base do Governo ou não, porque,
definitivamente, esse assunto toca a todos; palestras,
debates promovidos em todas as partes do País.
A situação da criança e do adolescente brasileiro
sempre foi uma preocupação minha, como Parlamentar.
A minha luta por melhorias da juventude brasileira já é
conhecida por quem me colocou onde estou. Sou autor de proposições nesta Casa que estão diretamente
ligadas à causa do desenvolvimento da qualidade de
vida e da inclusão social, como a PEC que insere o
esporte no rol dos direitos sociais e o projeto que estatui normas reguladoras do trabalho rural.
Nesses últimos 15 anos, esse assunto foi exaustivamente debatido pela sociedade e por seus representantes. O Governo Federal deixou explícito que era
umas das suas maiores preocupações a retirada de
crianças e adolescentes dos vastos campos de trabalho
deste País e mostrou que, com determinação política,
as coisas podem melhorar.
Tenho plena convicção, Sras. e Srs. Deputados,
de que essa é uma luta que está apenas em seu início.
Temos muito o que fazer, muita coisa para melhorar, a
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fim de erradicar de nossa realidade mazelas como esta,
a exploração de nossas crianças e adolescentes.
É com esse espírito de luta que devemos entrar
em 2010.
Obrigado.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria aqui de fazer uma saudação
especial à Inter TV, retransmissora da Rede Globo em
Minas Gerais, e enaltecer a sua iniciativa de realizar
o Festival Viola dos Gerais, em nosso Estado de Minas Gerais, entre os meses de setembro e novembro
deste ano.
Também quero saudar todos os artistas participantes e, principalmente, a população, que brindou
todos com sua presença.
Esse projeto contou com grande participação
popular, tendo sido realizado em 30 etapas, ocorridas
em 3 regiões diferentes do Estado de Minas Gerais: 10
etapas na região norte-nordeste do Estado; 10 etapas
nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; e 10 etapas na
região do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce.
Houve importantes manifestações de cultura popular nas cidades de Janaúba, Pirapora, Unaí, Grão
Mogol, Salinas, Januária, Teófilo Otoni, Capitão Enéas,
além de Montes Claros, onde foi realizada a etapa final
de premiação aos vencedores.
E faço daqui esta saudação à Inter TV por conta
dos objetivos estabelecidos para o evento, que foram:
incentivar e divulgar o uso da viola caipira; incentivar
e divulgar a música sertaneja de raiz; promover o intercâmbio entre músicos de diferentes Estados do
País; revelar novos talentos musicais e também letristas, dando oportunidade aos músicos selecionados
de mostrarem os frutos musicais de seus trabalhos; e
difundir a música como um dos meios essenciais de
expressão cultural do nosso povo.
Nesse sentido, gostaríamos que eventos como
este fossem incorporados ao patrimônio artístico e
cultural da nossa região e do nosso Estado, pois, com
a sua realização, temos uma grande e viva movimentação de toda a cultura tradicional, tão rica em suas
manifestações, mas que, sem tais incentivos, corre o
risco de desaparecer.
Assim, quero daqui ressaltar que programas de
incentivo à cultura por meio de dedução do Imposto
de Renda podem ser utilizados em eventos culturais
como este. Penso que é bastante oportuno aproveitarmos oportunidades valorosas como esta para fazer o
resgate dos nossos valores culturais.
Em nome da nossa cultura, faço votos de que
essa valorosa iniciativa da Inter TV conte sempre com
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o apoio de todos nós, para que a nossa grande tradição
cultural não se perca ao longo dos anos.
Parabenizo a população e todos artistas pela
participação.
O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, demais presentes, caros telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara,
mais uma vitória conseguimos, nós que abraçamos a
causa dos portadores de hipertensão arterial pulmonar
e lutamos para que medicamentos essenciais fossem
distribuídos gratuitamente aos que sofrem com a doença. A partir de janeiro, as unidades do Sistema Único
de Saúde – SUS vão oferecer medicamentos gratuitos
nesse caso, para alcançar os diferentes estágios do
problema, de acordo com a Portaria nº 2.981, de 26
de novembro de 2009
A hipertensão arterial pulmonar é uma doença
rara e grave, que atinge principalmente os jovens, levando-os à fadiga, levando-os a sentir dor no peito e
até a ter desmaios. Sem tratamento adequado, causa
a morte dos pacientes em apenas 2 anos. A moléstia
caracteriza-se pelo progressivo entupimento dos vasos pulmonares por onde passa o sangue que deve
ser oxigenado.
Eu fiz pronunciamento sobre o assunto neste
plenário da Câmara e afirmei que estava nas mãos do
Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a decisão
de melhorar e prolongar a vida desses pacientes.
Também fiz um apelo ao Governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral, e ao Secretário de Saúde,
Sérgio Côrtes, para que seguissem o exemplo de São
Paulo, onde foi aprovado protocolo para tratamento dos
portadores de hipertensão arterial pulmonar através
do Sistema Único de Saúde – SUS e liberação dos
medicamentos.
Juntamente com pacientes, fui ainda à Promotoria de Justiça para instauração de um inquérito civil
público, visando à apuração de omissão administrativa
do Estado e do Município quanto ao descumprimento
da obrigação constitucional e legal de fornecer os remédios necessários.
Destacamos que a grande maioria dos pacientes
não tem condições financeiras de arcar com o alto custo dos medicamentos, que não promovem a cura, mas
garantem a sobrevida. Daí a necessidade de alguém
que se sensibilizasse, tomasse a frente e lutasse. Afinal, saúde e vida são direitos constitucionais.
Muito obrigado.
O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB –
RJ.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo
à tribuna para registrar o balanço das atividades realizadas na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
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Indústria e Comércio, que tive a honra de presidir ao
longo deste ano.
Quero registrar, Sr. Presidente, que imprimimos
um ritmo acelerado nos trabalhos. Hoje, realizamos
nossa 32ª reunião deliberativa e concluímos a apreciação de 302 itens, entre projetos e requerimentos,
no debate de temas pertinentes na área de atuação da
CDEIC. Cento e noventa projetos foram encaminhados
para apreciação de mérito, cento e sessenta e quatro
tendo sua análise concluída. Isso significa que 86%
foram analisados.
Os projetos que analisamos são de grande relevância para a sociedade brasileira. Os temas debatidos
cotidianamente pelos cidadãos brasileiros estiveram
refletidos nas ações da Comissão. Entre eles destaco
o papel que desempenhamos no enfrentamento da
crise econômica global, que teve origem nos Estados
Unidos, com o modelo especulativo, e abalou a estrutura de todo o sistema financeiro mundial. O Brasil
entrou em recessão, mas a ação do Estado e dos setores produtivos foi fundamental para a retomada do
crescimento. A tônica dos debates na CDEIC foi nesse sentido. Reunimos os diversos agentes políticos,
como o setor produtivo, os trabalhadores e o Governo, que deram suas contribuições, buscando saídas
analisando as oportunidades da crise. Após os sinais
de recuperação econômica brasileira, conseguimos
iniciar a análise do desdobramento da crise mundial,
com a presença de especialistas de renome nacional
e internacional.
Também desempenhamos papel relevante na
discussão do rumo na exploração do petróleo e do
gás, em águas ultra profundas na camada do pré-sal.
Analisamos o aspecto da consolidação da nossa indústria nacional, para fornecimento de bens e serviços
que serão demandados. Tivemos a sensibilidade de
perceber que é preciso debater o conteúdo nacional,
que possibilitará o fortalecimento e crescimento de
diversos setores, inclusive o naval.
Tenho certeza que demos nossa contribuição,
com foco no desenvolvimento econômico, para a realização dos megaeventos esportivos, que o Brasil irá
sediar nos próximos anos. É o caso da Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que terão impacto
significativo no crescimento do País, até 2020. Além
disso, tivemos a iniciativa de pautar a implementação
do sistema de formalização do empreendedor individual.
São mais de 10 milhões de pessoas, que trabalham por
conta própria, que podem garantir seus direitos previdenciários com custo baixo. Por isso, o aprimoramento
desse instrumento de inclusão social, para facilitar a
legalização do trabalho dos nossos empreendedores
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individuais, se faz necessário nesse primeiro ano de
sua aplicação.
Conseguimos disciplinar a publicidade infantil;
garantimos assistência odontológica para o trabalhador; consideramos as taxas cobradas para emissão de
carnê abusivas; autorizamos a emissão pelos bancos
de notas e duplicatas por meio eletrônico. Enfim, são
apenas algumas de nossas iniciativas, dentre outras,
de grande importância ao longo deste ano.
Lembro, Sr. Presidente, que os grandes temas
para o desenvolvimento econômico e regional do País
ecoaram na Comissão, sendo viabilizados com a realização das audiências públicas. Aproximamos a sociedade civil dos debates que acontecem nesta Casa.
Conseguimos que as diversas visões tivessem espaço,
o que contribuiu para o amadurecimento do debate dos
mais variados temas que passaram por ali.
Hoje, com a presença do Ministro de Minas e
Energia, Edson Lobão, para discutir a questão energética no Brasil, contabilizamos 40 audiências.
Não posso esquecer, Sr. Presidente, que só foi
possível a realização dessa boa prática legislativa com
a plena participação dos membros da Comissão. Para
se ter ideia, o quorum médio das nossas reuniões foi
de aproximadamente 90%. O espírito que prevaleceu
nos nossos encontros foi o da democracia. Mesmo
oposição e governo conviveram de forma harmoniosa, privilegiando o debate e o exercício saudável do
convencimento.
Destaco, ainda, a contribuição do corpo técnico
da CDEIC, que permitiu a realização dessas grandes
ações. Os funcionários entenderam que a boa prática legislativa ajuda na melhoria da vida cotidiana das
pessoas.
Era o que queria registrar.
Muito obrigado.
O SR. WILLIAM WOO (PPS – SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a coluna Nós Testamos, do jornal Diário de São
Paulo, desta semana, trouxe uma interessante reportagem sobre transporte de portadores de necessidades
especiais em táxis na cidade de São Paulo.
Senti imensa satisfação e alegria em saber que os
cadeirantes de São Paulo dispõem de serviço de táxi.
No entanto, a reportagem apontou alguns problemas
que poderiam ser corrigidos para que essa pequena
parcela da população se sinta ainda mais bem inserida no contexto social.
É que dos 80 alvarás concedidos para táxis acessíveis, apenas 35 estão em operação, devido ao alto
custo de adaptação dos veículos. Ora, trabalhar de
taxista na cidade de São Paulo não é tarefa fácil, e
nem de longe é uma atividade de alta rentabilidade.
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A margem de lucro não lhes dá possibilidade de fazer
investimentos altos em seus veículos.
Quero sugerir às autoridades competentes que se
crie algum tipo de isenção ou incentivo para os taxistas
que desejam fazer essas adaptações em seus veículos.
Algo que não seja tão oneroso quanto é hoje.
Dessa forma, senhoras e senhores, estaremos
contribuindo, efetivamente, com os portadores de necessidades especiais não só de São Paulo, mas de
todo o Brasil. O ir e vir é direito de todos, nobres Deputados. Temos que dar a nossa parcela de contribuição aos PNEs de todo o País e ajudá-los a se sentirem confortáveis como integrantes de uma sociedade
democrática, justa e igualitária.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há exatos 6
anos entrava em vigor o Estatuto do Desarmamento no
Brasil. A partir daquele momento, senhoras e senhores,
nobres colegas Deputados, emergia em cada um nós,
brasileiros, um esperançoso sentimento de mudança.
Tenho certeza de que, assim como eu, todos os cidadãos compatriotas compartilhavam do sentimento de
futura paz e calmaria. Sem mesmo saber o resultado
daquele estatuto, a sensação era de mais segurança
e de grande alívio para os moradores dos violentos
centros urbanos deste País. Vislumbrávamos, a partir
de então, um Brasil com menos violência, ameaças de
assaltos, roubos ou balas perdidas.
Passados esses anos, nada daquilo que imaginávamos nos foi apresentado como real, senhoras e
senhores. Os números não hesitam em nos mostrar
que é crescente a cada dia o número de vítimas de
assaltos, balas perdidas e tantos outros incidentes que
acontecem por causa do uso indiscriminado de armas
de fogo em nosso País. Houve redução de 40,5% na
taxa de homicídios naquela época, mas precisamos
reduzir ainda mais os percentuais.
Da tribuna desta Casa peço mais empenho de
nossas autoridades. Não há lei resultante de proposta
por nós aprovada e de sanção presidencial que funcione se não houver empenho e vigilância de nossas
autoridades locais e federais. O Estatuto do Desarmamento está aí, porém, é condição fundamental para
que seja eficiente e apresente resultados a mobilização
de todas as esferas do Governo no sentido de coibir a
entrada de armas ilegais no País.
Não resta dúvida de que o Estatuto alcançou
resultados positivos. Contudo, nobres colegas Deputados, no Brasil, ainda hoje, há mais de 10,1 milhões
de armas ilegais em circulação, dentre as quais 6 milhões se encontram nas mãos de perigosos e implacáveis bandidos.
De onde vem tanto armamento ilegal? Como
chegam até as mãos da bandidagem essa quantida-
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de de armas de fogo? Por intermédio de traficantes de
armas e atravessadores que adentram as fronteiras
brasileiras, é claro.
Por isso, senhoras e senhores, o Estatuto do Desarmamento trará resultados ainda melhores quando o
Brasil acordar e se posicionar de maneira a controlar
intensivamente as suas regiões fronteiriças. É por ali
que entram, além de toneladas de drogas, os armamentos mais letais do arsenal usado pelas facções
criminosas instaladas no País.
Da forma como são vigiadas as nossas fronteiras, milhares de armas de fogo continuarão a entrar
ilegalmente no Brasil, posicionando nossas cidades no
ranking dos centros urbanos mais violentos do mundo.
Não é disso que precisamos nem foi isso com que sonhamos para nós e para as nossas gerações futuras.
É preciso reforçar a vigilância, redobrar o efetivo
de policiais nas nossas fronteiras e aparelhá-los de
maneira a oferecer estrutura para um trabalho rápido
com grau de eficiência máxima. Dessa forma, tenho
certeza, senhoras e senhores, nobres colegas Deputados, de que poderemos desfrutar de um sentimento
comum, como o que inicialmente tínhamos quando do
lançamento do Estatuto: o sentimento de esperança
da tão sonhada paz e segurança nas ruas das nossas cidades.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores que assistem à TV Câmara, grande parte
do Brasil, no dia 11, foi dormir no escuro. Se é que podemos dizer que o País pode dormir com esse evento
que deixou às escuras nada menos que 18 Estados
da Federação brasileira e ainda o nosso vizinho Paraguai. Foram aproximadamente 88 milhões de brasileiros que ficaram sem o serviço de energia por pelo
menos 2 horas.
As reais causas desse megablecaute ainda não
foram esclarecidas, mas as suas consequências estão às claras. No instante em que foi instalado aquele
caos energético, centenas de indústrias e empresas do
setor de serviços sofreram grandes perdas. Naquele
momento, senhoras e senhores, os setores produtivos
das maiores 2 maiores cidades do País, São Paulo e
Rio de Janeiro, deixavam de produzir. Isso sem falar em
que muitos amargaram prejuízos pendendo da matériaprima utilizada na confecção de seus produtos.
O apagão pegou de surpresa, também, milhares
de cidadãos por todo o Brasil. Em São Paulo, sem terem
como ir para casa, trabalhadores dormiram pelas ruas
da cidade esperando condução para chegar a seus lares e repousar depois de exaustivo dia de trabalho.
As estatísticas mostram que o nosso País tem
um dos sistemas elétricos mais estáveis do mundo. A
possibilidade de haver um evento como o de terça-feira,
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segundo dados, é de 1 a cada 20 anos. No entanto,
nobres Deputados, não é o que temos visto nos últimos anos. Temos presenciado blecautes como esses
com uma frequência muito maior, e aqui posso citálos: o primeiro em 1985, seguido por outros em 1999
e 2002, e agora há esse apagão.
Até quando o Brasil ficará à mercê de eventos
como esses, senhoras e senhores? Não podemos
esperar para saber o real motivo que desencadeou o
desligamento da principal rede que abastece o nosso País.
Precisamos manter o País nos trilhos do desenvolvimento. Para que isso ocorra, dependemos de um
sistema energético mais estável, menos vulnerável a
quedas que geram enormes prejuízos à Nação. Seja
qual for o motivo desse último apagão, precisamos
tomar providências. Um país que tem crescido com
a rapidez com que cresce esta Nação não deve ficar
refém de um sistema de energia mal gerido.
Venho aqui, senhoras e senhores, nobres amigos
Deputados, pedir mais empenho do Governo Federal
quanto à operação desse fundamental setor. Quero
fazer um apelo desta tribuna, para que nosso Presidente Lula e sua equipe estejam mais engajados em
dar o máximo de suporte às empresas que operam o
nosso sistema. Peço isso não só por representar um
dos Estados mais produtivos do País, mas também
por ter a preocupação de que toda a Nação esteja livre desse tipo de evento, que gera, além de prejuízos
financeiros, danos também à imagem do nosso País
perante toda a comunidade mundial.
Muito obrigado.
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna no dia de hoje para expressar
minha profunda solidariedade aos médicos grevistas
do Estado do Piauí e solicitar aos Governos Municipal
e Estadual que escolham o caminho do diálogo e da
negociação, buscando atender as justas reivindicações da categoria.
Os médicos decidiram realizar, no dia 9 de dezembro, uma paralisação geral em todos os hospitais
da rede pública municipal e estadual de saúde, porém,
na noite desta sexta-feira, dia 11, resolveram voltar
normalmente ao trabalho a partir de sábado, dia 12.
Alegaram que é final de ano e que os doentes não
podem ser penalizados, mas prometeram nova greve
para o mês de janeiro.
A medida foi tomada por causa da defasagem
salarial da categoria e teve caráter de advertência. No
dia 9, uma quarta-feira, os médicos trabalharam apenas nos hospitais de atendimento de urgência, como
o HUT Dr. Zenon Rocha, em Teresina.
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O SIMEPI – Sindicato dos Médicos do Piauí exige reajuste escalonado de 30% em 5 etapas, para
que o piso salarial do médico passe de pouco mais
de mil reais para 3.500 reais até 2012. Hoje, os médicos recebem pouco mais de 1 mil reais no começo da
carreira, o que, diga-se de passagem, é um absurdo
para um profissional que se dedica por, no mínimo, 6
longos anos de estudo constante para conseguir exercer a profissão.
Outra exigência da classe médica é a regularização do pagamento da produtividade, que está atrasado
há vários meses, dependendo da unidade de saúde
onde o médico está lotado. Além disso, os hospitais
municipais deixaram de apresentar o “espelho”, documento que relaciona todos os procedimentos executados pelo profissional, assim o médico não tem como
saber com exatidão se está recebendo o valor correto
pela sua produtividade.
Diante das denúncias, o Sindicato dos Médicos
reivindica que os espelhos voltem a ser emitidos e que
seja estabelecida uma data-base para o repasse da
produtividade, já que o benefício é depositado pelo Ministério da Saúde na conta do Estado e do Município
para pagamento pelos procedimentos executados.
Gostaria também de pedir a atenção desta Casa
para o Projeto de Lei nº 3.734, de 2008, que altera o
salário-mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas,
fixando o salário-mínimo dos médicos em 7 mil reais
mensais, sendo o valor horário de 31 reais e 81 centavos.
A proposta, de autoria do Deputado Ribamar Alves, pretende fazer justiça aos milhares de médicos
e cirurgiões-dentistas que atuam nessas áreas e que
desempenham papel importantíssimo no atendimento
à saúde da população brasileira.
O referido projeto de lei tem como justificativa o
fato de que, para atender adequadamente um paciente
o médico necessita ter uma boa qualidade de vida para
evitar que esse profissional leve seus problemas pessoais para seu serviço, que hoje são vários. Devido à
má remuneração, os médicos acabam se endividando
para poder pagar estudos e se atualizar.
Em geral se observa que nos hospitais públicos
há um grande descaso para com a saúde, que os
médicos trabalham em condições precárias e tem de
dar a devida prestação do seu serviço ao paciente, o
que exige, e com toda a razão, um tratamento adequado, pelo fato de esse serviço ser pago por meio
dos impostos.
Uma melhoria na remuneração dos médicos reduzirá um antigo problema da classe, que é a necessidade de trabalhar em vários hospitais para um melhor
salário, sendo que essa forma de trabalho acaba es-
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gotando o médico e refletindo no seu tratamento aos
pacientes, não dando tempo ao médico para estudar
e poder se atualizar e oferecer um bom atendimento
ao seu paciente. Por isso esse projeto entende que
uma boa remuneração evita o acúmulo de atividades
que desgastam o médico e proporciona uma melhor
prestação do serviço.
Portanto, se esse médico for melhor remunerado,
evitar-se-á o acúmulo de trabalho, o que proporcionará
a ele uma melhor qualidade de vida. O médico poderá
se dedicar mais aos estudos, atualizando e ampliando
seus conhecimentos, bem como à sua família.
Entendemos que essas reivindicações se harmonizam com os princípios da dignidade da pessoa
humana e da valorização do trabalho.
Para concluir, Sr. Presidente, quero reiterar o meu
apoio integral às justas e legítimas reivindicações dos
médicos, além de destacar que os Governos Estadual
e Municipal precisam, com urgência, rever suas posições no sentido de abrir canais para o diálogo com a
categoria. É imprescindível a retomada das negociações para que a greve seja resolvida o quanto antes
possível e o atendimento à população possa ser restaurado e aprimorado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Neudo Campos PP
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Total de Amapá: 4
PARÁ
Beto Faro PT
Giovanni Queiroz PDT
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
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Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 10
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Total de Amazonas: 4
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 7
ACRE
Fernando Melo PT
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5
TOCANTINS
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Total de Tocantins: 5
MARANHÃO
Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pinto Itamaraty PSDB
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Zé Vieira PR
Total de Maranhão: 7
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
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Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 16
PIAUÍ
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Elizeu Aguiar PTB
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 7
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Total de Rio Grande do Norte: 4
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Wellington Roberto PR
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 6
PERNAMBUCO
André de Paula DEM
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Nascimento PT
Inocêncio Oliveira PR
José Chaves PTB
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Total de Pernambuco: 12
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ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 6
SERGIPE
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV
Félix Mendonça DEM
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
José Carlos Aleluia DEM
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 21
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Ciro Pedrosa PV

71765

71766

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Delgado PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 30
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 6
RIO DE JANEIRO
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Luiz Sérgio PT
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Total de Rio de Janeiro: 31
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Vieira DEM
Nelson Marquezelli PTB
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Roberto Alves PTB
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Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Total de São Paulo: 40
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 2
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB
Total de Goiás: 10
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Andre Vargas PT
Assis do Couto PT
Cassio Taniguchi DEM
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
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Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Wilson Picler PDT
Total de Paraná: 18
SANTA CATARINA
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
Jorge Boeira PT
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 9
RIO GRANDE DO SUL
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Luciana Genro PSOL
Luiz Carlos Busato PTB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande do Sul: 18
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de
presença registra o comparecimento de 297 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
Requerimento de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº 4.866, de 2009, que inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei nº 5.917, que cria o Plano
Nacional de Viação – PNV.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno
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da Câmara dos Deputados, incluir no Regime
de Urgência a apreciação do PL 4866/2009,
que inclui o Rio Santa Maria da Vitória na Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que cria
o Plano Nacional de Viação – PNV.\
Justificação
A Bacia do Rio Santa Maria da Vitória situa-se na Região Central do Estado do Espírito
Santo. Sua área é de aproximadamente 1.660
km². Percorrendo cerca de 122 Km, desde sua
nascente até a sua foz, limita-se à Leste com
a Baia de Vitória, ao norte e a oeste com as
Bacias dos Rios Reis Magos e Doce e ao sul
com as Bacias dos Rios Jucu, Bubu e Formate, no trecho compreendido entre o Porto de
Vitória até as Estações Aduaneiras.
Fazem parte da Bacia os Municípios capixaba de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Serra e Vitória.
A região metropolitana da Grande Vitória
está com o seu sistema viário completamente
saturado, inviabilizando a atividade portuária,
provocando aumento do custo Brasil, consequentemente, a perda de carga para os portos
vizinhos do Rio de Janeiro.
O Rio Santa Maria se reveste da maior
importância para o Estado do Espírito Santo.
Considerando a relevância da matéria, que
já tramita na Câmara dos Deputados, desde
17/03/2009, e encontra-se, atualmente, na
Comissão de Viação e Transportes, solicito
ao Excelentíssimo Senhor Presidente deferir o presente requerimento para incluir o PL
4866/2009 no regime de urgência.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009.
– Rose de Freitas, PMDB/ES; Edson Duarte, Líder do PV; José Anibal, Líder do PSDB;
Ronaldo Caiado, Líder do Democratas; Dagoberto, Líder do PDT; Mário Negromonte, Líder
do PP; Sandro Mabel, Líder do PR; Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB,PTC;
Devanir Ribeiro, Líder do PT.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão todos de acordo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Qual é a urgência?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É a urgência que inclui o Rio Santa Maria da Vitória...
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O SR. HENRIQUE FONTANA – Certo. Perfeito,
Presidente. Estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de
acordo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento de urgência para apreciação do Projeto de Lei
Complementar nº 12, de 2003, que fixa normas para
a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Assinado por todos os Líderes.
REQUERIMENTO
“Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara dos Deputados, requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, urgência
para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 12, de 2003, do Senhor José Sarney Filho, 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”.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2007.
– José Múcio Monteiro, Líder do Governo;
Beto Albuquerque, Vice-Líder do Governo;
Benedito de Lira, Vice-Líder do PP; Miro Teixeira, Líder do PDT; Jovair Arantes, Líder do
PTB; Colbert Martins, Vice-Líder do PMDB;
Hugo Leal, Líder do PSC; Luiz Sérgio, Líder
do PT; Fernando Coruja, Líder do PPS; Renildo Calheiros, Líder do PcdoB; Marcelo
Ortiz, Líder do PV.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os senhores estão de acordo? (Pausa.) De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº
3.118, de 2004, que altera a Lei nº 7.998, de janeiro de
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências, a fim de reduzir o período
aquisitivo de acesso ao seguro-desemprego para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sazonais.
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REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para
tramitação do PL 3.118, de 2004, de autoria
do Deputado Paulo Bauer, que altera a Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “Regula
o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras providências.”, a fim
de reduzir o período aquisitivo de acesso ao
seguro desemprego para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sazonais.
Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. –
Ana Arraes, PSB/PE; Colbert Martins, ViceLíder do PMDB; Ronaldo Caiado, Líder do
Democratas; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB;
Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT; Lincoln
Portela, Vice-Líder do PR; Fernando Coruja,
Líder do PPS; Ivan Valente, Líder do PSOL;
Paulo Rubem Santiago, Vice-Líder do PDT;
Roberto Santiago, Vice-Líder do PV.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os senhores estão de acordo?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não há
acordo?
O SR. RONALDO CAIADO – Não há acordo para
esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está retirado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento de urgência para a apreciação da Mensagem nº
563, de 2009, que encaminha ao Congresso Nacional
o texto de modificações do Convênio Constitutivo do
Fundo Monetário Internacional.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, nos termos do artigo 155 do Regimento, requeremos regime de
urgência para apreciação da Mensagem nº
563, de 2009, que “Encaminha ao Congresso
Nacional o texto de modificações do Convênio
Constitutivo do Fundo Monetário Internacional,
que trata, respectivamente, da reforma da expansão da capacidade de investimento e renda
do FMI e da distribuição de quotas e do poder
de voto dos países membros.
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Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009.
– Henrique Fontana, Líder do Governo; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do Bloco PSB/
PCdoB/PMN/PRB; Hugo Leal, Líder do PSC;
Cândido Vaccarezza, Líder do PT; Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB,PTC;
Sandro Mabel, Líder do PR; Benedito Lira,
Vice-Líder do PP; Daniel Almeida, Vice-Líder
do Bloco PSB,PCdoB,PMN,PRB”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão de
acordo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento para apreciação do Projeto de Lei nº 5.917,
de 2009, que dispõe sobre os valores das parcelas
remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do
Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei
nº 11.171, de 2 de setembro de 2005.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeremos, nos
termos do artigo 155, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, urgência para
apreciação do Projeto de Lei nº 5917, de 2009,
que ‘Dispõe sobre os valores das parcelas
remuneratórias dos integrantes das Carreiras
e do Plano Especial de Cargos do DNIT, de
que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro
de 2005, da Carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em
Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº
11.539, de 8 de novembro de 2007, e dá outras providências ’.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de
2009. – Geraldo Magela, PT/DF; Cândido
Vaccarezza, Líder do PT; Cândido Vaccarezza, Líder do PMDB; José Anibal, Líder do
PSDB; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB;
Ronaldo Caiado, Líder do Democratas; Jovair Arantes, Líder do PTB; Aelton Freitas,
Vice-Líder do PR; Fernando Coruja, Líder
do PPS; Edson Duarte, Líder do PV; Hugo
Legal, Líder do PSC; Ivan Valente, , Líder do
PSOL; Dagoberto:Líder do PDT; Miguel Martini, Representante do PHS; Daniel Almeida,
Vice-Líder do Bloco PSB,PCdoB,PMN,PRB;
Fábio Faria, Líder do PMN; Cleber Verde,
Líder do PRB.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão todos de acordo?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Em homenagem
ao engenheiro José Carlos Aleluia e ao engenheiro
Sciarra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de
acordo?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO. (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Urgência para apreciação do projeto que veio do Senado
que concede anistia a policiais e bombeiros militares
do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima, Tocantins,
Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e
Distrito Federal, punidos por participar de movimentos
reivindicatórios.
Esse projeto é do Senado, da lavra dos Senadores Garibaldi Alves, da Senadora Rosalba Ciarlini
e Senador José Agripino.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, nos termos do art.
153 e art. 155 do RICD, requeremos a V. Exa.,
REGIME DE URGÊNCIA na apreciação do
Projeto de Lei nº 3.777, de 2008, de autoria do
Senador Garibaldi Alves, Senadora Rosalba
Ciarlini e do Senador José Agripino, que concede anistia a policiais e bombeiros militares
do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará,
Santa Catarina e Distrito Federal, punidos por
participar de movimento reivindicatórios, confome apoiamentos em anexo.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de
2009. – Henrique Eduardo Alves, Líder do
Bloco PMDB,PTC; Cândido Vaccarezza, Líder do PT; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB;
José Anibal, Líder do PSDB; Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas; Jovair Arantes, Líder do
PTB; Edson Duarte, Líder do PV; Fernando
Coruja, Líder do PPS; Ivan Valente, , Líder
do PSOL; Dagoberto:Líder do PDT; HUGO
LEAL, Líder do PSC; Daniel Almeida, ViceLíder do Bloco PSB,PCdoB,PMN,PRB; Fátima
Bezerra, PT/RN.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de
acordo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
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APROVADO.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
destacar: nós estamos aprovando a urgência para
apreciação. Senão, vão dizer que estamos aprovando
projetos em 1 segundo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não. É
urgência.
O SR. CHICO ALENCAR – Só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E urgência
se aprova em 1 segundo. Mérito, em várias horas.
O SR. CHICO ALENCAR – Pois é. O pessoal do
DNIT está comemorando.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento de regime de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº 6.015, de 2005, que institui o Fundo
Nacional do Idoso e autoriza deduzir do Imposto de
Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e
Nacional do Idoso.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, nos termos do art.
155 do Regimento Interno, requeremos regime
de urgência na apreciação do Projeto de Lei
nº 6015/2005, que “Institui o Fundo Nacional
do Idoso e autoriza deduzir do imposto de
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
as doações efetuadas aos Fundos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso”.
Justificação
O presente projeto de lei foi aprovado em sua
forma original e de forma conclusiva pelas Comissões
de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação
e Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados (em 28/10/2008). A partir de então, o
projeto foi remetido ao Senado Federal, onde tramitou
pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos
Econômicos. Posteriormente, foi aprovado pelo Plenário
do Senado, com a inclusão da seguinte emenda, que
deve ser apreciada, agora pelo plenário da Câmara:
EMENDA ÚNICA
(Correspondente a Emenda nº 1 – CAE)
Insira-se, onde couber, no projeto, o seguinte
artigo:
“Art. É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) gerir
o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios
2 para a sua utilização”.
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Senado Federal, 1 de novembro de 2009.
– Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal”
Sala das Sessões, 2 de maio de 2007.
– Beto Albuquerque, Vice-Líder do Governo; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB; José
Genoíno, Vice-Líder do PT; Moreira Mendes,
Vice-Líder do PPS; Edson Duarte, Líder do
PV; Brizola Neto, Vice-Líder do PDT; Hugo
Leal, Líder do PSC; José Carlos Aleluia, ViceLíder do Democratas; Lobbe Neto, Vice-Líder
do PSDB; Arnaldo Faria de Sá, Líder do PTB;
Antônio Cruz, Vice-Líder do PP; Aelton Freitas, Vice-Líder do PR;”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de
acordo?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requerimento de urgência para apreciação do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1.176, de 1995,
do Poder Executivo, que estabelece os princípios e
as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e dá
outras providências.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, incluir no regime
de urgência a apreciação do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei Nº 1.176D/95 – do Poder Executivo – que “estabelece
os princípios e as diretrizes para o Ssitema Nacional de Viação e dá outras providências.”.
Justificação
O Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
encontra-se completamente desatualizado e
não corresponde à realidade e às demandas
dos dias de hoje.
A matéria, cujo mérito é inquestionável, já
foi aprovada por esta Casa, sob forma do Substitutivo encaminhado ao Senado em 2000.
Nos quase nove anos desde a tramitação
na Câmara dos Deputados, o substitutivo aqui
elaborado ficou desatualizado em relação à legislação e à própria organização institucional
do setor federal de transportes, pois, desde
então, entre outras mudanças, foi extinto o
DNER e criado o Departamento Nacional de
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Infraestrutura de Transportes – DNIT, que o
substituiu com competências ampliadas, foram
implantadas a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ e a Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, além de
Ter o setor portuário sido alçado à Secretaria
Especial dos Portos, diretamente subordinada
à Presidência da República.
Com tantas mudanças, era inevitável,
portanto, a alteração do texto do projeto pelo
Senado Federal, que o aprimorou e trouxe a
modernização necessária para oferecer ao
País diretrizes mais adequadas para o seu
desenvolvimento. O Substitutivo aprovado pelo
Senado caracteriza o Sistema Nacional de Viação e define as diretrizes para a expansão de
todo o arcabouço viário brasileiro, oferecendo
subsídios ao Poder Executivo e ao Congresso
Nacional para os orçamentos anuais e plurianuais, em termos de investimento na infraestrutura de transportes.
Pela relevância da matéria, que já tramita
no Congresso Nacional desde 1995, solicito
aos nobres pares apoiamento ao presente requerimento para incluir o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Nº 1.176-D/95
no regime de urgência.
Sala das reuniões, 15 de abril de 2009.
– Jaime Martins, PR/MG; Henrique Eduardo Alves, , Líder do PMDB; Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas; Lincoln Portela, ViceLíder do PR; Duarte Nogueira, Vice-Líder do
PSDB; Antônio Carlos Biscaia, Vice-Líder
do PT.”
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente,
só um minuto. Este qual é?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É urgência
para apreciação do Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 1.176, de 1995, que estabelece os
princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de
Viação e dá outras providências.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
pedir que este fique mais para o final da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mais para
o final.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora
vamos votar uma prorrogação de prazo para funcionamento da CPI da Dívida Pública.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pareceme que há acordo em torno disso. A prorrogação é
apenas para a formulação do relatório, nada mais do
que isso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha.
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
provisória nº 471, de 2009, que altera as Leis
nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 9.826, de
23 de agosto de 1999, que estabelecem incentivos fiscais para o desenvolvimento regional.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 6-12-09
PRAZO NA CÂMARA: 20-12-09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
22-12/09 + 16 DIAS (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-09 + 90
DIAS
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para oferecer parecer, pela Comissão Mista, concedo a palavra
ao Sr. Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com muita frequência, tenho vindo à tribuna da
Câmara dos Deputados exercer meu mandato, mas em
determinados momentos a emoção ainda toma conta
deste Deputado de quinto mandato. Por que a emoção
toma conta? Ao fim do Governo do Presidente Itamar
Franco, o Brasil havia firmado um acordo na rodada do
Uruguai que estabelecia que até dezembro, portanto
antes do fim do Governo Itamar, o Governo brasileiro
deveria enviar à Organização Mundial do Comércio –
OMC, a relação de todos os programas de incentivo
existentes no País. O Ministério da Indústria e Comércio
– lembrem-se que o Governo Itamar foi um governo,
de certa forma, transitório – elaborou a relação dos
incentivos, mas não conseguiu fazer com que isso
passasse pelo Ministério das Relações Exteriores, e
o Brasil não enviou seus programas de incentivo, nem
sequer estabeleceu um programa de incentivo para o
regime automotivo brasileiro.
Iniciado o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, deparamo-nos com um problema grave
na indústria automotiva brasileira. A Argentina, nosso
parceiro do MERCOSUL, tinha um programa de regime automotivo, e não poderíamos fazer mais nada,
na medida em que não havíamos mandado o nosso
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no prazo certo para registro na OMC. O Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso editou uma
medida provisória, estabelecendo um regime automotivo do Nordeste, o regime automotivo do Brasil. À
época, Paulo Souto era o Governador da Bahia. Tive
a iniciativa de pedir para me tornar o Relator da medida, que não contemplava o Norte, o Nordeste e o
Centro‑Oeste ou qualquer outra região que não fosse
a de São Paulo, já desenvolvida.
Nós começamos a trabalhar com o regime automotivo alternativo, que terminou desembocando no
regime automotivo do Norte e Nordeste, que dava vantagens a empresas do Sul. O Rio Grande do Sul, com a
competência costumeira dos gaúchos, rapidamente se
mobilizou e atraiu para o seu território uma fábrica da
General Motors e uma fábrica da Ford. O processo estava em andamento. Nós, do Nordeste, particularmente
da Bahia, conseguimos fazer entendimento com a Asia
Motors, que, logo em seguida, mostrou-se uma opção
equivocada, pois o empresário que a representava no
Brasil tanto o lado brasileiro quanto o coreano não agiu
de forma correta nem com o Governo Federal nem com
os Governos Estaduais. Ficamos sem nada.
Em seguida, mudaram os Governos Estaduais.
Assumiu no Rio Grande do Sul o Governador Olívio
Dutra, que pensava de modo completamente diferente
do seu antecessor em relação à atração de indústria
para o seu Estado.
O Governador Olívio Dutra rapidamente começou
a rediscutir os processos com a Ford e a GM. A General
Motors já estava em estado avançado no Rio Grande do
Sul, o que na aviação se diz: estava no ponto de não retorno. Por isso, o Estado continua tendo a General Motors.
A Bahia, o Ceará e demais Estados do Nordeste estavam
completamente fora do regime automotivo. Mas houve o
desenlace, o desacordo, a separação, o divórcio entre o
interesse do Governo do Rio Grande do Sul e o da empresa Ford. E entramos novamente em cena.
Eu tive a oportunidade de ser procurado por um
jornalista baiano. Ele me disse que a Ford tinha rompido
seu compromisso com o Rio Grande do Sul e estava
procurando um lugar para se instalar. Eu fui o procurado, Deus me iluminou! Eu liguei para o Governador
que havia assumido o Governo, o atual Senador César
Borges, e lhe disse: “Fui procurado por um jornalista que
quer trazer o Presidente da Ford para conversar com o
senhor”. E assim foi. o Presidente da Ford chegou ao
aeroporto, fui buscá-lo, levei-o à casa do Governador
César Borges, que de maneira ágil já tinha um helicóptero em seu palácio, os terrenos escolhidos, e levou toda
a Diretoria da Ford para se conhecê-los.
Deputado Inocêncio Oliveira, conseguimos aprovar aqui – por meio da luta de toda a bancada da
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Bahia, que contou com a importante participação do
saudoso amigo Senador Antonio Carlos Magalhães
– uma medida provisória que levou à implantação de
um polo automotivo da Ford na Bahia que produz 250
mil carros por ano. Em razão disso, a Ford comprou
uma indústria no Ceará que também está realizando
investimentos.
Tenho de agradecer ao Presidente Lula por ter
atendido ao pleito da Bahia, que vem perdendo todas as
disputas com Ceará e Pernambuco. Dessa vez, o Presidente Lula editou uma medida provisória que permite
que a empresa Ford não somente amplie seu espaço
na Bahia, mas que também construa uma fábrica de
motores e outra de estamparia. Portanto, consolida o
polo automotivo da Bahia e consolida também investimentos no Ceará, na empresa Troller.
É, para mim, Deputado Mendes Ribeiro – como
gaúcho que é permita-me dizer que V.Exa. sabe que
estou falando a verdade –, uma alegria muito grande
relatar esse projeto. A alegria é ainda maior porque,
na época em que aprovamos a medida provisória que
levou à implantação da Ford, por equívoco – hoje reconhecido –, os companheiros do PT votaram contra.
Hoje o destino fez com que o Governador da Bahia
fosse do PT – e cá estamos todos, Deputado Mário
Negromonte – V.Exa., que é da base do Governo, e eu,
que sou da Oposição ao Governo –, votando a favor
da medida provisória.
O meu relatório, portanto, é que a medida é relevante, urgente, constitucional, e meu parecer é pela
aprovação na forma como foi editada pelo Presidente Lula.
Como um dos Líderes da Oposição ao Presidente Lula, e Líder do partido que faz oposição ao Presidente Lula, tenho que agradecer a S.Exa. A Bahia vai
reconhecê-lo, como reconhece o trabalho de Fernando
Henrique Cardoso, que levou a fábrica para a Bahia.
Muito obrigado.
O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
oradores inscritos para discutir a matéria.
Para falar contrariamente, com a palavra o ilustre Deputado Duarte Nogueira. S.Exa. dispõe de 3
minutos.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, eu quero deixar claro que reconheço a importância da matéria. Não vou fazer um
julgamento de mérito, mas quero esclarecer o nosso
posicionamento.
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Uma medida provisória que tem sob a égide constitucional o aspecto de exigir a urgência e a relevância
deve ter justificativa para ser editada.
Nós estamos tratando da prorrogação de incentivos para o setor automotivo da Região do Nordeste,
em especial da nossa também querida Bahia, como
lembrou aqui o Deputado José Carlos Aleluia. No entanto, Sr. Presidente, esses incentivos estarão em vigor
até o final do ano que vem. A medida provisória estende os incentivos para além desse período, portanto, a
contar também o ano de 2011.
Entendemos nós que isso poderia ter sido feito
por meio de projeto de lei, para que pudéssemos, por
meio dessa ação, manter esses incentivos e gerar a
estabilidade jurídica necessária para que os contratos
e o planejamento de investimento na produção dessas
indústrias, na absorção de mão de obra, na geração
de emprego e de renda, no desenvolvimento regional
e na ampliação do parque automotivo da região do
Nordeste tivessem continuidade.
Mais uma vez, criticamos o método do Governo
de novamente se utilizar de medidas provisórias para
esvaziar a discussão e tolher o Congresso Nacional,
o Parlamento, limitar a discussão, suprir o debate e o
contraditório, para que, quem sabe, pudéssemos até
aperfeiçoar o texto.
Feitas essas observações, quero dizer que entendemos a importância desses incentivos para o Brasil.
Acho apenas que por meio de medida provisória não
é o método mais adequado. Poderíamos ter feito isso
por meio de projeto de lei. Mas reconheço a relevância, entendo o mérito da questão e acho importante
termos chegado a esse acordo para que essa matéria
pudesse ser votada na tarde de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Abro mão,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa.
abre mão.
Para falar a favor, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Nelson Proença. (Pausa.)
Há mais algum orador? (Pausa.) Não, nenhum.
Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado
Hugo Leal. (Pausa.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um apelo a todos os Srs. Parlamentares: abram mão de discutir para que possamos votar
imediatamente esses projetos. São vários projetos de
nosso interesse, vários projetos por acordo. Faço um

71776

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

apelo para que possamos imediatamente votar todos
os projetos. Este é o apelo que faço ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – NÃO
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presidente, para encaminhar pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Foi
aceita, então, a ideia de não falar no encaminhamento
de votação. Somente haverá orientação de bancada.
Para orientar a bancada, em nome do PMDB
– concedo a palavra ao ilustre Líder Mendes Ribeiro
Filho.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar o Presidente Lula por essa iniciativa e registrar, como fez o Deputado José Carlos
Aleluia, a iniciativa de S.Exa. Quando a Ford saiu do
Rio Grande, acharam que era uma grande medida.
Hoje ela está na Bahia.
Sou um Deputado que sempre procura o entendimento, o diálogo, mas nada melhor do que um dia
depois do outro para que seja mostrado o caminho
correto a ser seguido. Acho que o Presidente Lula está
querendo dizer que alguma coisa de errado ocorreu lá
atrás no Rio Grande do Sul.
O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
orientar a bancada, em nome do PT – concedo a palavra ao Deputado Carlos Zarattini.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT
vota “sim” a essa medida provisória, que tem a importância de prorrogar esses incentivos e fazer com que
haja geração de empregos na Bahia e no Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
orientar a bancada, em nome do PSDB – o ilustre Líder Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos votando a admissibilidade ou o mérito?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
mérito.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Conforme já nos
manifestamos, entendemos que o método que o Governo utilizou para aprovar essa matéria não cabia na
forma de medida provisória. No entanto, no seu mérito, entendemos importante para o desenvolvimento
regional da Região Nordeste do nosso País, da nossa
indústria automotiva, na ampliação do nosso parque
industrial, na promoção de geração de emprego e de
renda.
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É importante que esses incentivos possam perdurar a partir de 2011, porque isso traz segurança
jurídica. E a estabilidade contratual do planejamento
desses investimentos precisa dessa estabilidade jurídica, do ponto de vista da manutenção, da engenharia
financeira que faz realizar esses investimentos.
Portanto, o PSDB vota “sim” à medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB
– “sim”.
DEM? (Pausa.)
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Todo o mundo “sim”, Sr.
Presidente, é o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Todo
mundo “sim”?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Todo o mundo “sim”,
Sr. Presidente. PTB – “sim”.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – PPS – “sim”.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –
PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
rapidamente, essa medida provisória de incentivos
fiscais traz uma obrigação a todos nós, porque todo
incentivo fiscal exige uma contrapartida.
A contrapartida das empresas é o pleno emprego; é o cuidado ambiental, mais do que nunca; é a
responsabilidade para com a sociedade e para com o
povo pobre dessas regiões beneficiadas. Não é só a
benesse para o empreendedor, é o compromisso social deles, pelos quais temos de velar.
É bom lembrar que é a Medida Provisória nº 471,
não é emenda constitucional do mesmo número que,
como se viu aqui, continua muito polêmica e não será
apreciada neste ano legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação o parecer do Relator, na parte em que manifesta parecer favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e de sua adequação orçamentária e financeira, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADO POR UNANIMIDADE.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação as Emendas nºs 1 e 40, apresentadas na Comissão Mista, com parecer pela rejeição.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que aprovam o parecer pela rejeição
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADAS E, PORTANTO, REJEITADAS TODAS AS EMENDAS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação a Medida Provisória nº 471, de 2009, ressalvados os destaques. (Pausa.)
Não existem destaques.
A medida provisória será votada na íntegra:
“Art. 1º A Lei nº 9.440, de 14 de março
de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 11-A:
“Art. 11-A. As empresas referidas no §
1º do art. 1º , entre 1º de janeiro de 2011
e 31 de dezembro de 2015, poderão apurar
crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por:
I – 2 (dois), no período de 1º de janeiro
de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II – 1,9 (um inteiro e nove décimos), no
período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012;
III – 1,8 (um inteiro e oito décimos), no
período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013;
IV – 1,7 (um inteiro e sete décimos), no
período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014; e
V – 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no
período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
§ 1º No caso de empresa sujeita ao
regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o
montante do crédito presumido de que trata o
caput será calculado com base no valor das
contribuições efetivamente devidas, em cada
mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações de venda.
§ 2º Para os efeitos do § 1º , o contribuinte deverá apurar separadamente os créditos
decorrentes dos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas auferidas com a venda
no mercado interno e os créditos decorrentes
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dos custos, despesas e encargos vinculados
às receitas de exportações, observados os
métodos de apropriação de créditos previstos
nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8º e 9º do
art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
§ 3º Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1º , devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da aquisição
de insumos no mercado interno.
§ 4º O benefício de que trata este artigo
fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a,
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
crédito presumido apurado.
§ 5º A empresa perderá o benefício de
que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização
dos investimentos previstos no § 4º , na forma
estabelecida em regulamento.”
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .................................................
§ 3º O crédito presumido poderá ser aproveitado em relação às saídas ocorridas até 31
de dezembro de 2015.
§ 4º O benefício de que trata este artigo
fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a,
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
crédito presumido apurado.
§ 5º A empresa perderá o benefício de
que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização
dos investimentos previstos no § 4º , na forma
estabelecida em regulamento.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
de 2011.
Art. 4º Ficam revogados os incisos I a III do art.
11 da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADA POR UNANIMIDADE.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471-A, DE 2009
Altera as Leis nº 9.440, de 14 de março
de 1997, e 9.826, de 23 de agosto de 1999,
que estabelecem incentivos fiscais para o
desenvolvimento regional.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 11-A:
“Art. 11-A. As empresas referidas no §
1º do art. 1º , entre 1º de janeiro de 2011
e 31 de dezembro de 2015, poderão apurar
crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por:
I – 2 (dois), no período de 1º de janeiro
de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II – 1,9 (um inteiro e nove décimos), no
período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012;
III – 1,8 (um inteiro e oito décimos), no
período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013;
IV – 1,7 (um inteiro e sete décimos), no
período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014; e
V – 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no
período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
§ 1º No caso de empresa sujeita ao
regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o
montante do crédito presumido de que trata o
caput será calculado com base no valor das
contribuições efetivamente devidas, em cada
mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações de venda.
§ 2º Para os efeitos do § 1º , o contribuinte deverá apurar separadamente os créditos
decorrentes dos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas auferidas com a venda
no mercado interno e os créditos decorrentes
dos custos, despesas e encargos vinculados
às receitas de exportações, observados os
métodos de apropriação de créditos previstos
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nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8º e 9º do
art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
§ 3º Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1º , devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da aquisição
de insumos no mercado interno.
§ 4º O benefício de que trata este artigo
fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a,
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
crédito presumido apurado.
§ 5º A empresa perderá o benefício de
que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização
dos investimentos previstos no § 4º , na forma
estabelecida em regulamento.”
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .................................................
§ 3º O crédito presumido poderá ser aproveitado em relação às saídas ocorridas até 31
de dezembro de 2015.
§ 4º O benefício de que trata este artigo
fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica na região, inclusive na área de
engenharia automotiva, correspondentes a,
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do
crédito presumido apurado.
§ 5º A empresa perderá o benefício de
que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização
dos investimentos previstos no § 4º , na forma
estabelecida em regulamento.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
de 2011.
Art. 4º Ficam revogados os incisos I a III do art.
11 da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o
processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado José Carlos Aleluia.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste momento, quero registrar meus agradecimentos a todos
os partidos.
Quero dizer que no início do Governo do Presidente Lula nós nos definimos como Oposição
crítica, construtiva e propositiva. Hoje, aqui, nós
exercemos a nossa oposição propositiva e construtiva. Diferentemente dos que faziam Oposição
quando a Ford foi para a Bahia, hoje nós votamos
a favor da Bahia.
Quero registrar também, porque é do meu dever,
a tristeza dos meus amigos do PMDB e dos Democratas do Estado do Rio Grande do Sul, o Deputado
Germano Bonow. S.Exa. era Secretário do Governador Antônio Britto, quando o Governador levou a Ford
para o Rio Grande do Sul. Portanto, o Deputado Germano Bonow está olhando isso com justo sentimento
por não estar a Ford localizada no Rio Grande do Sul.
Mas os baianos agradecem e, um dia, ainda farão uma
estátua a Olívio Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Deputado
Inocêncio Oliveira, permita‑me falar rapidamente?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim,
Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Inocêncio Oliveira, quero registrar no plenário, para
nossa honra como pernambucanos, a eleição da Profa. Tânia Bacelar para a Presidência do Conselho Deliberativo do Centro Celso Furtado, sediado no Rio de
Janeiro. A Profa. Tânia Bacelar tem uma enorme folha
de serviços prestados ao desenvolvimento regional, ao
pensamento de um Brasil desenvolvido de norte a sul,
e muito nos honrará presidindo o Centro Celso Furtado,
no Rio de Janeiro, instituição que muito respeitamos
e que também vem desenvolvendo grande papel para
pensar um Brasil justo, igualitário, com desenvolvimento, atendendo a todos os brasileiros.
Nossos parabéns à Profa. Tânia Bacelar e ao
Centro Celso Furtado, no Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Faço
minhas as palavras de V.Exa. em relação à Profa. Tânia Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência pede que não haja discurso de qualquer
natureza antes de votarmos a pauta. Como é muito
grande a pauta, não vou permitir discursos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –
Item 2.
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PROJETO DE LEI Nº 3.776-C, DE 2008
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 3.776-C, de 2008, que altera a Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica; tendo pareceres das Comissões:
de Educação e Cultura pela aprovação do
Projeto de Lei nº 3.776/08 e pela rejeição da
Emenda de Plenário nº 1 (Relator: Dep. Carlos Abicalil); de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela aprovação deste e
pela rejeição da Emenda de Plenário nº 1
(Relator: Dep. Eudes Xavier); 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 do Projeto, e pela adequação
financeira e orçamentária da Emenda de
Plenário nº 1/08 (Relator: Dep. Silvio Costa); e de Constituição e Justiça e de Cidadania pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, e
da Emenda de Plenário nº 1 (Relator: Dep.
Eduardo Cunha).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre a mesa requerimento que solicita o adiamento da
discussão da proposição.
Assina o Líder do PSDB.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 177, § 1º , combinado com
o art. 117, X, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados o adiamento da discussão por
1 sessão do PL 3.776-B/08
Sala das Sessões, 4 de novembro de
2008. – Emanuel Fernandes, Vice-Líder do
PSDB.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
ilustre Líder Duarte Nogueira mantém o pedido de
adiamento da discussão?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo
em vista o acordo realizado, o PSDB retira o requerimento de adiamento.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
PSDB retira os 2 requerimentos de adiamento:
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 177, § 1º , combinado com
o art. 117, X, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados o adiamento da discussão por
1 sessão do PL 3.776-B/08
Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008.
– Emanuel Fernandes, Vice-Líder do PSDB.”
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa,
nos termos do art. 193, combinado com o art.
117, X, do RICD, o adiamento da votação por
1 sessão do PL 3.776-B/08.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 2008.
– Emanuel Fernandes, VICE-Líder do PSDB.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
discussão.
Há oradores inscritos para falar a favor da matéria.
Houve entendimento para que só houvesse encaminhamento pelos Líderes. Então, fica dispensada
a lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se à votação.
Para orientar a bancada, como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Como se
trata de matéria extremamente importante para a educação brasileira, para o futuro do nosso País, o PMDB
vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
PMDB vota “sim”.
Como vota o PT?
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PT
– “sim”.
PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PSDB vai orientar o seu voto “sim”.
Esse projeto de lei altera o indexador para o reajuste do piso salarial dos professores, hoje fixado em
lei em 950 reais. A variação para o reajuste seria conforme a variação dos alunos, de acordo com a própria
lei do FUNDEB. Com a troca para o INPC, vamos ter,
portanto, um indexador que, na nossa opinião, passa
a ser mais equilibrado, considerando as variações de
preço. Ao mesmo tempo, vai ao encontro inclusive da
sugestão da maioria dos Governadores dos Estados
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brasileiros no tocante à política salarial dos professores, portanto do nosso magistério.
Portanto, o PSDB orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB
– “sim”.
DEM? (Pausa.)
O SR. ILDERLEI CORDEIRO – PPS – Sr. Presidente.
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – O DEM é a favor, vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEM
– “sim”.
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB também vota
“sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bloco do PSB?
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhamos a elaboração do projeto, que achamos muito importante para a valorização dos profissionais da
educação. A Deputada Alice Portugal, aqui presente,
atuou na elaboração desse projeto.
O Bloco vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bloco, “sim”.
PR? (Pausa.)
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – PDT – “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT
– “sim”.
PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – PR – “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PR
– “sim”.
PP? (Pausa.)
PDT? (Pausa.)
O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – PP – “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –
PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSC – Sr. Presidente, da
mesma forma, apoia a política salarial dos professores. Temos como aprovar a matéria, pelo “sim” ao piso
salarial reajustado pelo INPC.
Portanto, o PSC – a favor dos professores, vota
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PV?
(Pausa.)
PPS?
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O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PPS não é diferente. Trata-se de um projeto importante. Precisamos valorizar os nossos professores,
profissionais que tanto trabalham por uma educação
de primeira qualidade no País, o que todos queremos,
além de melhor salário.
O PPS vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –
PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós já
instituímos, em outra matéria, este piso nacional do
magistério. Alguns Governos de Estados recorreram
daquela decisão, declarando-se incapazes de pagar.
Um país, uma administração, uma república, uma federação que não prioriza a remuneração dos profissionais
de educação está condenando a sociedade inteira ao
atraso, à negação da cidadania, ao retrocesso.
Portanto, todas as medidas, inclusive fixando
novos indexadores do reajuste que recompõe aquele
mínimo para o profissional de educação trabalhar com
dignidade, são boas para os alunos e para o País.
Obviamente, nosso voto também é “sim”. Agora,
vamos fazer isso descer da lei para a vida real, para a
prática concreta cotidiana, para a remuneração efetiva
nos contracheques dos professores e professoras.
O SR. EDSON DUARTE – Partido Verde...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Governo, “sim”.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Partido Verde, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em votação a emenda de plenário, com parecer pela rejeição:
“Acrescente-se o artigo 2º ao PL
3.776/2008 que altera a Lei 11.738/2008 e
renumere os demais:
Art. 2º A jornada de trabalho dos docentes incluirá uma parte de horas de aula e outra
de horas de atividades, estas últimas correspondendo a um percentual entre 20% (vinte
por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do
total da jornada, considerada como horas de
atividades aquelas destinadas à preparação e
avaliação do trabalho didático, à colaboração
com a administração da escola, às reuniões
pedagógicas, à articulação com a comunidade
e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo
com a proposta pedagógica de cada escola.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aqueles que forem pela aprovação da emenda de plenário
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permaneçam como se acham; os que forem contrários
levantem os braços. (Pausa.)
REJEITADA A EMENDA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação o Projeto de Lei nº 3.776-C, de 2008:
“Art. 1º O parágrafo único do art. 5º da
Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. O piso salarial nacional
do magistério público da educação básica será
atualizado anualmente, no mês de janeiro, pela
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC nos doze meses
anteriores à data do reajuste.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação a emenda de redação adotada pela Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania:
EMENDA DE REDAÇÃO
“Suprima-se a expressão “caput” da
ementa do Projeto.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 3.776-D DE 2008
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de
2008, que regulamenta a alínea e do inciso III
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 5º da Lei nº
11.738, de 16 de julho de 2008, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 5º ..................................................
Parágrafo único. O piso salarial nacional
do magistério público da educação básica será
atualizado anualmente, no mês de janeiro, pela
variação acumulada do Índice Nacional de
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Preços ao Consumidor – INPC nos 12 (doze)
meses anteriores à data do reajuste.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. que registre meu voto contrário a esta
matéria, porque acho que estamos tratando de indexação e disciplinando o gasto dos Estados. Somos uma
Federação. Cada Estado deveria ter sua orientação.
Precisamos acabar com a memória inflacionária com
a indexação. Por essas razões...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica
registrado o voto contrário do Deputado Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo.
O SR. ARNALDO MADEIRA – Obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o requerimento de urgência para o Projeto de Lei nº 1.176, de 1995,
está sobre a mesa. Existe acordo para votar esse requerimento e, depois, a matéria. Pediria que fosse votado,
por favor, Sr. Presidente. Faz parte de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Secretaria da Mesa está informando que ficaram pendentes 3 requerimentos de urgência. Dependendo da
hora em que houvesse o acordo, a Presidência os colocaria em votação. Até agora não foi comunicado à
Mesa que houve acordo.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, o acordo já existe. Eu pediria então a V.Exa. que pudesse
indicar em que ponto não houve acordo. O acordo já
existe. Deve o requerimento de urgência ser votado,
para se votar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Requer-se regime de urgência de apreciação para o
substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
1.176, de 1995, do Poder Executivo, que estabelece
os princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional
de Viação e dá outras providências.
Há entendimento geral para a votação? (Pausa.)
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, existe acordo.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já
foi votado?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presidente...
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O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A informação, Sr. Presidente, é de que o Líder do Governo não fez parte do
acolhimento para que esse acordo pudesse ser feito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Líder
do Governo, manifeste-se. Está de acordo?
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder do
Governo fez parte do entendimento.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Líder Henrique Fontana não acompanhou essa reunião.
S.Exa. pediu para suspender um pouco esse assunto,
enquanto retorna ao plenário. Com isso, vamos acertar
o entendimento e a proposta dos demais partidos.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, eu
quero discordar...
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente,
vamos seguir a pauta que está acordada...
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, eu
gostaria de discordar...
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Isso não significa
que não possamos prosseguir depois. O importante é
podermos dar sequência...
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, a urgência não estamos votando...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esperem um minuto! Estão falando dois ao mesmo tempo!
Ninguém pode ouvir nada.
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós fizemos um acordo e produzimos uma pauta com matérias
consensuais. Os Deputados estão, quando muito, discutindo, mas a maioria, apenas orientando os votos.
Sugerimos a V.Exa. que façamos o cumprimento
daquilo que é acordo. Em seguida, com toda a tranquilidade, discutiríamos aquelas que ainda são polêmicas.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não existe
polêmica no caso desse requerimento de urgência.
Se existir polêmica na matéria, o Líder do Governo vai
chegar... O Líder do Governo não está na reunião.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Na
hora em que chegar aqui, nobre Líder...
O SR. SANDRO MABEL – Não... Sr. Presidente,
a urgência! Senão, depois, não há jeito de se votar a
urgência e o projeto.
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente...
O SR. SANDRO MABEL – Peço a V.Exa. que
votemos a urgência. Depois, votaríamos o projeto. Aí,
o Líder do Governo opina.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O Líder do Governo concorda em votar a urgência?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente.
Só quando for ouvida a Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então, não vai ter jeito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 3.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.658-A, DE 2009
(Da comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.658-A, de 2009,
que submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo, por Troca de Notas, entre o governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América sobre a Alteração do Prazo de
Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os Mesmos Vistos,
celebrado em Brasília, 14 de novembro de
2008; 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 (Relator: Dep. Andre Vargas); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação (Relator: Dep. Eliseu Padilha).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
discussão. (Pausa.)
NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.658, de
2009:
“Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo, por troca de notas, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América sobre a Alteração do Prazo de Validade dos Vistos e os
Emolumentos Consulares Incidentes sobre os
Mesmos Vistos, celebrado em Brasília, 14 de
novembro de 2008.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
por favor. É só para uma combinação do Plenário.
Houve acordo para que votássemos “sim” ao requerimento de urgência mencionado pelo Deputado
Sandro Mabel, o requerimento de urgência referente ao Projeto de Lei nº 1.176, de 1995. Precisamos
realmente votar esse requerimento de urgência, Sr.
Presidente.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só o requerimento vamos votar. Quando o Líder do
Governo voltar, acertaremos a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De
acordo.
Farei o seguinte: vou colocar em votação a redação final e passar a presidência ao Presidente de
fato, com muita honra, o ilustre Deputado Michel Temer,
que submeterá à votação o requerimento de urgência,
conforme acordado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Perfeito.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, pela Liderança
do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.658-B DE 2009
Aprova o texto do Acordo, por troca
de notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre a Alteração
do Prazo de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os
Mesmos Vistos, celebrado em Brasília, 14
de novembro de 2008.
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo, por troca
de notas, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre
a Alteração do Prazo de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os Mesmos Vistos,
celebrado em Brasília, 14 de novembro de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há requerimento de urgência para apreciação do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1.176, de 1995,
que estabelece princípios e diretrizes para o Sistema
Nacional de Viação e dá outras providências.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, incluir no regime
de urgência a apreciação do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei Nº 1.176D/95 – do Poder Executivo – que “estabelece
os princípios e as diretrizes para o Ssitema Nacional de Viação e dá outras providências.”.
Justificação
O Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
encontra-se completamente desatualizado e
não corresponde à realidade e às demandas
dos dias de hoje.
A matéria, cujo mérito é inquestionável, já
foi aprovada por esta Casa, sob forma do Substitutivo encaminhado ao Senado em 2000.
Nos quase nove anos desde a tramitação
na Câmara dos Deputados, o substitutivo aqui
elaborado ficou desatualizado em relação à legislação e à própria organização institucional
do setor federal de transportes, pois, desde
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então, entre outras mudanças, foi extinto o
DNER e criado o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, que o
substituiu com competências ampliadas, foram
implantadas a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ e a Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, além de
Ter o setor portuário sido alçado à Secretaria
Especial dos Portos, diretamente subordinada
à Presidência da República.
Com tantas mudanças, era inevitável, portanto, a alteração do texto do projeto pelo Senado
Federal, que o aprimorou e trouxe a modernização necessária para oferecer ao País diretrizes
mais adequadas para o seu desenvolvimento. O
Substitutivo aprovado pelo Senado caracteriza o
Sistema Nacional de Viação e define as diretrizes
para a expansão de todo o arcabouço viário brasileiro, oferecendo subsídios ao Poder Executivo
e ao Congresso Nacional para os orçamentos
anuais e plurianuais, em termos de investimento
na infraestrutura de transportes.
Pela relevância da matéria, que já tramita
no Congresso Nacional desde 1995, solicito
aos nobres pares apoiamento ao presente requerimento para incluir o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Nº 1.176-D/95
no regime de urgência.
Sala das reuniões, 15 de abril de 2009.
– Jaime Martins, PR/MG; Henrique Eduardo
Alves, , Líder do PMDB; Ronaldo Caiado, Líder do Democratas; Lincoln Portela, Vice-Líder
do PR; Duarte Nogueira, Vice-Líder do PSDB;
Antônio Carlos Biscaia, Vice-Líder do PT.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão todos de acordo? (Pausa.)
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Claro,
Sr. Presidente.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – De acordo, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão todos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre a
mesa requerimento de urgência para tramitação do pro-
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jeto de decreto legislativo que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Estado do Carajás.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº
2300 de 2009, de autoria do Senador LEOMAR
QUINTANILHA(PMDB/TO), que dispôe sobre
a realização de plebiscito para a criação do
Estado do Carajás, nos termos do artigo 49,
inciso XV, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de
2009. – Dagoberto:Líder do PDT; Ronaldo
Caiado, Líder do Democratas; Mário Negromonte, Líder do PP; Fernando Coruja, Líder do
PPS; Cândido Vaccarezza, Líder do PT; HUGO
LEAL, Líder do PSC; Henrique Eduardo Alves,
, Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; José
Anibal, Líder do PSDB; SANDRO MABEL, Líder
do PR; Jovair Arantes, Líder do PTB; Edson
Duarte, Líder do PV.”
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação a esse, não existe acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não existe acordo?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Não sou testemunha de acordo em relação a esse projeto.
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi
feito na última reunião que tivemos com essa Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os interessados vão conversar um pouco mais. Vamos esperar
até o final da sessão.
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO – Deputado Mendes Ribeiro Filho, foi fechado acordo na Mesa, com o
Presidente, há pouco.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 4.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.791-A, DE 2009
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.791-A, de 2009,
que aprova o texto de modificações ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, que trata, respectivamente, da
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reforma da expansão da capacidade de investimento e renda do FMI e da distribuição
de quotas e do poder de voto dos países
membros; tendo pareceres: da Comissão de
Finanças e Tributação, pela compatibilidade
e adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Ricardo Barros e relator substituto: Dep. Pedro
Eugêncio); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Emiliano José).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para falar contra a matéria, ao Deputado
Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
O SR. IVAN VALENTE, – Sr. Presidente, gostaria
de me inscrever para falar contra a matéria, já que os
2 Deputados não estão presentes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não estão presentes.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para entender esta matéria é preciso entender
como funciona o Fundo Monetário Internacional – e é
por quotas. Portanto, os países centrais capitalistas,
particularmente os Estados Unidos da América, têm
uma quota maior, e eles é que acabam determinando
a política do Fundo Monetário Internacional.
O histórico dessa política é a determinação feita
no chamado Consenso de Washington, ou seja, tudo
o que os países centrais do capitalismo determinavam
como políticas públicas dos países periféricos, como
pagar religiosamente a dívida pública, aumentar a taxa
de juros, não controlar o fluxo de capitais, manter o
câmbio flutuante etc., tudo isso é recomendação do
Fundo Monetário Internacional.
Agora mesmo fizemos um debate na CPI da Dívida Pública com o ex-Ministro Bresser Pereira, uma
pessoa insuspeita, que condenou duramente toda essa
política, que era, e continua sendo, orientação do Fundo Monetário Internacional. Nós seguimos as regras
do FMI quando dependíamos de empréstimos.
Posteriormente, nós assimilamos as regras do
FMI, mesmo quando não precisávamos de empréstimos. Introjetamos a lógica de uma política liberal
que ainda é centralizada pelos países centrais, em
particular pelos Estados Unidos, onde fica a sede de
órgãos multilaterais de investimentos, não só o FMI,
mas também o Banco Mundial, o BID etc.
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Por isso, Sr. Presidente, essa lógica de aumentar
a participação e a cota, ou seja, mais recursos para
o FMI. Nós já emprestamos, pagamos adiantado uma
dívida com o FMI. Ninguém faz isso. Deveríamos ter
investido em saúde, educação, meio ambiente. Compramos confiabilidade no mercado com isso, e, agora,
aumentarmos a cota para dizermos que vamos mandar
mais na política do FMI é uma grande balela, porque
os países centrais do capitalismo continuam dando as
cartas, e comandando a política econômica central, e
determinando regras internacionais, inclusive de comércio exterior e de outras políticas públicas, como as
das áreas de educação e saúde em nosso País.
Dessa forma, o PSOL é contrário a essa proposta
e espera que o PT também o seja.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Eduardo
Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o FMI não é uma
pessoa, é um organismo multilateral composto por países. A pessoa até pode ser imutável no caráter, mas
um organismo coletivo é adaptável de acordo com os
contextos. Hoje, o FMI é a fonte mais barata de recursos
para os países pobres. Ele foi utilizado para salvar da
crise internacional diversos países, inclusive os países
ricos. E a presença do País no FMI, com a cota maior,
denota a participação e a importância que o Brasil está
tendo nessas relações multilaterais.
É importante que, na cadeira do FMI, nos processos decisórios, estejam países emergentes, até para
que a política decisória do FMI seja mudada, não seja
aquela do passado. Aquela, sim, impunha obrigações
aos países mais pobres. Não é esse o papel que deve
ter um organismo multilateral que possa ser regido democraticamente. É para esse outro aspecto do FMI que
temos que olhar. Não temos que olhar para o passado,
temos que olhar para o presente.
É importante, num mundo global, onde as economias estão interligadas, que haja mecanismos multilaterais para contornar crises. A crise é inerente ao
capitalismo. A prevenção da crise está dentro de um
sistema que tem de ser criado para que essas crises
não gerem maiores efeitos. Se forem gerados, não vão
afetar os países mais ricos. A crise sempre afeta os
países mais pobres. Então, para blindar, para proteger os países mais pobres, temos que ter organismos
multilaterais com maior poder de interferência, com
maior poder de ação, e que sejam geridos democraticamente.
É esse o outro lado. Não o lado ideológico, mas o
lado político, financeiro e econômico de uma organização que deve ser adaptada a um novo contexto de um
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mundo global, de uma economia sistêmica e interligada.
Isso denota a necessidade de se ter nesse organismo
a presença do Brasil como líder, como país emergente,
como país que passa a ser considerado nas decisões
internacionais. Essa presença é fundamental.
Por essa razão, sou favorável à matéria.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero corrigir um equívoco da minha parte, até
porque deixaria extremamente mal o nosso Deputado
Asdrubal Bentes, depois de tanto trabalho para aprovar a questão do Carajás. Existe um acordo do PMDB.
Queremos votar a matéria sobre o Tapajós.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está bem,
Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar
contra a matéria, concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, este é um projeto de decreto legislativo
que aumenta a capacidade de investimento e renda
do Fundo Monetário Internacional. E o Brasil vai participar da sua atual cota nominal de 1,4 da cota total
para 1,783 do total de 4,250 milhões do poder de voto
correspondente, que passaria de 1,42 para 1,715.
Sr. Presidente, não entendo nada. Não há dinheiro para pagar o reajuste dos aposentados, mas
há dinheiro para aumentar a cota do Fundo Monetário
Internacional. Que história é essa? Interessa mais o
Fundo Monetário Internacional ou os nossos aposentados e pensionistas? Esta Casa, se aprovar um projeto
como este, estará sonegando o respeito que deve aos
aposentados e pensionistas. Como há dinheiro para
aumentar a cota do Fundo Monetário Internacional?
Como há dinheiro para emprestar ao Fundo Monetário
Internacional, e não há dinheiro para pagar a aposentados e pensionistas? Se os Srs. Parlamentares lerem
com cuidado o que está escrito na exposição de motivos, jamais votarão esse projeto.
Por isso, quero chamar a atenção das Sras. e Srs.
Parlamentares. Estamos investindo dinheiro no Fundo
Monetário Internacional e retirando-o de aposentados
e pensionistas. É uma história extremamente esdrúxula. Não dá para admitir fechar o ano com uma votação
como esta. O mínimo que podemos fazer é retardar
esta votação, mandá-la para um outro momento.
Sabemos que o Governo está esperando o fim
do ano legislativo para editar medida provisória para
dar apenas 50% da variação do PIB para os aposentados. Por que está esperando fechar o ano legislativo?
Porque quer evitar alguma crítica que possa acontecer
no âmbito desta Casa. Mas, Sr. Presidente, já estamos
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denunciando: o Governo vai editar medida provisória,
pagando apenas 50% da variação do PIB a aposentados e pensionistas.
É verdade que poderemos emendar essa medida provisória, porque teremos tempo para isso, mas
o que vai acontecer – estou denunciando isto aqui – é
que o Relator da medida provisória vai declarar inadmitida a emenda, e ela nem vai ser levada a voto. E vai
permanecer a tese do Governo de dar apenas 50% da
variação do PIB para os aposentados e pensionistas.
Enquanto isso, V.Exas. estarão votando o aumento da cota do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Para isso há dinheiro. Para pagar a aposentados
e pensionistas, não há dinheiro. A responsabilidade é
de todos os senhores.
Voto contra e espero a posição de cada um dos
senhores.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a palavra ao Deputado Jorginho Maluly, para falar
contra a matéria.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero destacar que esta minha posição contrária não
se deve a posicionamento entre Governo e Oposição.
A ideia é lançar uma reflexão aos colegas, ao próprio
Governo, às Lideranças do Governo sobre esta matéria, com que se busca injetar capital no FMI.
Sr. Presidente, tenho feito parte de uma série de
Comissões nesta Casa, entre elas a CPI da Violência
Urbana. Nessa CPI, cujo Relator é o Deputado Paulo
Pimenta, temos acompanhado diversos depoimentos, diversos estudos de Capitais brasileiras, mesmo
de cidades do interior, sejam de São Paulo, sejam de
outros Estados em que a criminalidade e a violência
vêm aumentando.
Ainda hoje, o Deputado Alceni Guerra comentava
o lançamento de um programa do Ministério da Saúde
de enfrentamento ao uso do crack, que está destruindo
milhões – não são milhares – de vidas de jovens no
Brasil, Deputado Abelardo Camarinha.
O problema não é votarmos esse projeto no início
do ano que vem ou no meio do ano, é o fato de estarmos encerrando nosso ano de trabalho, e há outras
questões que precisam ser tratadas, Deputado Flávio
Dino, eminente jurista, questões no Judiciário, nos Tribunais de Justiça, na Polícia Civil, na Polícia Militar,
na área de combate às drogas, na área da educação,
do transporte, da segurança, do transporte coletivo,
do metrô, enfim.
Poderíamos encontrar, neste momento, um destino melhor, mais adequado e mais prioritário para esse
volume de dinheiro.
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O Deputado Arnaldo Faria de Sá já comentou, por
exemplo, a questão dos aposentados. Estamos aguardando essa votação. Aqui está falando um ex-Prefeito;
o Deputado Abelardo Camarinha foi Prefeito; há tantos
ex-Prefeitos presentes; o Deputado Duarte Nogueira
é filho de um grande e saudoso ex-Prefeito de nossa
Ribeirão Preto; o Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
da mesma forma, em Sorocaba. V.Exas. sabem que,
quando governamos, às vezes temos vontade de fazer
algo, mas o engessamento do comando da cidade às
vezes nos impede. Entendo que o Governo, às vezes,
não possa atender algum pleito porque há a Lei de
Responsabilidade Fiscal, o fluxo de caixa, que deve
ser mantido e respeitado.
Faço um apelo, com bastante tranquilidade, sem
nenhum confronto, sem nenhuma posição de agressão
nem de tumulto nesta sessão, para que este projeto
seja colocado em votação mais para frente e sejam
esses recursos, por intermédio do Ministro Tarso Genro,
encaminhados a um grande projeto de fortalecimento do PRONASCI, por exemplo, na área de combate
às drogas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero
comunicar aos Srs. Deputados que fizemos um acordo para votar matérias mais ou menos consensuais.
Então, vamos cumprir o Regimento.
O SR. JORGINHO MALULY – Vamos cumprir,
Sr. Presidente. Sempre respeitei V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar sobre a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, eu já falei.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo
Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após ouvir os argumentos dos Deputados que me antecederam falando
contra, resolvi vir à tribuna para falar a favor.
Hoje, o Brasil é um país que cresceu perante o
mundo, como parcela da economia mundial. O Brasil
enriqueceu. É um país cujo PIB é de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. As reivindicações do Governo – não
partilho da ideia de participarmos do Conselho de Segurança da ONU – mostram que ele está querendo ter
uma ação mais ativa na política internacional.
Temos que, gradualmente, acentuar nossa participação no cenário internacional. Aliás, vi uma contradição do Governo, que reclamou, na Conferência
Climática – COP 15 –, que os países desenvolvidos
querem que os países em desenvolvimento, como o

71812

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasil, também cooperem no combate à poluição. Essa
posição é correta. O Brasil tem que ter uma postura
cada vez mais ativa no cenário internacional e nas organizações econômicas internacionais.
Esse projeto, na verdade, reflete resoluções da
junta de Governadores do Fundo Monetário Internacional, que revê a forma de distribuição de cotas do
Fundo Monetário Internacional baseado no critério
que permite seu aumento para países em desenvolvimento, em função da participação desses países no
PIB mundial.
Portanto, é correto que neste instante aumentemos nossa participação no Fundo Monetário Internacional, expressando nosso novo peso na economia
mundial. Não há por que ficar contra uma postulação
desse tipo, na medida em que ela expressa a atual situação da economia brasileira e a participação do PIB
brasileiro no PIB mundial.
São com esses argumentos, Sr. Presidente, que
quero deixar registrada minha manifestação favorável
a essa nova postulação do Governo brasileiro sobre
a participação do Brasil no Fundo Monetário Internacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a palavra para falar contra a matéria, no encaminhamento,
o Deputado Luiz Carlos Hauly.
Com a palavra, para falar contra a matéria, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
Para falar contra a matéria, com a palavra o Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou ser
breve, mas primeiramente quero agradecer a V.Exa. por
ter-me indicado Relator da medida provisória do regime automotivo e dizer que eu cumpri a incumbência.
Quando V.Exa. me concedeu a honra, eu disse que o
objetivo era apoiar a medida provisória editada pelo
Presidente Lula. E eu tenho o dever de agradecer ao
ex‑Presidente Fernando Henrique, que fez a proposta original, que implantou a fábrica, e ao Presidente
Lula, que a renova. Portanto, missão cumprida. Grato
a V.Exa.
Quanto à questão do FMI, há uma preocupação
apenas: com a questão da contabilidade. O Brasil deveria contabilizar os US$2 bilhões que estamos colocando no FMI mais ou menos como provisão para
devedores duvidosos, e não como reserva, como eles
querem fazer, porque, num primeiro momento, os recursos entram no FMI; quando houver inadimplência, é
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evidente que os recursos não têm liquidez. Entendeu,
Deputado Pannunzio? Não poderíamos contabilizá-los
como reservas. Essa é uma crítica.
A outra crítica é de natureza política: há dinheiro para tudo, só não há para aposentado. Não posso
deixar de registrar que o Governo faz uma farra, mas
esquece dos aposentados do Brasil.
Portanto, pretendemos votar contra o projeto, Sr.
Presidente, mas não vamos obstruir.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero
dizer ao Deputado Aleluia da minha alegria por tê-lo
nomeado Relator, porque V.Exa. desincumbiu-se grandiosamente na tarefa, e num prazo recorde. Veja que
a medida provisória sequer chegou a trancar a pauta.
Meus cumprimentos a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para encaminhar o voto a favor do projeto, tem a palavra o
Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, esse é um caso típico,
em que se discute muito mais a aparência do que o
conteúdo objetivo daquilo que se vota aqui.
Nós estamos discutindo aqui o aporte adicional
que o Brasil coloca à disposição do FMI.
O FMI, como todos sabem, ou deveriam saber,
é uma espécie de cooperativa de crédito dos países,
que, durante um tempo, para colocar recursos à disposição de países em dificuldades, impunha determinadas
condições que o país, soberanamente, poderia aceitar
ou não. Eram condições de uma linha de pensamento
estritamente neoliberal, contra as quais o PT se bateu
ao longo de muitas décadas.
Então, uma coisa são essas condições que o
FMI, naquela direção, exigia para alocar seus aportes;
outra coisa é o País, como cotista, querer colocar recursos à disposição do FMI. Portanto, nada tem a ver
uma coisa com a outra.
Ao colocar recursos à disposição, correspondentes ao aumento do PIB brasileiro, o Brasil está mais
forte. Cresceu mais, e coloca esses recursos como a
cota-parte do Brasil no Fundo Monetário Internacional.
Isso é positivo para o nosso País. O Brasil coloca-se
como nação emergente, forte, com liderança.
E o FMI neste momento não está impondo a ninguém, muito menos ao Brasil, as condições neoliberais
que impôs no passado. Ao contrário de receber ordens
do FMI, o Brasil está cumprindo sua parte, colocando
seus recursos à disposição. Portanto, nada está tirando
de aposentado nem de qualquer outra obra social. Não
são recursos orçamentários. São recursos de nossas
reservas, que estão sendo colocadas à disposição para,
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em caso de necessidade, ajudar a salvar a economia
mundial, o que, de resto, é bom para o Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, permita-me dizer aqui:
muitos criticam porque não aceitam que é chique,
como disse o Presidente Lula, é chique o Brasil, em
vez de receber ordens do FMI, colocar recursos de
nossas reservas, sem retirar de aposentado nenhum,
à disposição do FMI para, em caso de necessidade,
salvar nações da crise econômica que abala o mundo
no momento, e que para o Brasil foi apenas uma marola, porque o País está crescendo, está bem, e está
cumprindo um programa de desenvolvimento social,
além do seu forte desenvolvimento econômico.
O que vemos neste momento é uma certa inveja
daqueles que não se conformam, porque nunca antes
na história do Brasil o Governo pôde colocar recursos
adicionais à disposição do FMI.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Líderes,
como encaminham? Todos a favor? (Pausa.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, eu estou inscrito para falar contra o projeto. Eu sou
o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para encaminhar o voto contrário, com a palavra o Deputado
Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, fiz questão de me inscrever para encaminhar
o voto contrário porque na primeira intervenção que
fiz não foi possível abordar todos os aspectos. Agora,
quero abordar alguns outros aspectos que reputo de
extrema importância.
A Junta de Governadores do Fundo Monetário
Internacional aprovou as resoluções submetidas pela
diretoria executiva, tendo merecido o voto favorável do
Governador, representante do Brasil, Ministro da Fazenda Guido Mantega. E entre essas resoluções tem
algo que chama muita atenção: a resolução permite a
“venda de 403 toneladas de ouro adquiridas depois da
Segunda Emenda de 1973 e o investimento dos lucros
dessas vendas na Conta de Investimento”. É aquela
mesma história de que eu falei na discussão.
Diz agora o Deputado Virgílio Guimarães que
isso não é dinheiro do Tesouro, é dinheiro de reservas.
As reservas estão onde? Estão no Tesouro! Se temos
reservas... E aí, ele repete o bordão já utilizado pelo
Presidente Lula: é chique emprestar dinheiro para o
Fundo Monetário Internacional. Pode até ser chique, o
País pode estar em melhor situação, mas tem de reconhecer a situação difícil por que passa um aposentado
ou um pensionista.
O Projeto de Lei nº 1/07 desde 2007 não é votado nesta Casa, porque a Liderança do Governo não
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deixa que se vote esse projeto. Esse projeto está aqui,
e o Deputado Júlio, que foi o Presidente da Comissão,
sabe do que eu estou falando. A grande maioria parece
que não se está dando conta do que está acontecendo.
Os senhores lembram que esse projeto chegou quase
a ir à pauta no mês passado e houve uma revolução
aqui, porque não se queria votar esse projeto, porque
não há dinheiro. E agora? Como é que há dinheiro
agora? As reservas fizeram o dinheiro nascer, aparecer, florescer?
Eu quero que isso possa ser contemplado, o Fundo Monetário Internacional, mas primeiro sejam atendidos os aposentados e pensionistas do País. Apenas
50% da variação do PIB! Está todo o mundo dizendo
que, por causa do PIB bom, o Brasil pode pôr dinheiro
no Fundo Monetário Internacional. Então deem o PIB
inteiro para os aposentados e pensionistas! Se estão
louvando o tal do PIB, se estão elogiando o tal do PIB,
se por esse PIB o Brasil é obrigado a participar de uma
cota maior do Fundo Monetário Internacional, deem o
PIB inteiro aos aposentados e acabem com a história!
Por que é que querem dar apenas 50%?
Querem que todos os aposentados recebam um
salário mínimo, essa é a verdade! Assumam essa condição! Venham aqui e declarem que esta é a jogada,
que este é o interesse: jogar todo o mundo na vala comum de um salário mínimo! E não venham dizer que
não há dinheiro, porque aqui, está provado, dinheiro
há; se é de reserva, se é de ouro, se é do diabo a quatro, não me interessa. Aqui há dinheiro para isso? Tem
de haver dinheiro também para pagar aposentados e
pensionistas!
Mesmo tendo havido um acordo para a votação
desse projeto, votarei contra ele, e tentarei impedir
qualquer votação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.791, de
2009. (Pausa.)
“Art. 1º Fica aprovado o texto de modificações ao Convênio Constitutivo do Fundo
Monetário Internacional, que trata, respectivamente, da reforma da expansão da capacidade de investimento e renda do FMI e da
distribuição de quotas e do poder de voto dos
países membros.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas modificações, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos
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termos, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.”
O SR. IVAN VALENTE, – Sr. Presidente, peço a
palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orientar, V.Exa. tem a palavra, por 1 minuto.
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu entendo
que essa proposta contraria inclusive todo um histórico do Partido dos Trabalhadores, em particular, e de
todos os partidos que têm “socialista”, “comunista”,
“trabalhadores” ou “trabalhista” no seu nome, porque
rigorosamente, Sr. Presidente, a política econômica
do FMI, que nós seguimos, esfolou o País! Foi uma
lógica de concentração de renda, de terra, de riqueza
e de poder, de seguir determinações e imposições do
Fundo Monetário Internacional que nunca interessaram
ao Brasil; agora nós estamos emprestando dinheiro ao
FMI e achando que, tendo uma cota maior, vamos conseguir mandar mais na política do Fundo Monetário?!
Isso nunca vai acontecer, porque os países hegemônicos detêm cotas de 17%! Então, eles têm condições
de determinar, hegemonicamente, a linha econômica
a ser implementada.
Por isso, nós somos radicalmente contrários a
esse projeto, que contraria o interesse nacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL
vota “não”.
O Deputado Flávio Dino quer orientar pelo Bloco.
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
temos convicção da importância desse projeto, da
afirmação do projeto nacional de desenvolvimento,
que exige a inserção do Brasil na arena internacional
com muita força, com muita independência. E é por
isso que é importante que este novo momento que o
País vive se manifeste, sim, inclusive nos organismos
transnacionais!
Daí por que defendemos, na verdade, a solução
do problema dos aposentados, mas isso nada tem a
ver com a inserção do Brasil em organismos como
esse, que são importantes para a defesa da soberania
do Brasil, e é por isso que, com muita convicção, nós
encaminhamos o voto a favor desse acordo.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PT vota “sim” à matéria, ao projeto de lei, sem firulas
ideológicas, até porque o contexto global hoje exige
do País, do Brasil um posicionamento soberano, e de
participação, e também de decisão. E a sua presença

Dezembro de 2009

no FMI de maneira mais ampliada muito ajudaria a redirecionar esse Fundo – que no passado era o algoz
dos países mais pobres – como uma alavanca para
beneficiar aquelas países que têm dificuldade de obter
acesso ao crédito internacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A matéria
é importante, Sr. Presidente. O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem
mais? (Pausa.)
E o PTB? (Pausa.)
E o PSDB – Líder José Aníbal?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSDB é a favor, Sr. Presidente, mas faz apenas uma breve observação
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Pois não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – O Ministro Guido Mantega, bem ao estilo petista, declarou nesta semana que
a questão da sobrevalorização do real frente ao dólar
está resolvida. É textual isso, não estou interpretando.
E não é verdade. É o contrário. Eu estou aqui, como
o Deputado Hauly, dizendo que o Governo precisa ter
mais atenção ainda, ou tanto quanto está tendo com
relação à sua participação no Fundo, com relação à
questão cambial, que é uma questão gravíssima.
Mas, de qualquer maneira, com relação ao Fundo, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o DEM
– Deputado Caiado?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Democratas vota “não”. Vou explicar por quê, Sr. Presidente. Sabe qual é o aumento do poder de voto do
Brasil no FMI, Sr. Presidente? Vai mudar de 1,4% para
1,7% – 1,4% para 1,7%! E o que é que o Brasil vai
gastar? Vai gastar R$3,5 bilhões, ou seja, US$1,9 bilhão, quase R$4 bilhões! E no entanto esse poder de
voto aumenta apenas 0,7%! E no entanto o Governo
nega até o momento – resiste, disse que vai editar uma
medida provisória, porque não quer votar – o projeto
de lei que reajusta o salário dos aposentados e pensionistas, porque diz que o impacto no Tesouro seria
de R$6 bilhões!
Estamos transferindo para o FMI R$4 bilhões, Sr.
Presidente, para fazer uma pequena diferença de 0,3%,
o que nada significa, porque sabemos que o controle
é de 100% do governo americano. Por isso, Sr. Presidente, a posição do Democratas é o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
E o Governo?
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, um esclarecimento aos brasileiros que acompanham esta sessão: o Brasil não está gastando recurso do Orçamento Geral da União a fundo perdido
no Fundo Monetário Internacional. Ao contrário, nós
estamos usando parte das nossas reservas, que por
sinal aumentaram muito durante o Governo conduzido
pelo Presidente Lula e com nossa política econômica,
saindo de US$30 bilhões para algo em torno de US$210
bilhões. Então, parte dessa reserva aumenta a cota,
a participação do Brasil no Fundo Monetário. E isso é
muito importante, porque significa, sim, uma mudança
de geopolítica. Pode ser uma mudança moderada? É
uma mudança moderada, mas é uma mudança positiva, que mostra o Brasil ganhando espaço nos debates
em diferentes organismos internacionais, dentre eles
o Fundo Monetário Internacional.
Por isso, o Governo vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
E o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu já encaminhei e discuti o voto “não”, e acho que o
PTB me autoriza a manter essa posição, até porque,
Sr. Presidente, não são apenas esses R$4 bilhões
que estão fazendo parte de uma nova cota. O Brasil
emprestou outros R$10 bilhões ao Fundo Monetário
Internacional. Para o Fundo Monetário Internacional
existe dinheiro, para os aposentados é o “FIM”, é o
fim. É isso o que eles querem fazer: para o FMI tudo,
para os aposentados nada, o “FIM”, que é o fim dos
aposentados e pensionistas.
Vamos lutar, Sr. Presidente, para tentar impedir a
aprovação dessa matéria, porque sem dúvida nenhuma ela é extremamente danosa para aposentados e
pensionistas, que esperavam que esta Casa tivesse a
hombridade de, antes de encerrar os seus trabalhos,
garantir a votação que interessa a todos os aposentados e pensionistas. Lamentavelmente, vamos encerrar
o exercício sem votar o PL nº 01/07, que garantia a
mesma extensão do percentual de reajuste do salário
mínimo a aposentados e pensionistas.
É uma vergonha que tenha acontecido isso! Cobro dos pares essa posição!
O voto do PTB é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota
“não”.
E o PP?
O SR. ANTONIO CRUZ (PP – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido
Progressista encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
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E o PR?
O SR. GIACOBO (PR – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – O PR encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Quem mais?
Em votação o projeto de decreto legislativo...
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – A Minoria gostaria de orientar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdão.
Eu vou dar a palavra a V.Exa.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
há divergência, há 2 contrários e 1 favorável, então eu
só quero ponderar o que os US$250 bilhões de reserva
custam para o País. Nós recebemos dos Estados Unidos 1% de juro ao ano, e para manter essa dívida aqui
dentro, transformada em real, nós gastamos 8,75%.
Há uma diferença pequena, de R$28 bilhões por ano,
1% do PIB, para manter essa reserva cambial lá, em
títulos americanos. Eu, particularmente, vejo o setor
exportador em dificuldade, as cooperativas do Brasil
e o produtor rural precisando de dinheiro, e o Governo
não despertou para a gravidade da situação.
Então, eu quero alertar o Governo, o Banco do
Brasil especialmente, que vai comprar um banco na
Argentina, e a Caixa Econômica, que comprou um
banco de Sílvio Santos em minoria e colocou R$700
milhões.
Nós vamos começar uma campanha muito
grande...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.791-A,
de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver de acordo permaneça como se encontra. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar o voto contrário do Deputado Arnaldo Faria
de Sá, do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovado,
com o voto contrário do Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar o voto contrário do Deputado Júlio Delgado,
do PSB.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar
o voto contrário do Deputado Chico Alencar, do Deputado Ivan Valente e da Deputada Luciana Genro.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovado,
com o voto contrário do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.791-B DE 2009
Aprova o texto de modificações ao
Convênio Constitutivo do Fundo Monetário
Internacional, que trata, respectivamente,
da reforma da expansão da capacidade de
investimento e renda do FMI e da distribuição de quotas e do poder de voto dos
países membros.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto de modificações
ao Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional, que trata, respectivamente, da reforma da
expansão da capacidade de investimento e renda do
FMI e da distribuição de quotas e do poder de voto
dos países membros.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão das referidas modificações, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
votar o requerimento de urgência para o Projeto de
Decreto Legislativo nº 2.300/09, sobre o plebiscito para
a criação do Estado do Carajás.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº
2300 de 2009, de autoria do Senador LEOMAR
QUINTANILHA(PMDB/TO), que dispôe sobre
a realização de plebiscito para a criação do
Estado do Carajás, nos termos do artigo 49,
inciso XV, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de
2009. – Dagoberto:Líder do PDT; Ronaldo
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Caiado, Líder do Democratas; Mário Negromonte, Líder do PP; Fernando Coruja, Líder do PPS; Cândido Vaccarezza, Líder do
PT; HUGO LEAL, Líder do PSC; Henrique
Eduardo Alves, , Líder do Bloco Parlamentar PMDB,PTC; José Anibal, Líder do PSDB;
Sandro Mabel, Líder do PR; Jovair Arantes,
Líder do PTB; Edson Duarte, Líder do PV.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Arnaldo Faria de Sá quer declarar voto? Ah, quer
encaminhar o voto contrário.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Não é o mérito, é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não, é a
urgência.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É somente
a urgência, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – É claro, é só para esclarecer que não é o mérito.
O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 1 minuto de atraso, quero registrar meu
voto “não” ao projeto anterior. O Deputado Camarinha,
de São Paulo, do PSB – votou “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Na votação anterior, votou “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, embora se trate
de pedido de urgência, quero aqui desde logo encaminhar minha posição contrária ao mérito e à urgência. Eu
não vejo urgência nenhuma para se votar a criação de
um novo Estado – e, no caso, nós temos duas urgências para que sejam criados dois novos Estados.
O surgimento de dois novos Estados significa,
para cada Estado, a criação de Palácio de Governo,
Tribunal de Justiça, Delegacias dos Ministérios, Assembleia Legislativa, sede da Assembleia Legislativa,
3 Senadores, 8 Deputados Federais. Aliás, lembra bem
o Deputado Genoíno, é mais um item para a partilha
do pré-sal no Fundo de Participação de Estados e
Municípios.
Sr. Presidente, na verdade, hoje, nós temos uma
distorção na organização brasileira, na organização
do Estado brasileiro. Quando verifico os números a
respeito da representação, vejo o seguinte, pegando
na ponta da lista: São Paulo – com dados de outubro
de 2009 –, para eleger um Deputado Federal, 420 mil
eleitores; Santa Catarina, 274 mil eleitores; Rio Gran-
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de do Norte, 271 mil eleitores, e por aí vai. Quando
procuro, lá embaixo, nos Estados menos povoados,
vejo: Roraima, 31 mil eleitores elegem um Deputado;
Amapá, 48 mil; Acre, 59 mil.
Então, Sr. Presidente, temos de rever essa questão de organização do Estado brasileiro. Os Estados
deveriam mostrar sua autossustentabilidade. O que
estaríamos fazendo aqui é acentuar a distorção existente na organização do Estado brasileiro. Como nós
sabemos, o Pará hoje está com 17 Deputados Federais.
Nós vamos criar dois Estados, cada um vai ter mais 8
Deputados Federais. Quer dizer, o Pará com 17 e os
2 Estados vão ter 16 Deputados.
Portanto, em tese, sou a favor da criação de mais
Estados, mas temos que fazer uma rediscussão da
organização do nosso País. Não é possível continuar
desse jeito, aumentar a distorção e o gasto público
existentes. Estamos tratando aqui dos dois lados da
questão: de um lado, o gasto público, com representação, com palácio do Governo etc.; e, de outro lado, a
representação política, a distorção da representação
política nacional.
Com esses argumentos, coloco-me, inicialmente,
contra a urgência, porque não vejo nenhuma urgência
para criar mais dois Estados no Brasil nas circunstâncias atuais.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em linha bastante semelhante à que o Deputado
Arnaldo Madeira encaminhou, quero deixar aqui clara
minha posição. Eu, assim como V.Exa., Sr. Presidente,
estamos entre os 70 Parlamentares que representam
o povo do Estado de São Paulo aqui na Câmara dos
Deputados.
Entendo que a formação de novos Estados pode
e deve ser debatida nesta Casa, mas não em regime
de urgência. E mais ainda: qualquer debate tem que
levar em consideração a questão da representatividade política de todos os Estados da Federação. A cada
novo Estado que se cria torna-se menor na proporção
a representação paulista. E o povo de São Paulo, caríssimo Presidente, Srs. Parlamentares, não é diferente,
não é melhor nem pior do que os demais eleitores dos
outros Estados brasileiros.
É preciso dar ao povo paulista um aumento de
representação na proporcionalidade da Casa ou diminuir a representação dos outros Estados. Esse mínimo
constitucional beneficia hoje 11 Estados da Federação,
incluindo-se aí o Distrito Federal. Ou seja, eles juntos
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têm uma representação de 88 Deputados Federais
e 33 Senadores. Somando-se as respectivas populações, eles não têm nem a população da cidade de
São Paulo.
Sr. Presidente, é por essa razão que me manifesto contrário à aprovação do regime de urgência para
votar essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está em
votação o regime de urgência. (Pausa.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
houve encaminhamento contrário, a votação tem que
ser nominal. Houve encaminhamento contrário. É automático. Havendo encaminhamento contrário, é automática a votação nominal.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ia
alertar sobre isso. Veja o Regimento Interno, tão invocado aqui ontem. Tem que continuar assim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência vai consultar os ilustres Deputados que se manifestaram contrariamente sobre se estão de acordo
com a votação simbólica. (Pausa.)
Estão de acordo com a votação simbólica ou
não?
O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
PMDB – “sim”.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PR – “sim”.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PPS
– “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os nobres
Deputados se manifestaram.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
nome do Líder do PSOL e do meu também, não concordamos. É uma matéria delicada, exige mais debate,
a proposta chega a...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência vai retirar o projeto.
O SR. CHICO ALENCAR – É mais prudente.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, para
orientação da urgência.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente,
posso usar a palavra pela ordem para fazer uma consulta aos Srs. Líderes?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acabamos de fechar
um acordo, foi uma negociação muito longa em torno
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do PLP nº 12, que regulamenta o art. 23, que trata de
licenciamentos ambientais e do papel de Governo Federal, Estados e Municípios. Como é um projeto que
exige os 257 votos favoráveis, gostaria de pedir a todos
os Srs. Líderes que pudéssemos entrar imediatamente na votação desse projeto, que vai necessitar o voto
nominal obrigatoriamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão todos os Líderes de acordo?
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco está de
acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco,
de acordo.
Todos de acordo?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Qual o projeto, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o PLP
12. Projeto de lei complementar.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Tudo bem. O PLP 12 foi
acordado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É votação nominal.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
relação à urgência, V.Exa. deixou para o final da sessão?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso
deixar para o final da sessão.
O SR. RONALDO CAIADO – Então, tudo bem,
Sr. Presidente. Ao final da sessão, fazemos uma votação nominal e decidimos esse assunto. Agora V.Exa.
vai colocar o PL 12...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PLP 12.
O SR. RONALDO CAIADO – O texto está sendo concluído, Sr. Presidente. Acredito que existe um
ponto de acordo. O Deputado Paulo Piau acaba de
me dizer que existe um entendimento. Como tal, somos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão todos de acordo?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se o texto
ainda está sendo elaborado, melhor então votarmos o
PL nº 1.946, que diz respeito à tarifa de energia.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sobre tarifa social.
Pode ser também, Sr. Presidente. Votamos rápido este,
enquanto nos chega o texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o Projeto de Lei nº 1.946...
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O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste caso, poderíamos votar também o Projeto de Lei
nº 2.057, que é o seguinte... Vamos seguir a pauta,
em suma.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 5.
PROJETO DE LEI Nº 1.946-C, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
1.946-B, de 1999, que dispõe sobre a Tarifa
Social de Energia Elétrica, altera as Leis nºs
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de 23 de
julho de 2004, 10.438, de 26 de abril de 2002,
e dá outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial pela aprovação dos: art.
1º , art. 2º , exceto o seu § 6º ; art. 3º , art. 4º ,
art; 5º , art. 6º , art. 7º , art. 8º , art. 9º , art. 10º
e art. 11º do substitutivo do Senado; pela
rejeição do § 6º do art. 2º , e dos arts. 13 e
14 do substitutivo do Senado, para o restabelecimento, em substituição, do art. 16 do
substitutivo da Câmara, renumerado como
art. 12 no substitutivo do Senado; pela aprovação dos arts. 12, 15 e 16, do substitutivo
do Senado, renumerados como arts. 13, 14
e 15; pela rejeição da ementa do substitutivo do Senado, exceto a expressão “Dispõe
sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica”,
para a sua inclusão na ementa restabelecida do substitutivo da Câmara (Relator: Dep.
Carlos Zarattini).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há alguém
contrariamente à matéria aqui? (Pausa.)
O Deputado Paes de Lira está inscrito para falar contra.
Para falar a favor da matéria, há uma lista aqui:
Deputado Rodrigo Rollemberg...
Deputado Zarattini, V.Exa. é Relator? Então, tem
preferência.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Vamos abrir mão da discussão para votar direto,
fazendo só os encaminhamentos, para dar tempo de
votar o PLP 12.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É preciso urgência.
O Deputado Paes de Lira vai falar contrariamente. Em seguida, darei a palavra ao Relator, Deputado
Zarattini. Em seguida, os outros podem, quem sabe,
abrir mão.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a
palavra o Deputado Paes de Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, vem
aqui um atrevido falar contra uma matéria que parece
que não há o que falar contra: a tarifa social de energia
elétrica. Aliás, é um projeto antigo, de 1999, do ilustre
Dr. Gilberto Kassab, que hoje é Prefeito da Capital de
São Paulo.
O que este homem, este Deputado vem falar
contra essa matéria? É muito simples: leia-se o texto
do projeto, verifique-se toda a elaborada construção
do projeto para estabelecer as formas de isenção dos
moradores de baixa renda, das pessoas que habitam
resistências consideradas de baixa renda, com faixas,
com cuidado, com atenção para a capacidade aquisitiva daquelas pessoas, com atenção para a renda
familiar daquelas pessoas. Tudo parece perfeito. Tudo
parece muito bonito. No final, quando o meu olho, em
favor do consumidor, procura saber quem vai financiar tudo isso, naquela esperança de ler aqui que o
Tesouro financiará essa diferença de tarifa, não é isso
o que encontro. O que encontro é uma alteração na
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que explica de
onde vem o ressarcimento dessa diferença. Ele vem,
mais uma vez, do bolso do consumidor residencial do
sistema interligado.
Ora, outro dia aprovamos aqui uma lei, contra
o meu voto, que também deixa sobre as costas do
consumidor do sistema interligado os custos de desenvolvimento dos sistemas isolados. Tudo parece
ser muito adequado para o País, mas não é. Não são
as empresas as prejudicadas, não é o Tesouro, mas
o consumidor do sistema interligado.
Outro dia, a CPI das Tarifas de Energia Elétrica
apontou que os consumidores do sistema interligado foram esbulhados mais uma vez em 7 bilhões de
reais, e a ANEEL diz que não haverá ressarcimento.
Agora, mais uma lei impõe custos ao consumidor do
sistema interligado. Não! A tarifa social tem de ser
custeada pelo Tesouro, que é constituído exatamente
das contribuições de todos nós, dos impostos cobrados da Nação brasileira, do produto do trabalho da
Nação brasileira.
Há necessidade da tarifa social – concordo, e todos concordamos –, mas que o Tesouro a custeie com
aqueles impostos já pagos e não com acréscimo de
impostos, não impondo custos, mais ônus ao bolso já
sacrificado do consumidor pequeno, de classe média
baixa, do trabalhador, daquele que vive com um salário
e que consome energia pelo sistema interligado.
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Vamos acabar com isso! Porque isso é fazer o
que minha avó dizia: caridade com o bolso alheio. Só
que aqui o bolso é sempre o mesmo, é daquele que
se esfalfa para produzir as riquezas do Brasil em todas
as partes, é, mais uma vez, do consumidor de energia elétrica do sistema interligado. É por esta razão,
e apenas por ela, que esse projeto é ruim e deve ser
rejeitado. É isso o que recomendo.
Muito obrigado por sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado
Zarattini, para falar a favor.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, quero dizer que esse parecer que estamos
votando foi aprovado, por uma Comissão Especial da
qual fui Relator, por unanimidade. É um projeto que
vai atender 22 milhões de famílias no Brasil com renda
per capita de até meio salário mínimo, além daquelas
famílias que contam com um membro que receba o
benefício de prestação continuada, seja pessoas com
mais de 65 anos ou deficientes físicos e mentais.
Aprovamos esse projeto, que vai beneficiar aqueles que consomem até 220 quilowatts ou mais, inclusive
com desconto. O projeto também garante recursos das
concessionárias para que haja distribuição de equipamentos mais eficientes, como lâmpadas mais eficientes
e econômicas, geladeiras e painéis de energia solar,
para beneficiar a população de baixa renda.
Ao contrário do que foi dito aqui, esse projeto não
aumenta impostos, mas os reduz. Aquelas famílias beneficiadas pela tarifa social deixarão de pagar o PIS/
COFINS na conta de energia elétrica.
Portanto, o projeto reduz impostos e não aumenta
a tarifa para as outras famílias, porque vai ser utilizado um encargo que já existe na conta de luz, que já é
cobrado e beneficia a atual tarifa social. Porque essa
tarifa hoje já existe; só que atinge um número menor
de pessoas, as quais, muitas vezes, não são aquelas
que mais precisam. Por exemplo, são beneficiadas
casas vazias, hotéis, apart-hotéis e outros tipos de
unidades residenciais de baixo consumo. Portanto,
esse projeto faz adequação da tarifa social àquelas
pessoas que precisam.
Esse projeto foi discutido pela Comissão Especial
e aprovado por unanimidade pelos seguintes colegas
a ela pertencentes: o Presidente Leandro Sampaio, do
PPS; Edson Aparecido, do PSDB; Ernandes Amorim,
do PTB; Fernando Ferro, do PT; José Carlos Aleluia, do
DEM; Léo Vivas, do PRB; Luiz Carlos Hauly, do PSDB;
Moisés Avelino, do PMDB; Pedro Wilson, do PT; Sueli
Vidigal, do PDT; Vicentinho Alves, do PR; Bruno Araújo,
do PSDB; Carlos Alberto Canuto, do PSC; Chico Lopes,
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do PCdoB; Nilson Mourão, do PT; Pedro Fernandes,
do PTB; e Roberto Santiago, do PV.
Solicito, também, que seja transcrito nos Anais
desta Casa, salvo eventuais emendas de redação, o
texto consolidado com as modificações que a Comissão Especial introduziu no substitutivo do Senado. Vou
repassar à Taquigrafia esse texto.
Espero poder contar com o apoio de todos nesta
Casa, porque foi um projeto debatido, discutido por 2 vezes
nesta Casa, na Comissão Especial, e no Senado Federal.
Portanto, é um projeto do Legislativo que vai fazer o bem,
beneficiando 22 milhões de famílias brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar
a favor, Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Michel Temer,
sou daqueles que quando aprendo uma palavra fico
doido para aplicá-la. Toda pessoa que aprende uma
palavra corre o risco de aplicar a palavra de forma errada. Hoje, subi à tribuna e tive o privilégio de relatar a
medida provisória que permite a consolidação do polo
automotivo da Bahia, que eu tinha tido a felicidade de
relatar há um certo tempo.
Como diz o meu querido Embaixador Azambuja,
quanto mais o tempo passa, mais o nosso currículo
aumenta. Disse o Embaixador Azambuja: “Eu tenho
medo; vai chegar um dia em que seremos apenas
currículo”. E, no meu currículo, evidentemente, estará
presente a relatoria da emenda da Ford e a autoria do
projeto que hoje está sendo reformulado.
Quando relatei, no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, Governo do Democratas e
do PSDB – o programa Baixa Renda, nós não tínhamos
no Brasil nem meio milhão de consumidores beneficiados. Então, estabeleci um parâmetro em que todos os
consumidores abaixo de 80 quilowatts-hora por mês,
automaticamente, teriam o benefício de redução de
60% na conta de energia.
Energia elétrica não é e não pode ser produto de
luxo, artigo de luxo. É artigo de primeira necessidade.
Deputado Zarattini I e Deputado Zarattini II, eu
falo primeiro com o Zarattini I.
O Deputado Zarattini I está num dia auspicioso, porque, como pai coruja, vê o seu filho falar e eu
olhando para ele.
Eu sou um homem democrata cristão, democrata
de centro, mas tenho queridos amigos na esquerda. E
um deles é o Deputado Zarattini.
Ontem fui a Pernambuco tentar participar da inauguração do Hospital Miguel Arraes, porque Miguel Arraes é o outro amigo querido que eu tenho na esquerda.
Tenho outros, mas esses 2 eu gosto de citar.
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Pois esse projeto do Deputado Zarattini aperfeiçoa o projeto anterior. O que ele faz? Ele amplia de
80... Já podia ser 220, mas agora ele utiliza de forma
subsidiária o Cadastro Único e permite que toda família... Mas os Prefeitos têm que tomar muito cuidado,
porque, se não trabalharem, das 14 milhões de famílias
beneficiadas, muitas vão perder, Deputado Caiado. Nós
estamos fazendo uma mudança boa, mas ela tem que
ser bem administrada. A família que tem uma renda,
por habitante, inferior a meio salário mínimo vai poder
ter abatimento sobre até 220 quilowatts/hora.
Portanto, este é um projeto bom. É um projeto que
não é do PT nem do Democratas. É um projeto da rede
de proteção social do Brasil, e a ele somos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero comunicar, a pedidos, que, sobre a PEC dos Cartórios, os
Líderes decidiram discutir essa matéria em fevereiro.
De modo que não há a menor condição de discuti-la no
dia de hoje. Mas em fevereiro ela será, seguramente,
discutida e votada.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sob o protesto do PR – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso
declarar encerrada a discussão?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até porque temos que votar nominalmente o
próximo projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqui há
dois para falar a favor da matéria: Deputados Rodrigo
Rollemberg e José Carlos Aleluia.
Deputado José Carlos Aleluia, quer falar novamente?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas registrar que o Deputado Zarattini é o
Relator. O autor do projeto, para nossa honra, é o Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ele não é mais
Deputado, mas deixou essa semente. A boa semente
constrói árvores, as sementes mal colocadas e ruins
derrubam catedrais. A semente deixada por Kassab
construiu essa bela árvore cultivada pelo Deputado
Zarattini e que também teve uma modesta participação minha. Sinto-me num dia auspicioso. Repetindo a
palavra que usei para o Deputado Zarattini, também
sinto-me num dia auspicioso.
Portanto, o Democratas é favorável, com a permissão do Líder Ronaldo Caiado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
seguir o parecer do Relator.
Vamos colocar em votação os arts. 1º e 2º , exceto o seu § 6º ; e os arts. 3º , 4º , 5º , 6º , 7º , 8º , 9º ,
10, 11, 12, 15 e 16, do substitutivo do Senado Federal,
com parecer pela aprovação, sem destaques.
“Art. 1º A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, para os consumidores enquadrados na
Subclasse Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa
aplicável à classe residencial das distribuidoras
de energia elétrica, será calculada de modo
cumulativo, conforme indicado a seguir:
I – para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/
mês, o desconto será de 65% (sessenta e
cinco por cento);
II – para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e
100 (cem) kWh/mês, o desconto será de 40%
(quarenta por cento);
III – para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220
(duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será
de 10% (dez por cento);
IV – para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não
haverá desconto.
Art. 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica, a
que se refere o art. 1º , será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse
Residencial Baixa Renda, desde que atendam a
pelo menos uma das seguintes condições:
I – seus moradores deverão pertencer a
uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico,
com renda familiar mensal per capita menor ou
igual a meio salário mínimo nacional; ou
II – tenham entre seus moradores quem
receba o benefício de prestação continuada da
assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21
da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 1º Excepcionalmente, será também
beneficiada com a Tarifa Social de Energia
Elétrica a unidade consumidora habitada por
família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha
entre seus membros portador de doença ou
patologia cujo tratamento ou procedimento
médico pertinente requeira o uso continuado
de aparelhos, equipamentos ou instrumentos
que, para o seu funcionamento, demandem
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consumo de energia elétrica, nos termos do
regulamento.
§ 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica
será aplicada somente a 1 (uma) única unidade
consumidora por família de baixa renda.
§ 3º Será disponibilizado ao responsável
pela unidade familiar o seu respectivo Número
de Identificação Social – NIS, acompanhado da
relação dos NIS dos demais familiares.
§ 4º As famílias indígenas e quilombolas
inscritas no CadÚnico que atendam ao disposto
nos incisos I ou II deste artigo terão direito a
desconto de 100% (cem por cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta) kWh/mês, a
ser custeado pela Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei nº
10.438, de 2002, conforme regulamento.
§ 5º Sobre o consumo excedente ao limite
estabelecido no § 4º não será aplicado desconto
sobre a tarifa de energia elétrica vigente.
...............................................................
Art. 3º Com a finalidade de serem beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica,
os moradores de baixa renda em áreas de
ocupação não regular, em habitações multifamiliares regulares e irregulares, ou em empreendimentos habitacionais de interesse social, caracterizados como tal pelos Governos
municipais, estaduais, do Distrito Federal, ou
pelo Governo Federal, poderão solicitar às prefeituras municipais o cadastramento das suas
famílias no CadÚnico, desde que atendam a
uma das condições estabelecidas no art. 2º
desta Lei, conforme regulamento.
Parágrafo único. Caso a prefeitura não efetue o cadastramento no prazo de 90 (noventa)
dias, após a data em que foi solicitado, os moradores poderão pedir ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome as providências
cabíveis, de acordo com o termo de adesão ao
CadÚnico firmado pelo respectivo Município.
Art. 4º O Poder Executivo, as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia
elétrica deverão informar a todas as famílias
inscritas no CadÚnico que atendam às condições estabelecidas nos incisos I ou II do art. 2º
desta Lei o seu direito à Tarifa Social de Energia
Elétrica, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel deverão compatibilizar e atualizar a relação de
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cadastrados que atendam aos critérios fixados
no art. 2º desta Lei.
Art. 5º Sob pena da perda do benefício,
os cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica quando mudarem de residência deverão
informar o seu novo endereço para a distribuidora de energia elétrica, que fará as devidas
alterações, comunicando à Aneel.
Art. 6º Quando solicitado, e desde que
tecnicamente possível, as distribuidoras de
energia elétrica deverão instalar medidores de
energia para cada uma das famílias que residam em habitações multifamiliares regulares
e irregulares de baixa renda.
Parágrafo único. A Aneel regulamentará
a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica
para moradores de habitações multifamiliares
regulares e irregulares de baixa renda onde não
for tecnicamente possível a instalação de medidores para cada uma das famílias residentes.
Art. 7º As unidades consumidoras atualmente classificadas na Subclasse Residencial Baixa
Renda, nos termos da Lei nº 10.438, de 2002, e
que não atendam ao que dispõem os incisos I ou
II do art. 2º desta Lei, deixarão de ter direito ao
benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica.
§ 1º A Aneel definirá os procedimentos necessários para, dentro do prazo de até 24 (vinte
e quatro) meses, contado a partir da entrada em
vigência desta Lei, excluir do rol dos beneficiários
da Tarifa Social de Energia Elétrica as unidades
consumidoras a que se refere o caput.
§ 2º A inclusão de novas unidades consumidoras que atendam aos critérios de elegibilidade dos incisos I ou II do art. 2º desta
Lei, só poderá ser feita a partir de 180 (cento
e oitenta) dias da data de sua entrada em vigor, exceto para os indígenas e quilombolas
de que trata o § 4º do art. 2º desta Lei.
Art. 8º As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações
de distribuição de energia elétrica deverão
discriminar nas faturas de seus consumidores
os valores dos tributos e encargos incidentes
sobre as tarifas de energia elétrica, conforme
regulamento da Aneel.
Parágrafo único. Nas faturas de energia
elétrica enviadas às unidades consumidoras
beneficiadas pelos descontos previstos no art.
1º desta Lei, deverá constar, em destaque, no
canto superior direito, que a Tarifa Social de
Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438,
de 2002.
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Art. 9º Os critérios para a interrupção do
fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pelas unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica,
bem como o parcelamento da dívida, deverão
ser objeto de resolução emitida pela Aneel.
Art. 10. O Poder Executivo poderá vincular a concessão do benefício tarifário, quando
cabível, à adesão da unidade consumidora de
baixa renda a programas de eficiência energética.
Art. 11. O art. 1º da Lei nº 9.991, de 24
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
I – até 31 de dezembro de 2015, os percentuais mínimos definidos no caput deste artigo serão de 0,50% (cinquenta centésimos por
cento), tanto para pesquisa e desenvolvimento
como para programas de eficiência energética
na oferta e no uso final da energia;
...............................................................
III – a partir de 1º de janeiro de 2016,
para as concessionárias e permissionárias cuja
energia vendida seja inferior a 1.000 (mil) GWh
por ano, o percentual mínimo a ser aplicado
em programas de eficiência energética no uso
final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte e
cinco centésimos por cento) para até 0,50%
(cinquenta centésimos por cento);
...............................................................
V – as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão
aplicar, no mínimo, 60% (sessenta por cento)
dos recursos dos seus programas de eficiência para unidades consumidoras beneficiadas
pela Tarifa Social.
Parágrafo único. Os recursos dos programas de eficiência energética não poderão
ser usados para ampliação das redes das
distribuidoras ou para a realização de novas
ligações.” (NR)
Art. 12. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................
§ 1º O rateio dos custos relativos à contratação de capacidade de geração ou potência (kW) referidos no caput não se aplica ao
consumidor beneficiado pela Tarifa Social de
Energia Elétrica, integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda.
.......................................................”(NR)
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“Art. 3º ...................................................
I – ..........................................................
...............................................................
c) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso I, os custos administrativos, financeiros e encargos tributários incorridos
pela Eletrobrás na contratação serão rateados,
após prévia exclusão do consumidor beneficiado
pela Tarifa Social de Energia Elétrica, integrante da
Subclasse Residencial Baixa Renda, entre todas
as classes de consumidores finais atendidas pelo
Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado;
...............................................................
II – .........................................................
...............................................................
i) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso II, os custos administrativos, financeiros e encargos tributários
incorridos pela Eletrobrás na contratação, serão
rateados, após prévia exclusão do consumidor beneficiado pela Tarifa Social de Energia
Elétrica, integrante da Subclasse Residencial
Baixa Renda, entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente
ao consumo verificado.
......................................................” (NR)
...............................................................
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 16. São revogados os §§ 5º , 6º e
7º do art. 1º da Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o § 6º do art. 2º ; os arts. 13 e 14 do substitutivo do Senado Federal, para restabelecer o art. 16 do
substitutivo da Câmara dos Deputados; a ementa do
substitutivo do Senado Federal, exceto a expressão
“dispõe sobre a tarifa social de energia elétrica”, para
incluir na ementa do substitutivo da Câmara dos Deputados, com parecer pela rejeição.
“Altera as Leis nºs 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002,
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23
de julho de 2004, e dá outras providências.
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Art. 2º ....................................................
...............................................................
§ 6º Poderão ser utilizados equipamentos
que promovam a suspensão do fornecimento
da energia elétrica das unidades consumidoras a que se refere o § 4º quando ocorrer o
limite de consumo estabelecido no referido
parágrafo.
...............................................................
Art. 13. O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XV:
“Art. 28. .................................................
...............................................................
XV – energia elétrica fornecida para unidades consumidoras enquadradas na Tarifa Social de Energia Elétrica, com consumo
mensal médio inferior a 50 (cinquenta) kWh,
nos 12 (doze) meses anteriores.
......................................................”(NR)
Art. 14. A redução de alíquota de que trata o inciso XV do art. 28 da Lei nº 10.865, de
2004, aplica-se somente aos fatos geradores
ocorridos a partir do primeiro dia do vigésimo
quinto mês subsequente ao da publicação
desta Lei.
Parágrafo único. A redução da alíquota a
que se refere o caput deverá ser integralmente
repassada pelas concessionárias de energia
elétrica aos consumidores beneficiários da
Tarifa Social.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que aprovam o parecer permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
APROVADO O PARECER.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 1.946-D DE 1999
Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica; altera as Leis nºs 9.991, de 24
de julho de 2000, 10.925, de 23 de julho de
2004, e 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá
outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada
pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para os
consumidores enquadrados na Subclasse Residencial
Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes
sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distri-
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buidoras de energia elétrica, será calculada de modo
cumulativo, conforme indicado a seguir:
I – para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto
será de 65% (sessenta e cinco por cento);
II – para a parcela do consumo compreendida
entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês,
o desconto será de 40% (quarenta por cento);
III – para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte)
kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento);
IV – para a parcela do consumo superior a 220
(duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto.
Art. 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que
se refere o art. 1º , será aplicada para as unidades
consumidoras classificadas na Subclasse Residencial
Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma
das seguintes condições:
I – seus moradores deverão pertencer a uma
família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com renda
familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou
II – tenham entre seus moradores quem receba
o benefício de prestação continuada da assistência
social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742,
de 7 de dezembro de 1993.
§ 1º Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade
consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico
e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos,
que tenha entre seus membros portador de doença
ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos,
equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica,
nos termos do regulamento.
§ 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada somente a uma única unidade consumidora por
família de baixa renda.
§ 3º Será disponibilizado ao responsável pela
unidade familiar o respectivo Número de Identificação
Social – NIS, acompanhado da relação dos NIS dos
demais familiares.
§ 4º As famílias indígenas e quilombolas inscritas
no CadÚnico que atendam ao disposto nos incisos I ou
II deste artigo terão direito a desconto de 100% (cem por
cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta) kWh/
mês, a ser custeado pela Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, conforme regulamento.
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§ 5º Sobre o consumo excedente ao limite estabelecido no § 4º não será aplicado desconto sobre a
tarifa de energia elétrica vigente.
Art. 3º Com a finalidade de serem beneficiários
da Tarifa Social de Energia Elétrica, os moradores de
baixa renda em áreas de ocupação não regular, em
habitações multifamiliares regulares e irregulares, ou
em empreendimentos habitacionais de interesse social, caracterizados como tal pelos Governos municipais, estaduais ou do Distrito Federal ou pelo Governo
Federal, poderão solicitar às prefeituras municipais o
cadastramento das suas famílias no CadÚnico, desde
que atendam a uma das condições estabelecidas no
art. 2º desta Lei, conforme regulamento.
Parágrafo único. Caso a prefeitura não efetue o
cadastramento no prazo de 90 (noventa) dias, após a
data em que foi solicitado, os moradores poderão pedir
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome as providências cabíveis, de acordo com o termo de adesão ao CadÚnico firmado pelo respectivo
Município.
Art. 4º O Poder Executivo, as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de serviços e instalações
de distribuição de energia elétrica deverão informar a
todas as famílias inscritas no CadÚnico que atendam
às condições estabelecidas nos incisos I ou II do art.
2º desta Lei o seu direito à Tarifa Social de Energia
Elétrica, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL deverão compatibilizar e
atualizar a relação de cadastrados que atendam aos
critérios fixados no art. 2º desta Lei.
Art. 5º Sob pena da perda do benefício, os cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, quando
mudarem de residência, deverão informar o seu novo
endereço para a distribuidora de energia elétrica, que
fará as devidas alterações, comunicando à Aneel.
Art. 6º Quando solicitado e desde que tecnicamente possível, as distribuidoras de energia elétrica
deverão instalar medidores de energia para cada uma
das famílias que residam em habitações multifamiliares
regulares e irregulares de baixa renda.
Parágrafo único. A Aneel regulamentará a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica para moradores
de habitações multifamiliares regulares e irregulares
de baixa renda onde não for tecnicamente possível a
instalação de medidores para cada uma das famílias
residentes.
Art. 7º As unidades consumidoras atualmente
classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda,
nos termos da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
e que não atendam ao que dispõem os incisos I ou II
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do art. 2º desta Lei deixarão de ter direito ao benefício
da Tarifa Social de Energia Elétrica.
§ 1º A Aneel definirá os procedimentos necessários para, dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses, contado a partir da entrada em vigência desta
Lei, excluir do rol dos beneficiários da Tarifa Social de
Energia Elétrica as unidades consumidoras a que se
refere o caput.
§ 2º A inclusão de novas unidades consumidoras
que atendam aos critérios de elegibilidade dos incisos
I ou II do art. 2º desta Lei só poderá ser feita a partir
de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua entrada
em vigor, exceto para os indígenas e quilombolas de
que trata o § 4º do art. 2º desta Lei.
Art. 8º As concessionárias, permissionárias e
autorizadas de serviços e instalações de distribuição
de energia elétrica deverão discriminar nas faturas de
seus consumidores os valores dos tributos e encargos
incidentes sobre as tarifas de energia elétrica, conforme regulamento da Aneel.
Parágrafo único. Nas faturas de energia elétrica enviadas às unidades consumidoras beneficiadas
pelos descontos previstos no art. 1º desta Lei deverá
constar, em destaque, no canto superior direito, que
a Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Art. 9º Os critérios para a interrupção do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento
pelas unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa
Social de Energia Elétrica, bem como o parcelamento da dívida, deverão ser objeto de resolução emitida
pela Aneel.
Art. 10. O Poder Executivo poderá vincular a concessão do benefício tarifário, quando cabível, à adesão
da unidade consumidora de baixa renda a programas
de eficiência energética.
Art. 11. O art. 1º da Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................
I – até 31 de dezembro de 2015, os percentuais mínimos definidos no caput deste artigo serão de 0,50% (cinquenta centésimos por
cento), tanto para pesquisa e desenvolvimento
como para programas de eficiência energética
na oferta e no uso final da energia;
III – a partir de 1º de janeiro de 2016,
para as concessionárias e permissionárias
cuja energia vendida seja inferior a 1.000 (mil)
GWh por ano, o percentual mínimo a ser aplicado em programas de eficiência energética no
uso final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte
e cinco centésimos por cento) para até 0,50%
(cinquenta centésimos por cento);
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V – as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão
aplicar, no mínimo, 60% (sessenta por cento)
dos recursos dos seus programas de eficiência para unidades consumidoras beneficiadas
pela Tarifa Social.
Parágrafo único. Os recursos dos programas de eficiência energética não poderão
ser usados para ampliação das redes das
distribuidoras ou para a realização de novas
ligações.”(NR)
Art. 12. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º ...................................................
§ 1º O rateio dos custos relativos à contratação de capacidade de geração ou potência (kW) referidos no caput não se aplica ao
consumidor beneficiado pela Tarifa Social de
Energia Elétrica, integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda.
...................................................... ”(NR)
“Art. 3º ...................................................
I – ..........................................................
c) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso, os custos administrativos e financeiros e os encargos tributários incorridos pela Eletrobrás na contratação serão rateados, após prévia exclusão do
consumidor beneficiado pela Tarifa Social de
Energia Elétrica, integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda, entre todas as classes
de consumidores finais atendidas pelo Sistema
Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado;
II – .........................................................
i) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso, os custos administrativos e financeiros e os encargos tributários
incorridos pela Eletrobrás na contratação serão
rateados, após prévia exclusão do consumidor beneficiado pela Tarifa Social de Energia
Elétrica, integrante da Subclasse Residencial
Baixa Renda, entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente
ao consumo verificado.
.......................................................”(NR)
Art. 13. O caput do art. 1º da Lei nº 10.925, de
23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:
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“Art. 1º ..................................................
XVIII – energia elétrica para consumidores beneficiados pela Tarifa Social de Energia
Elétrica.
...................................................... ”(NR)
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados os §§ 5º , 6º e 7º do art.
1º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009. –
Deputado Carlos Zarattini, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa a seguinte DECLARAÇÃO DE VOTO:
DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Deputado Federal Paes de Lira)
Voto NÃO ao Projeto de Lei nº
1.946/1.999.
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Michel Temer,
Nos termos do artigo 182, parágrafo único, do
Regimento Interno, apresento a seguinte declaração
de voto contra o Projeto de Lei nº 1.946 de 1999, o
qual dispõe sobre a instituição da tarifa social de energia elétrica para consumidores residenciais de baixa
renda, alterando as Leis nos 9.991 de 2000, 10.438 de
2002 e 10.925 de 2004.
Razões do Voto
É patente a relevância da proposição em tela,
uma vez que dispositivos se inclinem ao beneficiamento das classes de baixa renda, principalmente no
que tange à tarifação de serviços públicos, são inegavelmente necessários.
Foram aduzidos pelo ilustre relator os seguintes
argumentos:
A ampliação das faixas de desconto na tarifa
de energia elétrica, eliminando os limites regionais de consumo que variavam de 140 a 220kWh/
mês, estabelecendo um único limite nacional de
220kWh/mês, válido para todas as distribuidora;
A manutenção do desconto para as famílias de baixa renda, mesmo que seu consumo ultrapasse 220kWh/mês, o que beneficia
aquelas com maior número de membros, que
por isso não tem condições de limitar o seu
dispêndio de energia;
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A ampliação do critério de renda familiar
de R$140,00 mensal per capita – do Bolsa Família – para R$232,50 (meio salário mínimo),
o que beneficia os consumidores de baixa
renda de todo o País, em particular os das regiões mais pobres, onde o percentual dos que
recebem um salário mínimo é maior, como o
Nordeste, Norte e Centro-Oeste;
A extensão do desconto para aqueles que
recebem o Benefício de Prestação Continuada
da Assistência Social – idosos com mais de
70 anos e deficientes – cuja família tem renda
inferior a um quarto do salário mínimo;
A manutenção dos descontos para aqueles
que consumirem, na média mensal dos últimos
12 meses, menos do que 80kWh/mês, desde
que não tenham mais de dois consumos mensais superiores a 120kWh/mês, evitando assim
a concessão indevida da Tarifa Social de Energia
Elétrica para casas de veraneio ou de lazer;
A possibilidade da população, de forma organizada, exigir a realização do cadastramento
no CadÚnico do Governo Federal, ainda que haja
resistência por parte de Prefeituras, para garantir
o seu direito à Tarifa Social de Energia Elétrica;
A garantia de manutenção do benefício
da Tarifa Social de Energia Elétrica para as famílias cadastradas no CadÚnico e que venham
a se mudar para outro local de moradia;
O direito de informação do benefício, hoje
não existente, a todos os inscritos no CadÚnico,
bem como a todos os consumidores;
A implantação de critérios de aplicação da
Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias
que habitem em moradias coletivas, onde só
seja possível a implantação de um medidor;
A inclusão entre os beneficiários da Tarifa
Social de Energia Elétrica de famílias com renda de até três salários mínimos, que tenham
entre seus membros portador de doença, cujo
tratamento necessite o uso continuado de aparelhos e equipamentos elétricos;
A possibilidade de, quando o Governo
Federal definir linhas de pobreza regionais,
ampliar o benefício para as regiões onde o
limite superar meio salário mínimo;
A introdução de critérios para o corte de
energia por falta de pagamento, bem como o
parcelamento de eventuais dívidas dos consumidores de baixa renda, beneficiados pela
Tarifa Social de Energia Elétrica;
O custeio por parte das concessionárias
e permissionárias das instalações de padrões
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de entrada para novos consumidores e de
medidores especiais para os pequenos proprietários rurais que exerçam atividades de
irrigação e aqüicultura;
A ampliação por mais cinco anos da destinação de recursos das concessionárias para
a eficiência energética, proporcionando a distribuição de lâmpadas e geladeiras de baixo
consumo energético, fornecimento de sistemas
de aquecimento solar e melhoria de instalações internas para as famílias beneficiadas
pela Tarifa Social de Energia Elétrica; e
A Redução a zero das alíquotas de PIS
e COFINS cobradas nas contas de energia
elétrica das famílias de baixa renda.
São argumentos louváveis, contudo, lamentavelmente apenas mascaram um prejuízo ao bolso do
já sofrido consumidor dos sistemas interligados de
energia elétrica.
Esperava-se que ao invés de retirar recursos do
bolso do consumidor, que tal patrocínio ocorresse angariado pelo Tesouro Nacional.
O que propõe esse Projeto de Lei, nos moldes
propostos, de fato é claramente fazer caridade com o
bolso alheio, especificamente do consumidor de energia elétrica.
Ante o exposto, declaro meu voto no sentido de
negar êxito ao Projeto de Lei nº 1.946/1999.
Sala de Sessões, de dezembro de 2009 – Paes
de Lira, Deputado Federal, PTC/SP.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder
José Aníbal pediu a palavra. (Pausa.)
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já
há o texto do PLP nº 12? Porque, havendo, o encaminhamento da Liderança do Governo é razoável. Não
havendo, seguimos a pauta, e entra o Projeto de Lei
nº 2.057, em seguida, se ainda não houver o texto.
Aparentemente, ainda não há o texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ainda
não há o texto.
O SR. FLÁVIO DINO – Então eu gostaria de solicitar a V.Exa. que conste na pauta.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
estamos entrando em contato com o Deputado Geraldo
Pudim, que está fazendo uma alteração em um artigo,
fruto de acordo consolidado. Se tivermos o compromisso de continuar votando com muita rapidez, podemos
entrar nesse outro projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
votar o próximo e, logo, o PLP nº 12.
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O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. me permitisse... Conseguimos acordo de Líderes para votar o PL da Deputada
Rose de Freitas. Já conversei com todas as Lideranças.
Trata-se de um projeto de comum acordo, o qual prontamente podemos votar por votação simbólica.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Mas vamos votá-lo ao final, não? O SR. PRESIDENTE
(Michel Temer) – Há requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nº 2.057, de 2007, de
autoria da Comissão de Legislação Participativa.
REQUERIMENTO
“Senhor Presidente, requeremos a V. Exa.,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para
apreciação do PL nº 2057, de 2007, de autoria
da Comissão de Legislação Participativa, que
“dispõe sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes de
competência da Justiça Federal praticados por
grupos criminosos e dá outras providências.”
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de
2008. – Luciano Castro, Líder do PR; Tadeu Filipelli, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PTC; Maurício Rands, Líder do PT;
Armando Abílio, Vice-Líder do PTB; Renildo
Calheiros, Líder do Bloco Parlamentar PSB/
PCdoB/PMN/PRB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem estiver a favor permaneça como se encontra. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos ao
mérito do projeto.
PROJETO DE LEI Nº 2.057-B, DE 2007
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.057-B, de 2007, que dispõe
sobre o processo e julgamento colegiado
em primeiro grau de jurisdição de crimes de
competência da Justiça Federal praticados
por grupos criminosos organizados e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Laerte Bessa);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania,. pela constitucionalidade,
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juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e do Substitutivo da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com subemenda
substitutiva (Relator: Dep. Flávio Dino).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em discussão.
Para falar a favor, e rapidamente – peço esta gentileza –, concedo a palavra ao Deputado Paes de Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dúvida alguma, um dos principais problemas
mundiais, não apenas do Brasil, é o crime organizado,
que aqui no País se manifesta, principalmente, pela
cara medonha do tráfico de entorpecentes.
O combate ao crime organizado exige a harmonização, o trabalho conjunto com todo o poder do Estado,
envolvendo a força policial no âmbito estadual, a Polícia
Federal, a Inteligência das Forças Armadas, quando
necessário, o Ministério Público, o Poder Judiciário,
da Justiça Criminal, evidentemente, e chega também
à execução da pena, no sistema prisional, surgindo a
necessidade, como tem surgido e tem sido atendida,
até de penitenciárias de segurança máxima, de administração federal, para segregar, para isolar lideranças
do crime organizado e impedir que elas continuem a
exercer poder de mando, mesmo na cadeia.
Este projeto de lei certamente vem atender a um
aspecto dessa necessidade, que é melhorar as garantias do Poder Judiciário criminal, no seu papel de julgar
e, evidentemente, quando for o caso, condenar os chefões do crime organizado, sem receio de represálias,
sem que possam ser praticadas represálias, com facilidade, pelo poder armado do crime organizado, como
tem acontecido na história recente do País.
Ressalvo que os juízes de direito, promotores de
justiça, nem são os alvos preferenciais do crime organizado. Estes, em seus levantes, são os bravos policiais,
especialmente os policiais militares, que pagam o preço
de sangue na defesa da ordem pública e da sociedade.
Mas é necessário proteger os nossos juízes.
O sistema de colegiado que a lei traz é uma
garantia adicional ao juiz de direito, dá maior flexibilidade, protege os juízes, porque é muito mais difícil
ameaçar um conjunto de juízes do que um juiz só. Nós
não vamos chegar aqui ao ponto de adotar a prática
de mascarar juízes, como os juízes mascarados que
combatem a máfia em outros países, mas esse é um
dispositivo importante.
As medidas de proteção dos prédios do Poder
Judiciário são importantes. As medidas de estabelecimento de agentes de segurança do Poder Judiciário,
com autorização de porte de arma e até autorização
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para proteger os juízes e suas famílias, são também
extremamente importantes.
Este projeto, portanto, embora não seja perfeito,
merece o apoio deste Plenário e a sua rápida aprovação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Ferro, para falar a
favor da matéria.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar a
apreciação deste projeto, primeiro como iniciativa que
foi tomada a partir da Comissão de Legislação Participativa, uma espécie de janela da sociedade para o
Parlamento brasileiro.
A Associação dos Juízes Federais do Brasil encaminhou essa proposta para dar segurança de julgamento, quando se trata, no juízo federal, na Justiça
Federal, de enfrentar quadrilhas de crime organizado,
que nós sabemos que, pela sofisticação, pela amplitude
e pelo poder de fogo de que hoje dispõem, levam a uma
situação de extrema periculosidade os julgadores.
Este projeto de lei cria um procedimento de julgamento colegiado. Juízes federais se associam para dar
seguimento ao processo e poder, a exemplo do que foi
feito em outros países, como a Colômbia, estabelecer
procedimentos judiciais com mais segurança.
Isso está assentado e vem ao encontro dos tratados internacionais que já propugnam por iniciativas
desse tipo. Além do mais, nós sabemos quão graves
e sofisticadas são as ações do crime organizado de
caráter internacional. E muitos crimes com essa característica põem, sem sombra de dúvida, em perigo
os julgadores e, em razão das evidentes dificuldades
a que são submetidos os julgadores nesse processo,
põem em risco o processo judicial.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, queremos saudar a iniciativa da nossa Comissão
de Legislação Participativa, que acolheu essa iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, deu
seguimento a ela e traz ao plenário desta Casa essa
importante peça do marco legal de combate ao crime
organizado para ser apreciada.
Portanto, estamos aqui em pleno acordo com o
que foi trazido pelo orador que me antecedeu e, ao
mesmo tempo, expressando o nosso apoio e pedindo
o apoio deste Plenário para essa iniciativa extremamente salutar de combate ao crime organizado, de
articulação do Poder Judiciário com a sociedade para
o combate à violência e ao crime articulado de plano
internacional e ao crime organizado em nosso País,
que crescentemente toma dimensões e não pode ser
combatido com os marcos legais vigentes.
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Por isso, Sr. Presidente, apoiamos e pedimos
apoio para esse importante projeto de lei, que teve
a iniciativa da nossa Comissão de Legislação Participativa.
Muito obrigado.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero encaminhar à Mesa declaração de voto ao Projeto de Lei
nº 3.776, de 2008.
DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE
REFERE O ORADOR
Declaração de voto.
Voto contrário à aprovação do Projeto de Lei nº
3.776, de 2008.
Sessão extraordinária de 16-12-2009.
Considerando o previsto no parágrafo único do
art. 182 do Regimento Interno desta Casa legislativa,
venho solicitar a publicação da presente declaração
escrita do meu voto contrário no que tange à votação
do Projeto de Lei nº 3.776, de 2008, que determina o
uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC para a revisão, em janeiro de cada ano, do piso
salarial brasileiro para o magistério público da educação básica.
Sala de sessões, 16 de dezembro de 2009. – Iran
Barbosa, Deputado Federal (PT – SE).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a palavra ao Deputado Flávio Dino, para discutir
a matéria.
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui Relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Quero enaltecer e sublinhar a qualidade
do texto, a sua importância para o combate ao crime
organizado, para o reforço na política pública de segurança e na efetividade da ação do Poder Judiciário. E
quero cumprimentar a Associação dos Juízes Federais
do Brasil – AJUFE, que já tive a honra de presidir, pela
iniciativa de submeter tão relevante matéria, hoje apoiada por todo o Poder Judiciário. O Parlamento dará mais
uma contribuição para que o sistema de justiça possa
combater com mais eficácia o crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
agilizar um pouco agora, porque temos projetos a votar
ainda e às 19h55min temos que terminar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a
palavra o Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, é importante dizer que esse é um projeto que vem da Associação dos Juízes Federais do
Brasil, que o apresentou para a Comissão de Legisla-
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ção Participativa, que o acolheu e o encaminhou. Ele
passou aqui por todas as Comissões, o que mostra
que a sociedade civil organizada tem condições de encaminhar projetos de qualidade para o enfrentamento
do crime organizado e de outras questões importantes
para o nosso País.
A Comissão de Legislação Participativa foi iniciativa da Deputada Luiza Erundina, e hoje temos os frutos
representados por esse projeto e tantos outros que já
passaram pelo crivo da Comissão e foram acolhidos.
O povo organizado tem condições, sim, e encaminha para esta Casa projetos de qualidade, que muitas
vezes não são reconhecidos. Mas a Comissão de Legislação Participativa tem sempre acolhido esses projetos,
que vão ajudar a combater o crime organizado.
Todos devem votar nesse projeto, porque ele será
um instrumento importante, tanto para o combate ao
crime organizado interno como ao crime organizado
internacional.
Nesse aspecto, a Comissão de Legislação Participativa está de parabéns. Este Plenário também está
de parabéns, porque vai votar esse projeto, que, com
certeza, trará um instrumento importante no combate
ao crime organizado no País.
Assim daremos condições à Justiça Federal de
fazer o bom combate ao crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a
palavra o Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
este projeto é uma demonstração de abertura com a
comunidade. São dezenas de sugestões – da associação de Cruzeiro do Sul, da Associação dos Juízes
Federais do Brasil – que vão à Comissão de Legislação Participativa.
Temos como apresentar uma proposta popular,
que precisa de 1,5 milhão de assinaturas, por intermédio da Comissão de Legislação Participativa, presidida hoje pelo Deputado Roberto Britto. A ideia é de
vários Deputados, mas foi liderada pela Deputada Luiza Erundina. A Comissão proporciona a possibilidade
permanente de acolher sugestões da sociedade, das
associações, como a de Juízes Especiais Federais,
para que tenhamos melhor política no combate ao
crime organizado.
Parabenizo todos os membros da Comissão e o
Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, que tem
apoiado a Comissão de Legislação Participativa.
O próximo projeto, Sr. Presidente, também de
iniciativa da sociedade civil, do INESC, da CNBB, da
OAB, trata da reforma política.
Assim, a Câmara se engrandece com projetos
elaborados pela sociedade, aprovados pelos Deputados
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nas Comissões e trazidos ao plenário para referendar
mudanças na legislação brasileira.
Por isso, repito, está de parabéns a Comissão de
Legislação Participativa.
Sr. Presidente, aproveito para fazer um apelo a
V.Exa. e aos nobres pares: considerar também a Comissão de Legislação Participativa participante do Orçamento do Congresso Nacional.
Portanto, representando a sociedade, nosso voto
é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao Deputado Laerte Bessa, para discutir a
matéria.
O SR. LAERTE BESSA (PSC – DF. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, todos elogiaram a Comissão de Legislação Participativa, mas esqueceram de
elogiar a Associação dos Juízes Federais do Brasil, já
que a proposição foi deles.
Oportunamente, na qualidade de Relator da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, aprovamos o projeto, porque esse colegiado é mais um fator para inibir a ação do crime
organizado, principalmente contra a ação dos magistrados do País.
Quero ressaltar que foi uma medida tomada pela
Associação dos Juízes Federais do Brasil, e infelizmente ela não foi citada pelos colegas.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer
a V.Exa. que conseguimos fechar um acordo entre os
Líderes para votar o Projeto de Lei nº 5.917, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
Vamos dar um presente de Natal a eles!
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito
bem, vamos agilizar para que haja tempo suficiente.
Dispomos ainda de 40 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a
palavra o Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto de iniciativa
da Associação dos Juízes Federais do Brasil é muito
bom e vem na direção de garantir proteção do Estado
às autoridades que trabalham na linha de frente contra
o crime organizado do País.
Todavia, exatamente por ter nascido dessa Associação, ele alcançava tão somente a Justiça Federal
que atua na área criminal.
Na Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado ele foi aperfeiçoado no sentido
de alcançar tanto a Justiça Federal como a Estadual.
Um aperfeiçoamento, portanto, extraordinário do Deputado Laerte Bessa. Ou seja, garante-se ao corpo de
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segurança do Poder Judiciário o poder de polícia para
proteção do juiz, que atua nessa área; do promotor; e
dos prédios onde funcionam as varas criminais.
Portanto, é um projeto muito interessante, que
muda o foco das ameaças do crime organizado em relação à autoridade que toma decisões importantes no
enfrentamento da criminalidade organizada no País.
Portanto, o projeto merece o acolhimento desta
Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação a subemenda substitutiva adotada pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania:
Art. 1º Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações
criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de
colegiado para a prática de qualquer ato processual,
especialmente:
I – decretação de prisão ou de medidas assecuratórias;
II – concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão;
III – sentença;
IV – progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;
V – concessão de liberdade condicional;
VI – transferência de preso para estabelecimento
prisional de segurança máxima; e
VII – inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.
§ 1º O juiz poderá, em decisão fundamentada,
instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretem riscos à sua integridade
física.
§ 2º O colegiado será formado pelo juiz do processo e por dois outros juízes escolhidos por sorteio
eletrônico entre aqueles de competência criminal em
exercício no primeiro grau de jurisdição.
§ 3º A competência do colegiado limita-se ao ato
para o qual foi convocado.
§ 4º As reuniões poderão ser sigilosas sempre
que houver risco de que a publicidade possa resultar
em prejuízo à eficácia da decisão judicial.
§ 5º A reunião do colegiado composto por juízes
domiciliados em cidades diversas poderá ser feita pela
via eletrônica.
Art. 2º Os Tribunais, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição
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do colegiado e os procedimentos a serem adotados
para o seu funcionamento.
Art. 3º Os tribunais, no âmbito de suas competências, ficam autorizados a tomar medidas para reforçar
a segurança dos prédios da Justiça, especialmente:
I – controle de acesso, com identificação, aos seus
prédios, especialmente aqueles com varas criminais,
ou às áreas dos prédios com varas criminais;
II – instalação de câmeras de vigilância nos seus
prédios, especialmente nas varas criminais e áreas
adjacentes;
III – instalação de aparelho detector de metais,
aos quais devem se submeter todos que queiram ter
acesso aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou às respectivas salas de audiência, ainda que
exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvada
a escolta de presos, e os agentes ou inspetores de
segurança próprios;
IV – segurança ostensiva com agentes próprios
nos seus prédios, especialmente nas áreas das varas
criminais.
Parágrafo único. Os agentes e inspetores de segurança judiciária, quando no desempenho de suas
atribuições no policiamento ostensivo das instalações
da Justiça, exercem o poder de polícia.
Art. 4º O artigo 91 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, fica acrescido de um parágrafo,
com a seguinte redação:
“Art. 91. .................................................
...............................................................
Parágrafo único. Poderá ser decretada
a perda de bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime quando estes
não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. As medidas assecuratórias
previstas na legislação processual poderão
abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.” (NR)
Art. 5° O artigo 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 288. ...............................................
Pena – Reclusão de 3 (três) a 10 (dez)
anos.
......................................................” (NR)
Art. 6° O Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro
de 1941, fica acrescido do artigo 144-A com a seguinte redação:
“Art. 144-A. Em processos que tenham
por objeto crimes praticados por organizações
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criminosas ou crimes previstos na Lei n° 9.613,
de 3 de março de 1998, o juiz determinará a
alienação antecipada de bens apreendidos ou
sequestrados sempre que estiverem sujeitos
a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção.
§ 1° Não serão submetidos à alienação
antecipada os bens que a União, por intermédio
do Ministério da Justiça, ou o Estado, por órgão
que designar, indicarem para serem colocados
sob uso e custódia de órgão público, preferencialmente envolvido na operação de prevenção
e repressão ao crime organizado.
§ 2° Para alienação antecipada serão observadas as regras processuais previstas na
Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980.
§ 3° O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao Juízo até a
decisão final do processo, procedendo-se à
sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à devolução
ao acusado.” (NR)
Art. 7° O artigo 115 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, fica acrescido de um parágrafo, com
a seguinte redação:
“Art. 115. ...............................................
§ 7° Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias nacionais, os veículos
utilizados por membros do Poder Judiciário
e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais de forma
a impedir a identificação de seus usuários
específicos.” (NR)
Art. 8° O artigo 6° da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido do inciso
XI, em seu caput, e dos §§ 8° e 9° com a seguinte
redação:
“Art. 6°. ..................................................
...............................................................
XI – servidores dos Quadros de Pessoal
do Poder Judiciário e do Ministério Público que
efetivamente estejam no exercício de função
de agente ou inspetor de segurança, na forma
de regulamento a ser emitido pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional
do Ministério Público.
...............................................................
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§ 8° A autorização para o porte de arma
de fogo das pessoas mencionadas no inciso
XI independe do pagamento de taxas e está
condicionada:
c) à autorização do presidente do respectivo Tribunal ou chefe do Ministério Público, com comunicação ao órgão de controle
da Polícia Federal, respeitado o limite máximo
de 50% (cinquenta por cento) do número de
servidores que exerçam função de agente ou
inspetor de segurança;
d) à formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à
existência de mecanismos de fiscalização e de
controle interno, nas condições estabelecidas
no regulamento desta Lei. (NR)
§ 9º O porte de arma de fogo dos servidores descritos no inciso XI do caput deste
artigo constará da carteira funcional expedida
pelo órgão a que estiverem subordinados.”
Art. 9º O § 2° do art. 6° da Lei n° 10.826, de 22
de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6°....................................................
...............................................................
§ 2° A autorização para o porte de
arma de fogo dos integrantes das instituições
descritas nos incisos V, VI, VII, X e XI está
condicionada à comprovação do requisito
a que se refere o inciso III do art. 4°, nas
condições estabelecidas no regulamento
desta Lei” (NR)
Art. 10. O § 2°, do art. 11, da Lei n° 10.826, de
22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 11. .................................................
...............................................................
§ 2°. São isentas do pagamento das taxas
previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII, X e XI
e o § 5º , todos do art. 6º desta Lei.” (NR)
Art. 11. A proteção de autoridades judiciárias e
de seus familiares em situação de risco decorrente do
exercício da função poderá ser efetuada pelos órgãos
de segurança institucional do Poder Judiciário.
Parágrafo único. Os serviços de proteção serão
requisitados pela autoridade judiciária, devendo ser
comunicada a requisição ao Conselho Nacional de
Justiça, acompanhada da respectiva fundamentação.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Estão prejudicados o Projeto Inicial e o Substitutivo adotado pela Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 2.057-C DE 2007
Dispõe sobre o processo e julgamento
colegiado em primeiro grau de jurisdição
de crimes praticados por organizações criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de
23 de setembro de 1997, e 10.826, de 22
de dezembro de 2003; e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações
criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de
colegiado para a prática de qualquer ato processual,
especialmente:
I – decretação de prisão ou de medidas assecuratórias;
II – concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão;
III – sentença;
IV – progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;
V – concessão de liberdade condicional;
VI – transferência de preso para estabelecimento
prisional de segurança máxima; e
VII – inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.
§ 1º O juiz poderá, em decisão fundamentada,
instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam riscos à sua integridade
física.
§ 2º O colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico entre aqueles de competência criminal
em exercício no primeiro grau de jurisdição.
§ 3º A competência do colegiado limita-se ao ato
para o qual foi convocado.
§ 4º As reuniões poderão ser sigilosas sempre
que houver risco de que a publicidade possa resultar
em prejuízo à eficácia da decisão judicial.

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 5º A reunião do colegiado composto por juízes
domiciliados em cidades diversas poderá ser feita pela
via eletrônica.
Art. 2º Os Tribunais, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição
do colegiado e os procedimentos a serem adotados
para o seu funcionamento.
Art. 3º Os Tribunais, no âmbito de suas competências, ficam autorizados a tomar medidas para reforçar
a segurança dos prédios da Justiça, especialmente:
I – controle de acesso, com identificação, aos seus
prédios, especialmente aqueles com varas criminais,
ou às áreas dos prédios com varas criminais;
II – instalação de câmeras de vigilância nos seus
prédios, especialmente nas varas criminais e áreas
adjacentes;
III – instalação de aparelho detector de metais,
aos quais se devem submeter todos que queiram ter
acesso aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou às respectivas salas de audiência, ainda que
exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados a escolta de presos e os agentes ou inspetores
de segurança próprios;
IV – segurança ostensiva com agentes próprios
nos seus prédios, especialmente nas áreas das varas
criminais.
Parágrafo único. Os agentes e inspetores de segurança judiciária, quando no desempenho de suas
atribuições no policiamento ostensivo das instalações
da Justiça, exercem o poder de polícia.
Art. 4º O art. 91 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 91. .................................................
Parágrafo único. Poderá ser decretada
a perda de bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime quando estes
não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. As medidas assecuratórias
previstas na legislação processual poderão
abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.”(NR)
Art. 5º O art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 288. ...............................................
Pena – Reclusão de 3 (três) a 10 (dez)
anos.
.......................................................”(NR)
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Art. 6º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 144-A:
“Art. 144-A. Em processos que tenham por
objeto crimes praticados por organizações criminosas ou crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998, o juiz determinará a alienação
antecipada de bens apreendidos ou sequestrados sempre que estiverem sujeitos a qualquer
grau de deterioração ou depreciação ou quando
houver dificuldade para sua manutenção.
§ 1º Não serão submetidos à alienação
antecipada os bens que a União, por intermédio
do Ministério da Justiça, ou o Estado, por órgão
que designar, indicarem para serem colocados
sob uso e custódia de órgão público, preferencialmente envolvido na operação de prevenção
e repressão ao crime organizado.
§ 2º Para alienação antecipada, serão
observadas as regras processuais previstas na
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.
§ 3º O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao Juízo até a decisão
final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito
Federal, no caso de condenação, ou, no caso
de absolvição, à devolução ao acusado.”
Art. 7º O art. 115 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, fica acrescido do seguinte § 7º :
“Art. 115. ...............................................
§ 7º Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias nacionais, os veículos
utilizados por membros do Poder Judiciário
e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais de forma
a impedir a identificação de seus usuários
específicos.”(NR)
Art. 8º O art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido dos seguintes
inciso XI e §§ 8º e 9º :
“Art. 6º ...................................................
...............................................................
XI – servidores dos Quadros de Pessoal
do Poder Judiciário e do Ministério Público que
efetivamente estejam no exercício de função
de agente ou inspetor de segurança, na forma
de regulamento a ser emitido pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional
do Ministério Público.
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§ 8º A autorização para o porte de arma
de fogo das pessoas mencionadas no inciso
XI independe do pagamento de taxas e está
condicionada:
I – à autorização do presidente do respectivo Tribunal ou chefe do Ministério Público, com comunicação ao órgão de controle
da Polícia Federal, respeitado o limite máximo
de 50% (cinquenta por cento) do número de
servidores que exerçam função de agente ou
inspetor de segurança;
II – à formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à
existência de mecanismos de fiscalização e de
controle interno, nas condições estabelecidas
no regulamento desta Lei.
§ 9º O porte de arma de fogo dos servidores descritos no inciso XI do caput deste artigo
constará da carteira funcional expedida pelo
órgão a que estiverem subordinados.”(NR)
Art. 9º O § 2º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
§ 2º A autorização para o porte de arma
de fogo dos integrantes das instituições descritas nos incisos V, VI, VII, X e XI está condicionada à comprovação do requisito a que
se refere o inciso III do art. 4º , nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei.
...................................................... ”(NR)
Art. 10. O § 2º do art. 11 da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. .................................................
§ 2º São isentas do pagamento das taxas
previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII, X e XI
e o § 5º , todos do art. 6º desta Lei.”(NR)
Art. 11. A proteção de autoridades judiciárias e
de seus familiares em situação de risco decorrente do
exercício da função poderá ser efetuada pelos órgãos
de segurança institucional do Poder Judiciário.
Parágrafo único. Os serviços de proteção serão
requisitados pela autoridade judiciária, devendo ser
comunicada a requisição ao Conselho Nacional de
Justiça, acompanhada da respectiva fundamentação.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data de sua publicação oficial.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009. –
Deputado Flávio Dino, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 7.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 12-A, DE 2003
(Do Sr. Sarney Filho)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 12-A, de 2003,
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;
tendo pareceres: da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, pela aprovação deste e do
de nº 388/07, apensado, com substitutivo
(Relator: Dep. Moacir Micheletto); da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, pela aprovação deste e dos
de nºs 388/07 e 127/07, apensados, com
substitutivo (Relator: Dep. Nilson Pinto); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, dos de nºs 388/07 e 127/07,
apensados, do Substitutivo da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural e do Substitutivo
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com substitutivo
(Relator: Dep. Geraldo Pudim).
Tendo apensados os PLPs nºs 127/07
e 388/07.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há dezenas
de Deputados inscritos. Com esse número de inscritos
não vai dar sequer para chamar a votação.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este é um
bom projeto. São 19h20min. A votação é nominal. É
preciso mobilizar os Deputados para que venham ao
plenário.
Eu pediria que os Deputados que querem falar,
no máximo dois, que o façam durante o processo de
votação. Eu mesmo quero falar e estou esperando o
processo de votação. Senão, vamos inviabilizar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está
bem?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
hora eu não me manifestei, até porque não tenho nada
contra o projeto, mas quero deixar aqui as seguintes
palavras: hoje não se vê a Casa pensando na educação
para prevenir o crime, qualquer que seja a sua modalidade; não se vê a Casa discutir a condição desumana
em que vivem milhares de presos nas cadeias.
Vejo esta Casa hoje com cara policialesca. Ninguém está preocupado com o ser humano, com a
educação, que é fundamental. O próprio Governo não
tem dado esse apoio, não tem cumprido a sua parte.
Muito bem, aprovamos aqui a construção de prisões,
mas devemos, antes de tudo, lembrar que a educação é o remédio para conter a criminalidade e gerar
emprego.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os oradores abrem mão da palavra? Vão se pronunciar durante
a votação? (Pausa.)
Está acontecendo o seguinte: o texto da emenda
ainda não chegou aqui. (Pausa.) Está chegando? O
Deputado Geraldo Pudim já tem o texto?
O SR. GERALDO PUDIM – Sim, Presidente.
O SR. IVAN VALENTE, – Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há acordo para a votação do PLP nº 12. Nós não acordamos
isso. O Líder Fontana sabe disso. Houve uma reunião
no Governo, em que dissemos não ter acordo sobre
esta matéria.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – A votação é nominal,
Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE, – Então, não há acordo
sobre esta questão.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – É claro que houve acordo.
O SR. IVAN VALENTE, – Aliás, há requerimento
sobre a mesa de adiamento da discussão, Sr. Presidente. Estamos entrando com requerimento junto à
Mesa.
Neste momento, peço a palavra como Líder.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho uma
objeção. Primeiramente, houve entendimento na reunião de Líderes. A matéria está em urgência, não há
como retirá-la, não há número para isso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não será
retirada. Apenas verifico que haverá um retardamento,
a começar pela palavra do Líder; depois, pela verificação, que percebo que virá...
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O SR. JOSÉ ANÍBAL – Verificação?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não sei
se virá ou não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Pois é. A votação é nominal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há pedido
de adiamento da discussão.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Não há número, Presidente. Está em regime de urgência. Isso foi acordado
na reunião de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É verdade.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – É claro.
O SR. IVAN VALENTE, – Não foi acordado.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Está na lista.
O SR. IVAN VALENTE, – Não foi acordado. Entrou na lista, mas não foi acordado. A do FMI também
entrou na lista, e isso não foi acordado.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Na lista. Tudo foi acordado.
O SR. IVAN VALENTE, – Já foi votado aqui.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, não pode
apresentar porque não há um décimo. Requerimento
de adiamento, não. Foi feito o entendimento lá. Este
projeto estava na lista original.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Até porque não há
número para pedir adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É verdade,
não há número para pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na reunião
de Líderes se faz uma lista de projetos. Há projetos
com os quais vários Líderes concordam; o PSOL não
concordou, por exemplo, com o projeto sobre o FMI,
mas ele entrou na pauta de qualquer jeito. Não temos
força para fazer requerimento de urgência, mas não
podemos ter concordância com o conteúdo do projeto.
Vamos encaminhar contrariamente, vamos fazer todas
as objeções a esse tipo de projeto. Aliás, admira-me
muito que o autor... Na outra vez já tentamos impedir a
votação desse projeto porque todas as vezes há algo
para acertar. O Líder Henrique Fontana sabe disso.
Tanto é que saíram daqui e foram tratar da Comissão Tripartite, da entrada ou não do CONAMA nessa
Comissão, na sala do Governo. Não há acordo sobre
esse problema.
Queremos discutir o projeto. Entendemos que isso
é um tipo de descentralização que desserve a defesa
do meio ambiente. Pelo contrário. Acho que o tipo de
pressão que está sendo feito em relação ao licencia-
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mento ambiental é um desastre, inclusive a revogação
da legislação ambiental. Aliás, é o que estamos fazendo
aqui, com a formação da Comissão do Código Florestal,
que já foi um problema, pois arrestaram-se dezenas
de projetos. Um dos pontos que estamos discutindo é
se há descentralização ou não para os Estados. Aqui
também é a descentralização ou não do licenciamento
ambiental. Não podemos concordar com isso.
A posição do PSOL refere-se a esta discussão.
Vamos utilizar todos os mecanismos. Não se assinou
nenhum acordo sobre este assunto. O partido é contrário ao projeto. Entendemos que aqui se retira totalmente o poder do CONAMA. Estamos contrários a este
encaminhamento que está sendo feito.
Aproveito o meu momento de Liderança para
dizer da importância central de ter seguimento a CPI,
que prorrogamos hoje por 2 meses. Infelizmente, os
meios de comunicação de massa e esta Casa não têm
tido interesse por algo que representa o consumo de
metade do Orçamento da República para o pagamento
de juros, amortizações e rolagem da dívida.
Não é possível que esta Casa não se interesse
por um fato tão relevante quanto o de o País possuir
três quartos das reservas internacionais em títulos do
Tesouro americano, pagando de zero a 1% de juros.
Aliás, o País atraiu capital estrangeiro para pagar juros reais de 7%, 8%, título SELIC de 8,75%, mas no
mercado, 13,5%.
Não é possível que não se interessem por um
dado relevante. Trata-se de uma dívida imoral, ilegal
e ilegítima, porque estamos pagando juros sobre juros, o que é anatocismo. Isso é ilegal, sob qualquer
tipo de verificação.
Sr. Presidente, recebemos hoje avaliações, análises dos documentos que requeremos ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda. Se os juros da dívida
externa – foram feitos contratos a juros flutuantes, ilegais – fossem mantidos em 6% ao ano, essa dívida,
atualmente de 267 bilhões de dólares, simplesmente
não existiria, porque os juros foram elevados pelos
banqueiros internacionais a até 23%, no tempo do Sr.
Delfim Netto, no regime militar. Isso nunca foi investigado. Hoje, com a explosão da dívida interna, continua
o País a pagar, sim, a maior taxa de juros do mundo.
Com isso, há beneficiários.
Esta Casa precisa, sim, investigar, mergulhar no
problema da dívida pública para discutir o Orçamento que vai ser votado aqui, de novo, neste ano. A CPI
pode ser um grande instrumento esclarecedor, para
mudar esse tipo de política econômica.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os oradores vão falar depois. Há um parecer...
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma
indagação, para esclarecer a boa tramitação.
Nós manifestamos aqui a discordância, inclusive
no mérito, desta matéria. Na medida em que o PLP, sem
essa concordância, está em debate, eu não entendi.
Os oradores vão falar depois sobre o quê?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os oradores se dispuseram a falar durante a votação, porque
ela será nominal.
O SR. CHICO ALENCAR – Mas nós queremos
discutir antes, pela sua relevância. Não há concordância nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
V.Exa. está inscrito?
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, quero apenas destacar que esta matéria é muito importante, envolve interesses de hidrelétricas, envolve a
questão do meio ambiente. Queremos fazer uma boa
discussão. Trata-se somente disso, em nome do bom
exercício parlamentar.
O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Para falar pela Liderança do PV.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós tentamos
até agora – acabo de chegar – fazer um acordo para
votar o PLP nº 12, de autoria do Deputado Sarney. Ele
está em Copenhague e acaba de nos ligar.
O Deputado Henrique Fontana sabe da minha intenção de fazer um acordo para votarmos aqui, mesmo
nominalmente. Mas, pelo simbolismo, com um entendimento entre Líderes. Acontece que há um pequeno
detalhe – e nos detalhes acabamos comprometendo
o grosso da proposta – no art. 17, §3º , que determina
que só poderá ser multado aquele órgão responsável
pelo licenciamento.
Acontece que, em relação à Floresta Amazônica,
o IBAMA ficaria impedido de atuar. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, que acaba de nos informar que
não participou do acordo para a inclusão desse parágrafo, isso impediria o cumprimento das metas que o
Brasil está assumindo em Copenhague para o próprio
País. Isso deixaria o Governo Federal de saia justa,
numa situação difícil. E não só o Governo Federal: na
verdade, o Brasil.
Neste momento, o Brasil está apresentando em
Copenhague metas e compromissos internacionais,
e aqui estamos tirando a competência de fiscalização
e de atuação do IBAMA. E mais nenhum outro órgão,
porque o estadual... E aí vêm as conveniências estaduais. Os órgãos estaduais é que terão competência
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para licenciar. E nós estamos aqui mudando a história,
no apagar das luzes, quando se faz um acordo para
tentar votar aquilo que é consenso, que é bom para
o Brasil, no momento em que Copenhague sinaliza,
inclusive com compromissos brasileiros.
Se o órgão que licencia, que fiscaliza, como o
IBAMA, não pode multar, não há razão para a sua existência. Neutraliza-se o órgão. Sem o IBAMA, como é
que se cumprem metas de fiscalização? Como é que
se cumprem metas? Não haverá mais fiscalização na
Amazônia.
A autorização que estamos dando nesta noite, se
aprovarmos a matéria desta forma... E estão dizendo aí
que o Senado muda. Ora, que compromisso nós temos,
se ainda achamos que não pode ser aprovado, por que
vamos transferir a competência para o Senado ou para
o Presidente da República, para vetá-la?
Precisamos ter a coragem e a responsabilidade
de aprovar o que é bom. Mas, se não está bom, temos de alterar. Não podemos fazer compromissos que
coloquem o Brasil em situação tão difícil. Não podemos autorizar o desmatamento nesta noite, porque as
conveniências garantirão inocência a todos e vamos
neutralizar a atuação do IBAMA.
Eu sei que o IBAMA tem muitas dificuldades, mas
precisamos pensar com cuidado e com cautela. Isso
que estamos colocando aqui é extremamente perigoso
para todos nós. E quero dizer que não tem a concordância do Governo. Trata-se de um acordo construído
dentro desta Casa. Mas não há acordo no Governo.
Veio uma manifestação, agora, de Copenhague, dos
Ministros Carlos Minc e Dilma Rousseff, no sentido de
que este texto não seja aprovado. E esta é a posição
do Partido Verde.
O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – Vamos votar, Sr. Presidente?
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Este projeto é
de Sarney Filho, do PV do Deputado Edson Duarte!
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente,
peço a palavra para dar um esclarecimento ao Plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho
enorme respeito pelo Líder do PV – aliás, é meu amigo
pessoal – e por sua atuação, mas com este posicionamento de votação o Governo tem compromisso, sim.
Nós negociamos ao longo de meses e anos e chegamos a este texto, que é o que temos o compromisso
de votar hoje, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O projeto
foi emendado.
EMENDA Nº 1
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DE
PLENÁRIO AO PLP N° 12, DE 2003 E APENSOS Fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único
do art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, nas ações
administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção
do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
O Congresso Nacional Decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° Esta Lei Complementar fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e
os municípios, nas ações administrativas decorrentes
do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
Art. 2° Para os fins desta Lei Complementar consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental;
II – atuação supletiva: ação do ente da federação
que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta
Lei Complementar;
III – atuação subsidiária: ação do ente da federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições
decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das
atribuições definidas nesta Lei Complementar.
Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício da competência comum a que se
refere esta Lei Complementar:
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I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão
descentralizada, democrática e eficiente;
II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais e
regionais;
III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os
entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;
IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades
regionais e locais.
CAPÍTULO II
Dos Instrumentos de Cooperação
Art. 4° Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação
institucional:
I – consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;
II – convênios, acordos de cooperação técnica e
outros instrumentos similares com órgãos e entidades
do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;
III – Comissão Tripartite Nacional, Comissões
Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito
Federal;
IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos:
V – delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta
Lei Complementar;
VI – delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os
requisitos previstos nesta Lei Complementar.
§ 1° Os instrumentos mencionados no inciso II do
caput podem ser firmados com prazo indeterminado.
§ 2° A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, estados, Distrito Federal e municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental Compartilhada e descentralizada entre os entes
federativos.
§ 3° As Comissões Tripartites Estaduais serão
formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, estados e municípios, com o
objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada
e descentralizada entre os entes federativos.
§ 4° A Comissão Bipartite do Distrito Federal será
formada, paritariamente, por representantes dos Pode-
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res Executivos da União e do Distrito Federal, com o
objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada
e descentralizada entre esses entes federativos.
§ 5° As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua organização e
funcionamento regidos pelos seus respectivos regimentos internos.
Art. 5° O ente federativo poderá delegar, mediante
convênio, a execução de ações administrativas a ele
atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente
destinatário da delegação disponha de órgão ambiental
capacitado a executar as ações administrativas a serem
delegadas e de conselho de meio ambiente.
Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental
capacitado, para os efeitos do disposto no caput,
aquele que possui técnicos próprios, ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível
com a demanda das ações administrativas a serem
delegadas.
CAPÍTULO III
Das Ações de Cooperação
Art. 6º As ações de cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos
previstos no art. 3º e garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas
governamentais.
Art. 7º São ações administrativas da União:
I – formular, executar e fazer cumprir, em nível
nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e internacional;
IV – promover a integração de programas e ações
de órgãos e entidades da Administração Pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos,
Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial
e outras;
VIII – organizar e manter, com a colaboração
dos órgãos e entidades da Administração Pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sis-
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tema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente – SINIMA;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito
nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida à União;
XIV – promover o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar
territorial, na plataforma continental ou na zona
econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental –
APA;
e) localizados ou desenvolvidos em dois
ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do
Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme
disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de
junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor
material radioativo, em qualquer estágio, ou
que utilizem energia nuclear em qualquer de
suas formas e aplicações, mediante parecer
da Comissão Nacional de Energia Nuclear –
CNEN; ou
h) que atendam tipologia estabelecida
por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou
empreendimento;
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XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação
instituídas pela União, exceto em APA; e
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pela União;
XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e
da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobreexplotadas no território nacional, mediante laudos e
estudos técnico-científicos, fomentando as atividades
que conservem essas espécies in situ;
XVII – controlar a introdução no País de espécies
exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;
XVIII – aprovar a liberação de exemplares de
espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas
naturais frágeis ou protegidos;
XIX – controlar a exportação de componentes
da biodiversidade brasileira na forma de espécimes
silvestres da flora, microorganismos e da fauna, partes
ou produtos deles derivados;
XX – controlar a apanha de espécimes da fauna
silvestre, ovos e larvas;
XXI – proteger a fauna migratória e as espécies
inseridas na relação prevista no inciso XVI;
XXII – exercer o controle ambiental da pesca em
nível nacional ou regional;
XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso
ao conhecimento tradicional associado, respeitadas
as atribuições setoriais;
XXIV – exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e
XXV – exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos
perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona
costeira será de atribuição da União exclusivamente
nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato
do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de
um membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.
Art. 8º São ações administrativas dos Estados:
I – executar e fazer cumprir, em nível estadual, a
Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas
nacionais relacionadas à proteção ambiental;
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II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir, em nível
estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;
IV – promover, no âmbito estadual, a integração
de programas e ações de órgãos e entidades da Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e
à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual
de Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – organizar e manter, com a colaboração dos
órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual
de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito
estadual, em conformidade com os zoneamentos de
âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;
XIV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º;
XV – promover o licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas
pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APA;
XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APA;
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e
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c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pelo Estado;
XVII – elaborar a relação de espécies da fauna
e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos,
fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;
XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação
de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o
disposto no inciso XX do art. 7º;
XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da
fauna silvestre;
XX – exercer o controle ambiental da pesca em
nível estadual; e
XXI – exercer o controle ambiental do transporte
fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o
disposto no inciso XXV do art. 7º.
Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:
I – executar e fazer cumprir, em nível municipal,
as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e
demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à
proteção do meio ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir a Política
Municipal de Meio Ambiente;
IV – promover, no município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, relacionados
à proteção e à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e
Municipal de Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – organizar e manter o Sistema Municipal de
Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações aos Estados e à União
para a formação e atualização dos Sistemas Estadual
e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
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comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao município;
XIV – observadas as atribuições dos demais
entes federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza
da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APA;
XV – observadas as atribuições dos demais entes
federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:
a) a supressão e o manejo de vegetação,
de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APA; e
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
empreendimentos licenciados ou autorizados,
ambientalmente, pelo município.
Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º.
Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias
para atribuições relativas à autorização de manejo e
supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária em
diferentes estágios de regeneração, assim como a
existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.
Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, e para autorização de supressão e manejo
de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da
unidade de conservação não será aplicado às Áreas
de Proteção Ambiental – APA.
Parágrafo único. A definição do ente federativo
responsável pelo licenciamento e autorização a que se
referem o caput, no caso das APA, seguirá os critérios
previstos no art. 7º, inciso XIV, alíneas a, b, e, f e h, no
art. 8º, inciso XIV, e no art. 9º, inciso XIV, alínea a.
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Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições
estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.
§ 1º Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou
autorização, de maneira não vinculante, respeitados os
prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.
§ 2º A supressão de vegetação decorrente de
licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.
§ 3° Os valores alusivos às taxas de licenciamento
ambiental e outros serviços afins devem guardar relação
de proporcionalidade com o custo e a complexidade
do serviço prestado pelo ente federativo.
Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar
os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.
§ 1° As exigências de complementação oriundas
da análise do empreendimento ou atividade devem
ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma
única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.
§ 2° As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feita pela autoridade licenciadora suspende o prazo de aprovação, que
continua a fluir após o seu atendimento integral pelo
empreendedor.
§ O decurso dos prazos de licenciamento, sem a
emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita,
nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra,
mas instaura a competência supletiva referida no art. 15.
§ 4° A renovação de licenças ambientais deve
ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do
órgão ambiental competente:
Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento
e autorização ambiental nas seguintes hipóteses:
I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito
Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;
II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Município, o Estado
deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e
III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Estado e no Município,
a União deve desempenhar as ações administrativas
até a sua criação em um desses entes federativos.
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Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos
entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico,
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de
outras formas de cooperação.
Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição
nos termos desta Lei Complementar.
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental
e instaurar processo administrativo para a apuração de
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
§ 1° Qualquer pessoa legalmente identificada, ao
constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir
representação ao órgão a que se refere o caput, para
efeito do exercício de seu poder de polícia.
§ 2° Nos casos de iminência ou ocorrência de
degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar
medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para
as providências cabíveis.
§ 3° O disposto no caput deste artigo não impede
o exercício pelos entes federativos da atribuição comum
de fiscalização da conformidade de empreendimentos e
atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental
em vigor, sendo nulo o auto de infração ambiental lavrado
por órgão que não detenha a atribuição de licenciamento
ou autorização a que se refere o caput.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas
aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência.
§ 1° Na hipótese de que trata a alínea h do inciso XIV do art. 7°, a aplicação desta Lei Complementar
dar-se-á a partir da entrada em vigor da lei prevista no
referido dispositivo.
§ 2° Na hipótese de que trata a alínea a do inciso XIV do art. 9°, a aplicação desta Lei Complementar
dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo
Conselho Estadual.
§ 3° Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1° e 2° deste artigo, os
processos de licenciamento e autorização ambiental
serão conduzidos conforme a legislação em vigor.
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Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em
situações ou áreas não previstas nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.
Art. 20. O art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento ambiental.
Parágrafo único. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão
serão publicados no jornal oficial, bem como em
periódico regional ou local de grande circulação,
ou em meio eletrônico de comunicação mantido
pelo órgão ambiental competente. (NR)”
Art. 21. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 22. Fica revogado o § 1° do art. 11 da Lei n°
6.938, de 31 de agosto de 1981.
Sala das Sessões, – Deputado Paulo Teixeira, PT/SP – Deputado José Genoíno, Vice-Líder do
PT – Deputado Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
Bloco PMDB/PTC
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a palavra o Deputado Geraldo Pudim, Relator da matéria.
O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o texto apresentado na emenda
substitutiva global é fruto de um grande entendimento,
de debates feitos por mais de 1 ano para aprová-lo. Os
únicos obstáculos que estão sendo colocados se referem
exatamente ao art. 17, § 3º , porque há uma confusão.
E vai haver uma judicialização se nós permitirmos que 2
órgãos emitam auto de infração no licenciamento.
O texto que apresentamos, que foi o aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, refere ao § 3º nos seguintes termos:
“§ 3º O disposto no caput deste artigo
não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da
conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, sendo nulo o auto
de infração ambiental lavrado por órgão que
não detenha a atribuição de licenciamento ou
autorização a que se refere o caput”.
Sr. Presidente, está muito claro. Nós vamos acolher
a emenda substitutiva global apresentada pelo Deputado
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Paulo Teixeira e pedimos aos nobres pares que aprovem
este texto. Trata-se de um novo marco regulatório para
o licenciamento ambiental no País. E esta Casa precisa
se posicionar a respeito desse novo procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para oferecer parecer à Emenda Substitutiva de Plenário, pela
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, concedo a palavra ao Deputado Moacir Micheletto. (Pausa.)
Deputado Valdir Colatto, para oferecer parecer.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Comissão de Agricultura da Câmara dos
Deputados é favorável a este projeto, uma vez que foi
discutido amplamente na Casa e estabelece competência para a União, os Estados e os Municípios. E é
disso que precisamos.
Só para se ter uma ideia, não é só a agricultura
que está engessada: 90% dos projetos do PAC estão
engessados por causa desta questão. E essa emenda
vai resolver o problema.
O Deputado Geraldo Pudim fez um bom relatório, e a Comissão de Agricultura é pela aprovação, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Sr.
Deputado Nilson Pinto.
O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Comissão de Meio Ambiente é favorável ao relatório
apresentado, considerando que este projeto foi amplamente discutido na Comissão, foi aprovado por unanimidade e representa um anseio de mais de 20 anos.
A Constituição, quando foi promulgada, determinou que o Congresso Nacional deveria aprovar uma
lei complementar com a finalidade de estabelecer as
competências da União, dos Estados e dos Municípios
na gestão ambiental. Isso está sendo feito agora. E a
Comissão aplaude a iniciativa, que é histórica na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, ao Sr. Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Constituição
e Justiça discutiu este projeto na sua globalidade. Ficou apenas um artigo para ser negociado. A emenda
substitutiva resolve esse problema, preenche os requisitos de constitucionalidade, da juridicidade e da boa
técnica legislativa.
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Portanto, o parecer é pela aprovação, dentro dos
critérios da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
votar.
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma lista
de debatedores do projeto, para discutir a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou chamar os inscritos. Os que não quiserem falar, abrem
mão; quem não abrir mão, vai poder falar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a palavra o Deputado Moreira Mendes. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Vicentinho. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Vanderlei Macris. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Jorginho Maluly. (Pausa.) Abre mão.
Esses Deputados iam falar a favor da matéria.
Para falar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Luis Carlos Heinze. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Homero Pereira. (Pausa.) Abre mão.
Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
Abre mão.
Deputado Carlos Zarattini. (Pausa.) Abre mão.
Com a palavra o Deputado Ivan Valente. O Plenário está pedindo que V.Exa. use o tempo regimental.
O SR. IVAN VALENTE, – Sr. Presidente, quando eu falei como Líder, usei exatamente os 5 minutos.
V.Exa. sempre dá 1 minuto a mais aos Líderes. Peço,
então, que seja tolerante comigo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
primeiro, quero dizer que estranho a pressa com que
está sendo votada esta matéria.
Quando o Governo mandou o projeto de lei para
cá, existia o projeto de lei do Deputado Sarney Filho.
Entendo que o Governou navegou nesse projeto de
lei do Deputado. Na época em que se tentou votar a
matéria aqui, o Deputado Sarney Filho estava ausente
e reclamou muito, porque era o autor da matéria, não
foi consultado e havia enorme pressa para votá-la.
Coincidentemente, o Deputado Sarney Filho não
está presente agora; está em Copenhague. Aliás, o
Partido Verde, que é signatário do projeto, e o Líder
Edson Duarte se manifestaram a favor do adiamento.
Eles têm a autoria do projeto. Seria tolerante, seria
democrático que fizéssemos essa concessão, porque
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não houve participação nesse acordo, nem do pessoal, nem do PV. Tanto que o Líder Edson Duarte está
contestando a exclusão do IBAMA de qualquer licenciamento ambiental. Aliás, o mais grave é que S.Exa.
fez consultas e entendeu que o próprio Ministério do
Meio Ambiente não participou desse acordo.
É interessante também que estejam reunidos naquela sala do Governo muitos dos que estão tentando
mudar a legislação ambiental.
Só queremos aprofundar o debate, Sr. Presidente. Não se trata de legislação concorrente, mas efetivamente de tirar do CONAMA, o que é uma vitória da
legislação ambiental brasileira, e do IBAMA, Deputado Cândido Vaccarezza, as condições de licenciar
na Amazônia e entregar essa tarefa aos municípios.
Entendam o que significa isto: os municípios têm interesse. O art. 23 fala de legislação concorrente, mas, se
deixarem obras para serem licenciadas pelo interesse
local, pela pressão local, é evidente que não haverá
Estudo de Impacto Ambiental. Aqui está sendo violado
o princípio da precaução ambiental, aqui estão sendo violados os princípios que nortearam a legislação
ambiental brasileira. É disso que se trata.
Quero dizer que este projeto veio para a Casa
na lógica do PAC, ou seja, para acelerar processo de
licenciamento. Quero chamar a atenção dos setores
de Oposição: pretendem licenciar obras rapidamente,
porque licenciar quer dizer investigar, segundo técnicas, segundo acúmulos que existem de verificação
de Relatórios de Impacto Ambiental, quer dizer atrasar obras. E esta é a pior coisa que podemos fazer:
atropelar a legislação para mostrar à sociedade que
existem iniciativas governamentais.
Por isso é PSOL é contra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Vamos para a orientação
dos Líderes. O voto de todo o mundo é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Declaro
encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a
Mesa o seguinte requerimento de destaque:
DESTAQUE
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 161, § 2º , do Regimento
Interno, destaque para votação em separado
do § 3º do artigo 17 da Emenda Substitutiva
Global de Plenário apresentada ao PLP 12,
de 2003.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de
2009. – Edson Duarte, Líder do PV.”
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação
a emenda substitutiva de plenário, com parecer...
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Orientação dos Líderes, Presidente! Até porque o Deputado José Genoíno já se antecipou
e disse que todo o mundo recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. está
inscrito para o encaminhamento? (Pausa.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Deixe que eu fale por mim,
Chico. E V.Exa. fala por si.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado Edson Duarte, V.Exa. está inscrito para discutir? (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Edson Duarte, para
discutir.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, preciso desses 2 minutos. Estou inscrito.
O pudim estava bom, mas a calda final acabou
comprometendo o conjunto.
Apresentamos este projeto com a intenção de
colaborar. Vinha sendo dito que protestávamos e protestávamos, sem apresentar uma saída. Pois bem.
Após a iniciativa do Deputado Sarney Filho, discutida
com a bancada do Partido Verde, apresentamos proposta de definição de competências de União, Estados e Municípios no sentido de agilizar o processo de
licenciamento ambiental.
Há 2 anos o projeto está parado, foi engavetado.
Enfim, o processo não andava, como se não tivesse
nenhuma importância. Ninguém lhe dava importância.
Reivindicávamos, mas tudo entrava por um ouvido e
saía pelo outro.
De ontem para hoje passaram a me procurar a todo
instante: “Edson, o PLP nº 12 vai entrar na pauta. Tem
de entrar. Eu vim aqui para discutir”, diziam. Um assédio
geral! Pensei comigo: “Há algo de estranho, porque há
2 anos reivindicamos, ninguém se interessava, e agora
todo o mundo quer que o projeto entre em pauta”.
Depois de dar uma lida no documento e de conversar com a Assessoria, identificamos algo extremamente grave. Percebo que esta Casa está disposta a
votar. Acordos foram feitos em relação a este projeto,
dos quais não participei. Não sei das bases desse acordo, não sei a quem interessa. Não interessa ao Brasil,
não interessa ao Governo brasileiro, não interessa aos
acordos que o Brasil está firmando. Do que sei é o seguinte: amigos, quando uma matéria ambiental passa a
ser prioridade, a ponto de a bancada ruralista estar toda
aqui empenhada para votá-la, há que se desconfiar; do
empenho das Lideranças há que se desconfiar.
Estava desconfiado. E não é porque os senhores
estão mal-intencionados. Não! É porque sabemos, por
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se tratar de matéria ambiental, dos conflitos que estamos
vivendo aqui, das lutas que tivemos durante este ano, o
ano mais difícil desta Casa em matéria ambiental.
Parece-me que Copenhague aqui não chegou.
Se o mundo está aquecendo, aqui é uma geladeira.
As pessoas aqui não sabem do que está acontecendo
no mundo. Parece-me que aqui ninguém se tocou dos
compromissos do Governo brasileiro. Por isso, assinei
um artigo que diz que, muito mais do que as metas que
Lula deve estar anunciando hoje em Copenhague, no
Brasil, a sua base aliada, o Congresso e o País devem
assumir pelo menos metade do que estão anunciando
lá. Isso já seria uma revolução.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação a emenda substitutiva de plenário, com parecer
favorável, ressalvado o destaque.
“CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei Complementar fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora.
Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar,
consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental;
II – atuação supletiva: ação do ente da federação
que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta
Lei Complementar;
III – atuação subsidiária: ação do ente da federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições
decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das
atribuições definidas nesta Lei Complementar.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se
refere esta Lei Complementar:
I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão
descentralizada, democrática e eficiente;
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II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando
a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza
e a redução das desigualdades sociais e regionais;
III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os
entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;
IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades
regionais e locais.
CAPÍTULO II
Dos Instrumentos de Cooperação
Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação
institucional:
I – consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;
II – convênios, acordos de cooperação técnica e
outros instrumentos
similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;
III – Comissão Tripartite Nacional, Comissões
Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito
Federal;
IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos;
V – delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta
Lei Complementar;
VI – delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os
requisitos previstos nesta Lei Complementar.
§1º Os instrumentos mencionados no inciso II do
caput podem ser firmados com prazo indeterminado.
§2º A Comissão Tripartite Nacional será formada,
paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.
§3º As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, Estados e Municípios, com o
objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada
e descentralizada entre os entes federativos.
§4º A Comissão Bipartite do Distrito Federal será
formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o
objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada
e descentralizada entre esses entes federativos.
§5º As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua organização e
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funcionamento regidos pelos seus respectivos regimentos internos.
Art. 5º O ente federativo poderá delegar, mediante
convênio, a execução de ações administrativas a ele
atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente
destinatário da delegação disponha de órgão ambiental
capacitado a executar as ações administrativas a serem
delegadas e de conselho de meio ambiente.
Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do disposto no caput, aquele
que possui técnicos próprios, ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas.
CAPÍTULO III
Das Ações de Cooperação
Art. 6º As ações de cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos
previstos no art. 3º e garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas
governamentais.
Art. 7º São ações administrativas da União:
I – formular, executar e fazer cumprir, em nível
nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e internacional;
IV – promover a integração de programas e ações
de órgãos e entidades da Administração Pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – promover a articulação da Política Nacional do
Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;
VIII – organizar e manter, com a colaboração dos
órgãos e entidades da Administração Pública dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional
de Informações sobre o Meio Ambiente – SINIMA;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito
nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
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XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida à União;
XIV – promover o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar
territorial, na plataforma continental ou na zona
econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
e) localizados ou desenvolvidos em dois
ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do
Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme
disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de
junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor
material radioativo, em qualquer estágio, ou que
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN; ou
h) que atendam tipologia estabelecida por
ato do Poder Executivo, a partir de proposição
da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a
participação de um membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor
e natureza da atividade ou empreendimento;
XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação
instituídas pela União, exceto em APAs; e
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pela União;
XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e
da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobreexplotadas no território nacional, mediante laudos e
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estudos técnico-científicos, fomentando as atividades
que conservem essas espécies in situ;
XVII – controlar a introdução no País de espécies
exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;
XVIII – aprovar a liberação de exemplares de
espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas
naturais frágeis ou protegidos;
XIX – controlar a exportação de componentes
da biodiversidade brasileira na forma de espécimes
silvestres da flora, microorganismos e da fauna, partes
ou produtos deles derivados;
XX – controlar a apanha de espécimes da fauna
silvestre, ovos e larvas;
XXI – proteger a fauna migratória e as espécies
inseridas na relação prevista no inciso XVI;
XXII – exercer o controle ambiental da pesca em
nível nacional ou regional;
XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso
ao conhecimento tradicional associado, respeitadas
as atribuições setoriais;
XXIV – exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e
XXV – exercer o controle ambiental sobre o transporte
interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente
áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira
será de atribuição da União exclusivamente nos casos
previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento.
Art. 8º São ações administrativas dos Estados:
I – executar e fazer cumprir, em nível estadual, a
Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas
nacionais relacionadas à proteção ambiental;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir, em nível
estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;
IV – promover, no âmbito estadual, a integração
de programas e ações de órgãos e entidades da Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e
à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual
de Meio Ambiente;
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VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – organizar e manter, com a colaboração dos
órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual
de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações à União para a formação e atualização do SINIMA;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito
estadual, em conformidade com os zoneamentos de
âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;
XIV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º ;
XV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º ; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pelo Estado;
XVII – elaborar a relação de espécies da fauna e
da flora ameaçadas de extinção no respectivo território,
mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando
as atividades que conservem essas espécies in situ;
XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação
de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o
disposto no inciso XX do art. 7º ;
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XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da
fauna silvestre; XX – exercer o controle ambiental da
pesca em nível estadual; e
XXI – exercer o controle ambiental do transporte
fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o
disposto no inciso XXV do art. 7º .
Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:
I – executar e fazer cumprir, em nível municipal,
as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e
demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à
proteção do meio ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir a Política
Municipal de Meio Ambiente;
IV – promover, no município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, relacionados
à proteção e à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e
Municipal de Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – organizar e manter o Sistema Municipal de
Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações aos Estados e à União
para a formação e atualização dos Sistemas Estadual
e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;
XIV – observadas as atribuições dos demais
entes federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
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critérios de porte, potencial poluidor e natureza
da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
XV – observadas as atribuições dos demais entes
federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:
a) a supressão e o manejo de vegetação,
de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APAs; e
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
empreendimentos licenciados ou autorizados,
ambientalmente, pelo Município.
Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º .
Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias
para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização
como vegetação primária ou secundária em diferentes
estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.
Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, e para autorização de supressão e manejo
de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da
unidade de conservação não será aplicado às Áreas
de Proteção Ambiental – APAs.
Parágrafo único. A definição do ente federativo
responsável pelo licenciamento e autorização a que se
referem o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios
previstos no art. 7º , inciso XIV, alíneas “a”, “b”, “e”, “f” e “h”,
no art. 8º , inciso XIV, e no art. 9º , inciso XIV, alínea “a”.
Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições
estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.
§ 1º Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou
autorização, de maneira não vinculante, respeitados os
prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.
§ 2º A supressão de vegetação decorrente de
licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.
§ 3º Os valores alusivos às taxas de licenciamento
ambiental e outros serviços afins devem guardar relação
de proporcionalidade com o custo e a complexidade
do serviço prestado pelo ente federativo.
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Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar
os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.
§ 1º As exigências de complementação oriundas
da análise do empreendimento ou atividade devem
ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma
única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.
§ 2º As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feita pela autoridade licenciadora suspende o prazo de aprovação, que
continua a fluir após o seu atendimento integral pelo
empreendedor.
§ 3º O decurso dos prazos de licenciamento, sem
a emissão da licença ambiental, não implica emissão
tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva
referida no art. 15.
§ 4° A renovação de licenças ambientais deve
ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do
órgão ambiental competente.
Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento
e autorização ambiental nas seguintes hipóteses:
I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito
Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;
II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Município, o Estado
deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e
III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Estado e no Município,
a União deve desempenhar as ações administrativas
até a sua criação em um desses entes federativos.
Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos
entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico,
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de
outras formas de cooperação.
Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição
nos termos desta Lei Complementar.
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental
e instaurar processo administrativo para a apuração de
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
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§ 1º Qualquer pessoa legalmente identificada, ao
constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir
representação ao órgão a que se refere o caput, para
efeito do exercício de seu poder de polícia.
§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de
degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar
medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para
as providências cabíveis.
§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede
o exercício pelos entes federativos da atribuição comum
de fiscalização da conformidade de empreendimentos e
atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental
em vigor, sendo nulo o auto de infração ambiental lavrado
por órgão que não detenha a atribuição de licenciamento
ou autorização a que se refere o caput.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas
aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência.
§ 1º Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso XIV do art. 7º , a aplicação desta Lei Complementar
dar-se-á a partir da entrada em vigor da lei prevista no
referido dispositivo.
§ 2º Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9º , a aplicação desta Lei Complementar
dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo
Conselho Estadual.
§ 3º Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão
conduzidos conforme a legislação em vigor.
Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em
situações ou áreas não previstas nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.
Art. 20. O art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento ambiental.
Parágrafo único. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão
serão publicados no jornal oficial, bem como em
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periódico regional ou local de grande circulação,
ou em meio eletrônico de comunicação mantido
pelo órgão ambiental competente. (NR)”
Art. 21. Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Fica revogado o § 1º do art. 11 da
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há inscritos para encaminhar? Os senhores vão abrindo mão.
(Pausa.)
O Deputado Edson Duarte está inscrito novamente para encaminhar. (Pausa.) S.Exa. abre mão.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está prejudicada a fala dele.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, às vezes, as pessoas clamam por abrirmos mão do próprio mandato: “Não opine.
Não argumente. Não traga elementos ao debate”.
(Manifestação no plenário.)
O SR. CHICO ALENCAR – É, senhores, a pressão das corporações nos comovem. Podemos votar
amanhã, inclusive, os consensuais que, por azar, não forem apreciados hoje. Por que não? Aqui estaremos.
Sr. Presidente, há uma cena paradoxal aqui, que
diz muito. Tem gente que vê cena concreta e acha que
ela não diz nada, que não significa nada. O Líder do
PV – Deputado Edson Duarte, junto com o ex-Líder
do PV e ex-Ministro do Meio Ambiente, Deputado
Sarney Filho, têm argumentado, à exaustão, sobre a
impropriedade de se votar e aprovar este projeto tal
como ele está. Isso deveria, por respeito à autoria e
pela inegável vinculação do Partido Verde às questões
ambientais, merecer consideração de nossa parte e
não celeridade para se apreciar a matéria.
Eu diria apenas o seguinte: o projeto tal como
está acaba rebaixando, inclusive, o conceito de impacto ambiental. O projeto estabelece que o impacto
ambiental é um procedimento administrativo destinado
a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores
de recursos ambientais.
Já se firmou na legislação brasileira, desde a Carta Cidadã de 1988, inclusive através de resoluções do
CONAMA, que impacto ambiental é muito mais do que
isso, é muito mais do que um procedimento meramente
administrativo. Ele é também técnico. Impacto ambiental
é qualquer alteração – e isso consta de resolução do
CONAMA – das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, e mais uma série de ques-
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tões. O projeto, em nome de simplificar, vai significar o
rebaixamento do nosso controle ambiental.
Parece-me que é um prêmio ao insucesso da
Conferência de Copenhague, na qual os países ricos,
poluidores, com modelo de desenvolvimento muito destrutivo, não querem alterações fundamentais no modo de
produzir, no modo de lidar com recursos ambientais.
Provavelmente, os grandes empreendimentos,
as concessionárias de energia gostam do projeto tal
como ele está sendo discutido. Nós temos de pensar
além desses empreendedores. Dizer que só quem faz
o licenciamento pode autuar é, exatamente, enfraquecer o IBAMA, o processo de licenciamento ambiental,
é reduzir o princípio da competência ambiental concorrente dos entes federativos.
Portanto, este projeto não pode merecer a nossa
aprovação. Aliás, não deveria merecer esta celeridade
no final do semestre legislativo, num regime de urgência e numa aprovação temerária.
É bom pensarmos bem nos impactos que uma
nova lei simplificadora e facilitadora de intervenções
inimigas do meio ambiente podem causar.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar a favor...
(Manifestação no plenário.)
Todos abrem mão? (Pausa.) Todos abrem mão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência solicita aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que tomem os seus lugares, a fim de ter início a
votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que seja colocado “sim” no painel.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Orientação.
O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Orientação.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”,
Presidente.
O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”.
O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR orienta o voto
“sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, uma
parcela...
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP
vota “sim”.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota
o PMDB? (Pausa.)
O PMDB vota “sim”.
Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a votação
está prosseguindo e eu vou usar 1 minuto.
O SR. IVAN VALENTE, – Sr. Presidente, eu quero
orientar a bancada antes do processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim, é
preciso orientar a bancada. Eu acho importante orientar a bancada.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT
vota “sim”.
Como vota o PSDB?
O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PV? (Pausa.)
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Democratas, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Democratas, “sim”.
Como vota o PP? (Pausa.) “Sim”.
O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – PSC – “sim”, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, pelo Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o PR?
O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PDT? (Pausa.)
O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, pelo Bloco.
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Vou votar “sim”, Sr. Presidente,
mas vou liberar a bancada, porque alguns membros
gostariam de votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Como vota o PTB?
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O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Como vota o Bloco?
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de me manifestar em seguida. Vamos registrar
o voto “sim”. Em seguida, quero orientar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
Quem mais? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido
Verde lamenta que essa matéria, de cunho ambiental, tenha sida encaminhada sem que se tenha conversado com o Ministério do Meio Ambiente. É extremamente lamentável! É como se encaminhássemos
assunto de cunho educacional sem ouvir o Ministério
da Educação.
O Ministério do Meio Ambiente não deu esse
aval, não está de acordo com isso. Lamento que as
Lideranças estejam representando o Governo sem
orientar. Acho que o Ministério do Meio Ambiente tem
de fechar, porque não está tendo voz em Copenhague.
Nem deveria ter ido àquele encontro, porque se está
gastando dinheiro público sem nenhum resultado.
Aqui se aprecia matéria de cunho ambiental, e
a opinião do Ministério do Meio Ambiente não tem
nenhuma serventia. Pergunto: para que o povo brasileiro está bancando o Ministério do Meio Ambiente?
Lamento profundamente esse fato.
O Partido Verde orienta o voto “não”.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente...
O SR. IVAN VALENTE, – PSOL – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço
licença de 1 minuto ao Líder do PSDB...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota
o PSOL? (Pausa.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Nós orientamos, Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
ouvir o PSOL. Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL entende que estamos na reta final de um processo que
atropela um debate sadio e amplo sobre a questão
ambiental.
Nós temos tido experiência nessa discussão,
inclusive em relação ao Código Florestal. Esse tipo
de descentralização e a flexibilização que está sendo
feita sobre o licenciamento ambiental são muito graves. Essa autonomia que está sendo dada a Estados
e Municípios viola a legislação nacional, tira o IBAMA
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e o CONAMA do comando da política ambiental. Eu
duvido que o Ministério do Meio Ambiente concorde
com esse tipo de acordo. Isso é para licenciar obras
em alta velocidade.
O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Como vota o PPS?
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço licença aos Srs. Deputados e Deputadas para fazer 2
brevíssimas comunicações – talvez, ponderações –,
enquanto votam.
Logo mais encerraremos os trabalhos. Evidentemente não teremos trabalho amanhã, a não ser sessão
de debates. E haverá sessão do Congresso Nacional
hoje pela manhã e à noite.
Antes de concluir os trabalhos, quero prestar relevantíssima homenagem aos servidores desta Casa,
especialmente aos servidores deste plenário. (Palmas.)
São pessoas dedicadíssimas – sei por que afirmo isso
–, que prestam importantes serviços a todos os Deputados. Nesse sentido, registro na ata dos nossos
trabalhos a homenagem aos prestimosos servidores
da Câmara dos Deputados.
Em segundo lugar, quero homenagear nossa
Casa, os Deputados e, naturalmente, as Deputadas –
a Deputada Emília Fernandes me lembra disso muito
bem –, que trabalham permanentemente em nome do
Brasil. Aqui não há desfaçatez. Aqui não há gente incompetente. Aqui há pessoas da maior disposição, que
permanecem no plenário, muitas vezes – eu percebo
–, 8 a 10 horas seguidas. Repito: 8 a 10 horas seguidas! Não mencionarei nomes, mas vejo que centenas
de Parlamentares agem dessa forma e aqui debatem
os grandes temas nacionais.
Temos de registrar, no final dos trabalhos legislativos deste ano, que pela primeira vez, depois de 12
anos – vejam que estou alcançando minha gestão anterior –, os projetos de iniciativa do Poder Legislativo
prevaleceram sobre os projetos de iniciativa do Poder
Executivo. (Palmas.) Havia muito tempo que isso não
acontecia.
Dou essa notícia, meus senhores, não para prestigiar a Mesa Diretora, mas para prestigiar o conteúdo dos projetos de lei apresentados por Deputados
e Deputadas. Muitas e muitas vezes, nossa eventual
desmoralização pode partir da própria Casa. Não podemos tolerar isso.
De modo que registro enfaticamente, de um lado,
nossa homenagem aos servidores da Casa, de outro
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lado, a homenagem que a Mesa presta aos colegas
Deputados.
Devo dizer do meu orgulho, da minha satisfação
de presidir a Câmara dos Deputados num momento em
que nós todos trabalhamos tanto. Quantas e quantas
vezes ficamos aqui até meia-noite, 2 horas da madrugada, votando projetos da maior relevância!
Deixo meus cumprimentos aos colegas Deputados e Deputadas. Aproveito também para – talvez
não tenha oportunidade de fazê-lo neste final de ano
cristão – desejar a todos que tenhamos um Natal muito
feliz e, naturalmente, um ano legislativo mais próspero
do que o que tivemos este ano.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Para aditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para aditar,
concedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente...
A SRA. ANGELA AMIN – Sr. Presidente...
(Manifestações no plenário.)
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a
V.Exa. que me assegure a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço desculpas ao Líder. Vamos ouvir o Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É muito rápido, Deputado
José Aníbal.
É claro que o Presidente Michel Temer não poderia se incluir nas homenagens. Mas penso que nós,
que administramos nossas divergências, temos nossas
polêmicas, colocamos nossas ideias aqui em permanente choque, de maneira regimental, democrática,
educada, tivemos na pessoa do Presidente Michel
Temer um grande mediador dessas tensões.
Então, associo-me às homenagens prestadas aos
servidores. Acredito que esteja falando em nome de
todos os Deputados. E, em nome de todos os Deputados, também cumprimento o Presidente Michel Temer
pela maneira como vem conduzindo nossa Casa.
Parabéns a V.Exa. e feliz Natal, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito obrigado, Deputado Miro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a palavra o Líder José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nós não falamos a favor do projeto por
omissão ou por falta de ter o que falar.
(O microfone é desligado.)
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O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço à Mesa
que acrescente meu tempo de Liderança. (Pausa.)
Não falamos porque queríamos chegar à votação
da matéria. Mas não posso ficar calado depois do que
ouvi aqui de quem encaminhou contra. Há a afirmação
de que o Parlamento tinha de criar incompatibilidade
para acelerar o licenciamento de obras. E se for para
acelerar o licenciamento de obras? Elas interessam ao
País, e são cumpridas as exigências ambientais.
O Brasil tem enorme sensibilidade quanto à questão da sustentabilidade, da legislação ambiental, da
licença ambiental. Há repulsa a agressões ao meio
ambiente. A legislação não tem de ser impeditiva. Ela
tem de ser normativa e competente.
O Deputado Nilson Pinto, do PSDB – foi Relator
desse projeto e apresentou um substitutivo. Ele racionaliza o procedimento entre os entes da Federação
– União, Estados e Municípios. Descentraliza. É uma
ideia nossa. O nosso partido defende a descentralização. O nosso partido não defende licenciosidade. Defende licença ambiental concedida depois de análise,
dentro do que a lei determina.
Portanto, o nosso encaminhamento é “sim”.
Sr. Presidente, hoje mesmo o Ministro de Minas e
Energia esteve aqui e disse que a usina de Belo Monte – vamos verificar isso – terá mais um ano de atraso
em função de licenciamento ambiental.
Na linha do que o próprio Presidente Michel Temer mencionou, registro rapidamente uma posição
contraditória, diferente daquela que o PT manifestou
em seu programa de televisão, quando disse que estão
construindo 3 pontes para o futuro.
Primeira ponte: Minha Casa, Minha Vida. Foram
anunciadas 1 milhão de moradias no ano passado. Foram contratadas – contratadas, não construídas – pela
Caixa Econômica Federal, até a semana passada, 140
mil moradias. Está muito longe de 1 milhão, da entrega
efetiva. Apenas 114 mil não são ponte para o futuro.
A outra ponte é o PAC. Tentaram acelerar o PAC
nesses últimos dias do ano. Chegaram a quase 25%
de execução do PAC orçamentário este ano. Também
não é ponte para o futuro.
Chegaram, enfim, a outra ponte: o pré-sal. É uma
miragem, não é uma ponte. Não existe ponte para miragem. Existem informações objetivas para algo que
vai acontecer daqui a alguns anos, sobre o qual estamos tentando legislar do melhor modo. Estabeleceuse um conflito federativo grave. Não conseguimos resolver a questão, e a matéria será apreciada no ano
que vem.
Em contraposição, Sr. Presidente, o Parlamento
votou matérias importantíssimas este ano, como a que
diz respeito à política nacional sobre mudança climática,
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em linha com o que está acontecendo em Copenhague.
Estabelecer metas, esse é o desafio. Nessa matéria, há
a participação do PSDB – do Deputado Michel Temer, ou
melhor, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, em
especial. É o desejo de ter Michel Temer no PSDB.
Também aprovamos outra matéria singela e muito
importante. Os agentes comunitários de saúde passaram a ter piso salarial e plano de carreira.
Finalmente, a Oposição participou fortemente das
discussões para a capitalização da Caixa Econômica
Federal e do BNDES. Aprovamos hoje na Comissão
de Finanças e Tributação projeto de minha autoria,
juntamente com os Deputados Ronaldo Caiado e Fernando Coruja, que autoriza aos Municípios que estejam em dia com suas obrigações fiscais, dentro da Lei
de Responsabilidade Fiscal, contraírem empréstimos
para investimentos. Trata-se de premiar o bom gestor,
o bom administrador, para que possa obter empréstimos e investir no seu Município, desde que comprove
ter condições de pagar a dívida.
Portanto, Sr. Presidente, ao encerrar o ano legislativo, desejo a todos um bom Natal. Espero que
tenhamos um grande ano legislativo em 2010. Nosso
balanço, em matéria de atividade parlamentar, teve
muitos aspectos positivos, que nos sintonizaram diretamente com a população brasileira e com o seu
bem-estar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está encerrada a votação.
VOTARAM
Sim: 
Não: 
Abstenção: 
Total: 

317
17
1
335

A Emenda Substitutiva de Plenário foi Aprovada.
prejudicados a proposição inicial; Os projetos de Lei
Complementar nºs 127 E 388, de 2007, apensados;
os substitutivos das Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, Ressalvado o
Destaque.
Listagem de Votação:
Proposição: PLP Nº 12/2003 – EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DE PLENÁRIO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 16-12-2009 19:49
Encerramento da votação: 16-12-2009 20:05
Presidiram a Votação: Michel Temer
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico
de Votação
O SR. MAGELA – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. MAGELA (PT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em função do relatório
final do Orçamento, não pude comparecer ao plenário.
Por isso, justifico as votações de ontem e de hoje.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
uma justificativa. Eu encaminhei favoravelmente pelo
PPS – mas não votei. Meu voto foi de acordo com o
partido.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também não consegui votar. Votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há um
destaque para votação em separado do § 3º do art. 17
da Emenda Substitutiva Global de Plenário, assinado
pelo Deputado Edson Duarte.
DESTAQUE
“Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 161, § 2º , do Regimento
Interno, destaque para votação em separado
do § 3º do artigo 17 da Emenda Substitutiva
Global de Plenário apresentada ao PLP 12,
de 2003.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de
2009. – Edson Duarte, Líder do PV.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Edson
Duarte, que falará a favor da matéria.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, agora é a grande oportunidade que todos os Deputados têm – os que concordam
que a proposta é boa, e o conjunto da proposta é um
conjunto bom, mas esse parágrafo, especificamente,
estraga todo o conteúdo –, os que votaram favoráveis,
de destacar exclusivamente este parágrafo. Ao tirar o
parágrafo que impede que o IBAMA atue na fiscalização da Amazônia, estaremos permitindo que as metas
brasileiras possam ser cumpridas. Pois esse destaque
propõe que ele seja retirado do conjunto.
Isso não foi matéria de acordo entre os Líderes,
isso não foi acordado com o Ministério do Meio Ambiente.
Há uma preocupação muito grande neste momento pela manutenção desse parágrafo. Conversei
agora com o Deputado Sarney Filho, que está na comitiva em Copenhague. S.Exa. vai marcar uma reu-
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nião amanhã com as entidades ambientalistas. Isso
será denunciado amanhã, mas espero que, retirando
este parágrafo, possamos evitar um constrangimento
internacional para o nosso País.
Faço um apelo, em nome do Partido Verde, a
todos aqueles que votaram nesta matéria, que são
favoráveis ao meio ambiente e que querem dar a sua
colaboração: chegamos ao fim do ano, e esta talvez
seja a última votação. Aqueles que estão falando em
meio ambiente, que estão levando o tema meio ambiente para as suas campanhas eleitorais têm agora
a grande possibilidade de demonstrar o seu gesto de
colaboração.
Peço a cada um dos Deputados, independentemente do encaminhamento das Lideranças, porque
agora virou padrão encaminhar conforme orientação
do Líder ou da Oposição, mas pela consciência de
cada um, àqueles que não puderam ir a Copenhague
porque estão no seu próprio mundo e podem dar a
sua própria colaboração, que votem contrariamente a
este parágrafo, o § 3º do art. 17, que impede a fiscalização ambiental do Brasil. Isso acontecendo de fato,
estaremos impedindo que no Brasil se possa reduzir
desmatamento e permitindo que o Brasil possa dar o
seu gesto em favor do meio ambiente.
Digo isso porque esta aprovação pode repercutir
muito mal lá fora para o Brasil, inclusive para o setor
produtivo brasileiro. Sei que nem todo setor produtivo
deve pagar por isso que está acontecendo aqui, mas
isso vai repercutir mal para todo o Brasil.
Portanto, encaminho e peço a todos os senhores
Deputados que têm preocupação...
(O microfone é desligado.)
O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PTC – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido.
O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
votei com o partido.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar
contra, Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão
do orador.) – Serei breve, Sr. Presidente. A Liderança do PV está equivocada. É preciso dar informação
ao Plenário. A competência da União se dá quando a
área fica em 2 entes Federados. A linha desse projeto
é acabar com a superposição entre União, Estados e
Municípios. Suprimindo o destaque, vai ficar um jogo de
empurra e continuar judicializando a questão ambien-
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tal, e não resolve o problema, e também prejudicará a
filosofia do projeto. Por isso somos contrários.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o
partido, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Uma palavrinha, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Uma palavrinha.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero comunicar a este distinto Plenário que foi eleito hoje, por aclamação, Líder
do PSDB – para a Legislatura de 2010, o Deputado
João Almeida, do PSDB da Bahia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Cumprimentos ao Deputado João Almeida e a V.Exa. pela
magnífica Liderança junto ao PSDB.
O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na votação passada, votei com o partido.
O SR. GERALDO PUDIM – Sr. Presidente, como
Relator, para encaminhar essa questão relativa ao que
foi colocado aqui, contrariamente, pelo Deputado Edson
Duarte. Só uma questão de esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem rápido.
O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é verdade o que foi manifestado pelo Deputado Edson Duarte quando do encaminhamento favorável à supressão
do § 3º . Nenhum órgão fiscalizador está impedido de
exercer as suas atribuições de fiscalização. O § 3º se
cinge tão somente à lavratura do auto de infração. Não
pode haver um processo de judicialização. No momento
em que se avança no processo de descentralização,
o empreendedor não pode ser vítima de um auto de
infração do Município, do Estado e da União. É preciso que haja coerência. Não estamos impedindo que a
Amazônia seja fiscalizada. Não é verdade. O § 3º diz
exatamente que não se pode emitir 2 autos de infração
para o mesmo empreendimento.
Eu não consigo entender como o Deputado Edson Duarte vem à tribuna dizer que estamos encaminhando um voto para a supressão do § 3º , que propõe
o impedimento à fiscalização da Amazônia, dizendo
que haverá ato público amanhã para esclarecer essa
questão. Isso não é verdade.
Faço questão de ler o § 3º do art. 17, para que
não reste dúvida a respeito da lisura do nosso encaminhamento em relação a esse voto.
“§ 3º O disposto no caput deste artigo
não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da
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conformidade de empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidores ou
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, sendo nulo o auto
de infração ambiental lavrado por órgão que
não detenha a atribuição de licenciamento ou
autorização a que se refere o caput”.
Não é verdade o que foi dito pelo Deputado Edson Duarte.
Portanto, encaminhamos pela manutenção
do § 3º .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado Gerson Peres, gentilmente, abriu mão da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o § 3º do artigo 17 da Emenda Substitutiva Global
de Plenário apresentada ao PLP 12, de 2003:
“§ 3º O disposto no caput deste artigo
não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da
conformidade de empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidores ou
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, sendo nulo o auto
de infração ambiental lavrado por órgão que
não detenha a atribuição de licenciamento ou
autorização a que se refere o caput.”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto,
peço aos Srs. Líderes que encaminhem.
Como vota o PMDB?
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB – Sr.
Presidente, encaminha contra o destaque do art. 17.
Vota “sim”, para manter o texto. Com certeza, o Deputado Geraldo Pudim está correto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”,
para manter o texto.
Quem vai manter o texto vota “sim”, quem quer
excluir o texto vota “não”.
PT vota “sim” ou “não”?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, para manter o texto, contra o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como
vota o Bloco?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco libera.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PTB vota “não”.
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O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS
encaminha o voto “sim” ao texto original.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB
quer retificar o “não” por “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB
vota “sim”.
PSDB – como vota?
O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB encaminha “sim”, pela manutenção do texto.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o DEM
encaminha o voto “sim”.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
parabenizar V.Exa. e o Deputado Beto Albuquerque
pelo grande evento, simbólico, na entrada das Comissões, em defesa da doação de medula, Lei Pietro,
em homenagem ao saudoso filho do Deputado Beto
Albuquerque.
Parabéns ao Deputado Beto Albuquerque, que teve
a grandeza desse gesto, e a V.Exa., que o prestigiou.
Encaminho o voto “sim”.
O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “sim”, para
manter o texto.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Relator,
Deputado Geraldo Pudim, só esqueceu de um detalhe:
ler o restante do seu texto, onde diz que as competências para o licenciamento, no caso da Amazônia, ficam
com os órgãos estaduais. Nesse caso, o IBAMA estaria
impedido de fiscalizar. Se não tem competência para
multar, não tem como fiscalizar. Portanto, é preciso ler
todo o texto que foi apresentado.
O Partido Verde entende que, mantendo esse parágrafo, seria altamente prejudicial ao meio ambiente.
Se o conflito existe, e é verdade, deveria ficar com o
órgão federal, e não é o que está acontecendo.
O Partido Verde encaminha o voto “não” e apela, mesmo com encaminhamento, aos Deputados que
votem “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT entende que esse artigo resolve a questão da competência, clareia a questão de que quem dá licença é
quem tem de fiscalizar. É comum isso: um dá licença,
o órgão municipal fiscaliza, o órgão estadual fiscali-
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za, o federal fiscaliza. Às vezes, há 3 multas sobre o
mesmo problema.
Isso não tem cabimento, favorece o empresário,
que paga a multa de valor mais baixo, recorre das outras 2 alegando que já efetuou o pagamento.
Portanto, Sr. Presidente, como clareia essa situação, dá evidência de quem é a competência, o PDT
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim”.
Quem mais vota?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC
libera a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC
libera a bancada.
PSOL?
O SR. IVAN VALENTE, (PSOL – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL entende que esse artigo é o maior retrocesso, porque não se
trata só de discutir centralização e descentralização.
A legislação ambiental brasileira é avançada, tem
um sistema nacional, mas, nesse caso, em particular,
o problema está em que o órgão maior fiscaliza mas
não pode multar. Ou seja, é inócuo.
Na verdade, dá-se aos órgãos dos entes federados
um poder – eles podem estar sendo pressionados, certamente, por interesses econômicos –, mas o órgão central
do sistema que deve fiscalizar não pode multar.
Por isso não poderíamos ser favoráveis a isso.
O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”.
Então, vamos votar.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente,
Governo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Governo.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero encaminhar o voto “sim”. Depois, vou usar o tempo
para fazer uma Comunicação de Liderança.
Quero esclarecer que estamos votando, de fato,
um projeto que tem um conteúdo extraordinariamente
positivo para a questão ambiental no País. Entre outras
questões, define com maior clareza as prerrogativas
dos entes federados no licenciamento ambiental, diminui os processos de judicialização no licenciamento ambiental, permite que na tipologia definamos que
liberações ambientais de maior complexidade fiquem
sob responsabilidade do ente federal e licenciamentos
de menor complexidade possam ser feitos pelo ente
estadual e os de menor complexidade ainda possam
ser feitos pelo ente municipal, qualificando o processo de licenciamento ambiental. Essa é a essência do
projeto que estamos votando.

71864

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Governo encaminha “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei não.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o PT na última votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente,
o Líder Cândido Vaccarezza permitiu que eu fizesse
um registro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não,
Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com muita honra e satisfação que
assomo à tribuna para registrar o Ato nº 11, de 2009,
da Câmara Municipal de Óleo, assinado pelo seu ilustre
Presidente, Vereador Dorival de Andrade, distinguindome com o título de Hóspede daquela cidade.
Esse ato, Sr. Presidente, coloca à nossa disposição, a partir das 13h de todos os dias da semana,
todos os equipamentos pertencentes à Casa para que
possamos despachar com autoridades municipais, quer
seja receber solicitações de orientações de aposentadorias, benefícios do INSS, ou outros fins, como, da
mesma forma, dar andamento às atividades pertinentes ao cargo que desempenhamos com afinco aqui na
Câmara dos Deputados.
Para nós, é motivo de muito orgulho ter o reconhecimento de nossa atuação político-parlamentar,
receber tão nobre e relevante título.
Nossos agradecimentos ao Presidente da Câmara, Vereador Dorival de Andrade, ao qual estendemos
nosso gabinete, aqui em Brasília, como também em
São Paulo, para continuar nosso trabalho transparente
em defesa dos interesses dos cidadãos da importante
cidade de Óleo.
Faço um segundo registro, Sr. Presidente.
Fomos honrados, também, com a assinatura do
Decreto Legislativo nº 2, de 2009, da Câmara Municipal de Presidente Alves, assinado por seu Presidente,
Vereador Valdeir dos Reis, pelos relevantes serviços
prestados à cidade, condecorado-nos com o título de
Cidadão Alvense.
Para nós, homens públicos, legítimos representantes do povo aqui nesta Casa, defender seus interesses
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é uma obrigação e receber esse importante título é o
reconhecimento ao trabalho que realizamos diariamente,
em visitas às nossas bases políticas, no contato diário
com o cidadão, não o vendo como simples eleitor.
Externo nossos agradecimentos ao Vereador
Valdeir dos Reis e aos cidadãos da cidade de Presidente Alves.
Solicito a V.Exa. que faça constar nos Anais desta
Casa cópias das respectivas concessões recebidas.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
registrar o aniversário de cidades do interior do nosso
Estado de São Paulo esta semana.
Ibirá, na Região de São José do Rio Preto, com
população estimada em 12 mil habitantes, completou
mais um ano de fundação no último dia 12. Cumprimento o Prefeito Nivaldo Domingos Negrão, bem como
ao Presidente da Câmara Municipal, Vereador José
João Mariano.
Presidente Bernardes, com aproximadamente 15
mil habitantes, também no dia 12, completou mais um
ano de fundação. Cumprimento o Prefeito Wilson Antonio de Barros e o Presidente da Câmara Municipal,
Vereador José Carlos Bacher.
Guaiçara, na região de Bauru, com quase 12
mil habitantes, comemorou aniversário de fundação
no dia 13 passado. Cumprimento o Prefeito Osvaldo
Afonso Costa e o Presidente da Câmara Municipal
Adriano Maitan.
Ourinhos, na Região de Marília, com quase 105
mil habitantes, também comemorou aniversário de
fundação em 13 de dezembro. Parabenizo o Prefeito
Toshio Misato e o Vereador Antonio Amaral Júnior,
Presidente da Câmara Municipal.
Palmeiras d´Oeste, também no dia 13 passado,
comemorou seu aniversário de fundação. Não poderíamos de deixar de cumprimentar o Prefeito José Carlos
Montanari e o Vereador Edimar Antonio Dias.
Caieiras, administrada pelo Prefeito Roberto Hamamoto, comemorou 51 anos de fundação no último dia 14.
Cumprimento o Vice-Prefeito Gercinho, nosso amigo.
Com aproximadamente 90 mil habitantes, Caieiras
atravessa um momento de extrema dificuldade com as
recentes chuvas que a atingiram e levaram o Executivo
a decretar Estado de Emergência. Obras devem ser
realizadas com a máxima urgência para que Caieiras
possa, no período chuvoso, manter-se uma cidade normal. O desassoreamento do Rio Juquery é uma antiga
reivindicação do Prefeito Hamamoto; a obra, quando
realizada, evitará os constantes alagamentos nos mais
diversos pontos da cidade. Os bairros mais atingidos
foram Jardim São Francisco, Marcelino, Vitória, Pinheiros, Rosina e Laranjeiras, que, até o momento, contam
com 40 residências invadidas.
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Rogo às autoridades estaduais e federais ajuda
a Caieiras.
Bragança Paulista, dia 15, completou também
seu aniversário de Fundação. Cumprimento o Prefeito
João Afonso Solis, o Jango, e o Presidente da Câmara, Vereador João Carlos Carvalho. Bragança Paulista
conta com aproximadamente 140 mil habitantes e está
situada na região de Campinas.
Não poderíamos deixar, também, de registrar o
aniversário da cidade de Aparecida, que completará,
no próximo dia 17, 81 anos de fundação. Administrada
pelo competente Prefeito Antonio Márcio de Siqueira,
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tem como Presidente de seu Legislativo o Vereador
Luiz Carlos de Siqueira.
Aparecida também atravessa um momento de
dificuldade, como a maioria das cidades interioranas
do Estado de São Paulo, pois as recentes e constantes
chuvas que atingem a região resultaram em enchentes
naquela cidade.
São esses os registros que temos a fazer, Sr.
Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR

71866

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para uma
Comunicação de Liderança, concedo a palavra ao Líder Cândido Vaccarezza.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero, nesta sessão, com mais tranquilidade, dirigir-me aos Srs. Deputados e à população
que nos assiste.
V.Exa., como Presidente da Câmara, e cada
um dos Srs. Deputados têm muito do que se orgulhar
pelo trabalho realizado nesta Legislatura, em particular em 2009.
O ano de 2009 começou, contraditoriamente,
em setembro de 2008. Sobre o mundo se abateu a
maior crise do sistema capitalista. Com a quebra do
Lehman Brothers, tivemos uma situação bastante difícil no mundo.
Para os senhores terem ideia, os Estados Unidos,
o Japão e a Comunidade Europeia gastaram mais de
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um per capita de 1 mil e 500 dólares, ou seja, mais de
30 trilhões de dólares foram investidos para segurar a
crise no mundo capitalista.
No Brasil, o Governo reagiu com muita presteza, com muita argúcia, com muita firmeza, com
diversas medidas provisórias e diversas atuações
importantes.
Destaco a primeira, do Presidente Lula, quando
S.Exa. veio, a público, falar para o povo brasileiro: Confiem no Brasil. Paguem suas contas, mas comprem que
o Brasil vai sair da crise antes que todos esperam, e
que essa crise aqui no Brasil será uma marolinha. E
isso se confirmou.
Estarrecidos, assistíamos à televisão e líamos
os jornais. Parecia que o Brasil iria entrar nas profundezas, haveria uma hecatombe, o Brasil iria acabar.
Adotamos diversas medidas, e o Governo Federal foi
firme e ágil.
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Esta Câmara dos Deputados e o Senado Federal
em muito contribuíram para que o Brasil não entrasse
na crise. Aprimoramos todas as medidas provisórias
na Câmara, aprimoramo-las no Senado e contribuímos
para que o nosso País fosse o último a entrar na crise
e o primeiro a sair dela.
No nosso Brasil houve desenvolvimento econômico. Mesmo assim, anteontem, manchetes de vários jornais deram que o Brasil teve um “pibinho”, um
crescimento de 1,3% no trimestre. Se anualizado, dá
mais de 6%. É um “pibão”, como disse o Ministro da
Economia. No mundo não houve isso. Na Europa, foi
0,04%, e, em diversos países, negativo.
O Brasil está bem. E está bem porque teve um
Governo ágil, decente, firme, que adotou as medidas
necessárias para garantir o desenvolvimento. Teve o
Parlamento brasileiro, teve esta Câmara, Presidente
Michel Temer, e V.Exa. na condução dos nossos trabalhos. Não hesitamos em melhorar essas medidas
provisórias e adotar importantes ações para que o
nosso País saísse grande dessa crise.
Por isso cada um dos Deputados aqui – e V.Exa.
em especial – têm muito do que se orgulhar.
É uma honra para mim – e sei que para toda a
nossa bancada e para a maioria dos Deputados – ser
Deputado Federal nesse momento histórico em que o
Brasil e o mundo de nós precisaram. Não foi um período simples, não foi um período fácil. Foi difícil. Basta
ler ou ouvir o que diziam os jornais, o que diziam as
emissoras de televisão nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.
Terminamos o ano com a perspectiva de um
grande desenvolvimento econômico. Aprofundamos
a democracia nesta Casa. Vamos terminar o ano para
cima. Há o pré-sal e os projetos do pré-sal. O Governo
não está triste, como falam alguns jornais, porque não
aprovamos já os 4 projetos. Aprovamos a linha fundamental, a espinha dorsal desses projetos. Aprovamos
a PETRO-SAL, que vai ser o olho do povo brasileiro no
petróleo da camada do pré-sal. Aprovamos a partilha,
que é a mudança do marco regulatório.
Existe um debate acalorado a ser feito, que faz
parte do pacto federativo, e vamos encará-lo com naturalidade. Vamos enfrentá-lo em fevereiro.
A Câmara cumpriu o seu papel. Terminaremos o
ano com o sentimento do dever cumprido. Não vamos
terminar como alguns, e é natural que nesta Casa haja
os que representem esses alguns, cabisbaixos, infelizes, tristes. Essa não é a prática do povo brasileiro.
O povo brasileiro é feliz e não tem medo de ser feliz;
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o povo brasileiro é alegre, e não tem medo da alegria.
Deseja a alegria.
Neste ano que estamos terminando, queremos
desejar a todo o povo brasileiro um feliz Natal! Que
2010, dentro dessa felicidade do povo brasileiro, seja
um ano para boas escolhas, porque o povo sabe fazer boas escolhas. Com boas escolhas, vamos ter
grandes conquistas. Fizemos boas escolhas em 2002,
fizemos boas escolhas em 2006 e tivemos grandes
conquistas.
Que 2010 seja um feliz ano para o povo brasileiro, que o Brasil e o mundo deem a cada um de nós o
que têm de melhor.
Que o povo faça boas escolhas para termos
grandes conquistas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar a votação.
A SRA. LÍDICE DA MATA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei
com o Bloco na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há centenas de colegas querendo usar a tribuna, mas 2 Líderes
pediram a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tem que ter
257 “sim” para não encerrar.
O SR. CARLOS MELLES (DEM – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o Relator, Deputado Geraldo Pudim,
os Deputados Waldemir Moka, Zonta e tantos que se
empenharam pelo acordo nesse projeto.
Estamos definindo as superposições que existiam, como a lei de Santa Catarina e tantas outras.
Os Estados poderão fazer suas legislações, Deputado
Waldemir Moka. Ao contrário do que os Líderes disseram, esse é um projeto que pensa no Brasil, não é
o entreguismo que outros fizeram. Alguém fala sobre
multinacional, sobre isso e aquilo, mas nós falamos
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sobre o povo brasileiro, sobre aqueles que vão vibrar
e os que vão ganhar com isso.
Não é só o produtor rural que foi espezinhado nesse processo. Entregaram, Deputado Waldemir
Moka, milhões de hectares, e aqui há gente favorável
a isso, à tal da adicionalidade. Com tantas leis que
aqui fizemos – e esta Casa votou –, estão entregando
o parque do Brasil, e teremos que cobrar muito mais
que o pré-sal.
Portanto, quero cumprimentar o Líder Henrique
Fontana e os demais Líderes que se empenharam por
essa matéria, para que pudéssemos votar. Isso aqui não
é em favor do ruralismo. Isso é em favor do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do
Governo.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero assumir com todo o Plenário o compromisso
forte de que não vamos usar o tempo da Liderança,
mas, no máximo, 2 minutos.
Minha vinda à tribuna não é para falar de nenhum
projeto, não é para falar da conjuntura política: é uma
vinda de agradecimento, de destaque, em primeiro lugar, ao esforço que este Parlamento fez, de respeito
à Oposição, que, com altivez, disputou suas posições
ao longo deste ano.
Faço um agradecimento muito especial a cada
um dos Parlamentares da base do Governo, com quem
tive a honra de, ao longo deste ano, exercer o papel
de Líder, tendo a colaboração de todos, com ideias,
presença e votação. Nós conquistamos muitas vitórias
importantes para o País, importantes para consolidar
nosso projeto de Governo, nosso projeto de Brasil.
Quero destacar a condução de toda a Mesa Diretora, em nome do Presidente Michel Temer, que, com
muito equilíbrio, soube superar momentos de tensão
e de dificuldades, com diálogo, com negociação, com
capacidade de superar os limites deste Parlamento.
Quero destacar também o apoio inestimável de
todos os nossos Vice-Líderes, que contribuíram muito
na Liderança do Governo para que chegássemos a um
conjunto de votações, negociações que, muitas vezes,
levam 10, 20, 30, 50 horas para que se chegue a este
plenário e se vote, por exemplo, o PL nº 12, como estamos votando agora.
Parabéns ao Parlamento brasileiro! Obrigado
pelo apoio e que todos possamos, ao longo do recesso, restabelecer nossa força, para voltarmos no ano
que vem.
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A Liderança do Governo já deixa aqui o pedido
de presente de Natal: que, na primeira quinzena de
fevereiro, segundo acordo que fizemos com a Oposição, possamos concluir a votação do marco regulatório do pré-sal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vamos encerrar a votação, para votarmos mais matérias consensuais. Se pararmos de falar daqui para a
frente, vamos votar as matérias que todo mundo está
interessado em votar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente,
são matérias consensuais, e não nominais.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho
uma pergunta a V.Exa. e uma afirmação a fazer.
Requeremos a realização de Comissão Geral
para discutir o câmbio, as importações e a crise do
setor exportador. Quero agregar a crise da agricultura.
Há 2 anos, o agricultor não tem renda. Toda a cadeia
agrícola está sofrendo demais. É um grave problema
na economia brasileira. Se os outros setores se recuperaram, esse setor não se recuperou. Então, é preciso uma discussão.
Peço a V.Exa. que paute a matéria na primeira ou
na segunda semana após o recesso, dadas a gravidade e a importância. Precisamos trabalhar a agricultura,
o crédito agrícola. O Governo precisa despertar para
isso. Peço apoio a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Procurarei fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está encerrada a votação.
VOTARAM
Sim: 
Não: 
Abstenção: 
Total: 

279
26
2
307

Foi Mantido o Texto.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PLP Nº 12/2003 – DVS PV – § 3º DO
ART. 17 DA EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DE
PLENÁRIO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 16-12-2009 20:19
Encerramento da votação: 16-12-2009 20:33
Presidiram a Votação: Michel Temer
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico
de Votação
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder
Ronaldo Caiado pede a palavra como Líder.
Permita-me fazer a votação da redação final.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 12-B DE 2003
Fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do
art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do
meio ambiente, ao combate à poluição em
qualquer de suas formas e à preservação
das florestas, da fauna e da flora e altera a
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
O Congresso Nacional Decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei Complementar fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo
único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora.
Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar,
consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental;
II – atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo originariamente
detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta
Lei Complementar;
III – atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições
decorrentes das competências comuns, quando solici-
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tado pelo ente federativo originariamente detentor das
atribuições definidas nesta Lei Complementar.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se
refere esta Lei Complementar:
I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão
descentralizada, democrática e eficiente;
II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando
a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza
e a redução das desigualdades sociais e regionais;
III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os
entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;
IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as peculiaridades
regionais e locais.
CAPÍTULO II
Dos Instrumentos de Cooperação
Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação
institucional:
I – consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;
II – convênios, acordos de cooperação técnica e
outros instrumentos similares com órgãos e entidades
do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal;
III – Comissão Tripartite Nacional, Comissões
Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito
Federal;
IV – fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos;
V – delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta
Lei Complementar;
VI – delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os
requisitos previstos nesta Lei Complementar.
§ 1º Os instrumentos mencionados no inciso II do
caput podem ser firmados com prazo indeterminado.
§ 2º A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre
os entes federativos.
§ 3º As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes
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Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com
o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada
e descentralizada entre os entes federativos.
§ 4º A Comissão Bipartite do Distrito Federal será
formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o
objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada
e descentralizada entre esses entes federativos.
§ 5º As Comissões Tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos.
Art. 5º O ente federativo poderá delegar, mediante
convênio, a execução de ações administrativas a ele
atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente
destinatário da delegação disponha de órgão ambiental
capacitado a executar as ações administrativas a serem
delegadas e de conselho de meio ambiente.
Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do disposto no caput, aquele
que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas.
CAPÍTULO III
Das Ações de Cooperação
Art. 6º As ações de cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos
previstos no art. 3º e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas
governamentais.
Art. 7º São ações administrativas da União:
I – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito
nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e internacional;
IV – promover a integração de programas e ações
de órgãos e entidades da administração pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – promover a articulação da Política Nacional do
Meio Ambiente com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;
VIII – organizar e manter, com a colaboração dos
órgãos e entidades da administração pública dos Estados,
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do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional
de Informações sobre o Meio Ambiente – SINIMA;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito
nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida à União;
XIV – promover o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar
territorial, na plataforma continental ou na zona
econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
e) localizados ou desenvolvidos em 2
(dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do
Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme
disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de
junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor
material radioativo, em qualquer estágio, ou que
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN; ou
h) que atendam tipologia estabelecida por
ato do Poder Executivo, a partir de proposição
da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a
participação de um membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor
e natureza da atividade ou empreendimento;
XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
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a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação
instituídas pela União, exceto em APAs; e
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pela União;
XVI – elaborar a relação de espécies da fauna e
da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobreexplotadas no território nacional, mediante laudos e
estudos técnico-científicos, fomentando as atividades
que conservem essas espécies in situ;
XVII – controlar a introdução no País de espécies
exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;
XVIII – aprovar a liberação de exemplares de
espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas
naturais frágeis ou protegidos;
XIX – controlar a exportação de componentes
da biodiversidade brasileira na forma de espécimes
silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados;
XX – controlar a apanha de espécimes da fauna
silvestre, ovos e larvas;
XXI – proteger a fauna migratória e as espécies
inseridas na relação prevista no inciso XVI;
XXII – exercer o controle ambiental da pesca em
âmbito nacional ou regional;
XXIII – gerir o patrimônio genético e o acesso
ao conhecimento tradicional associado, respeitadas
as atribuições setoriais;
XXIV – exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e
XXV – exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos
perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente
áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira
será de atribuição da União exclusivamente nos casos
previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento.
Art. 8º São ações administrativas dos Estados:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a
Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas
nacionais relacionadas à proteção ambiental;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito
estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;
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IV – promover, no âmbito estadual, a integração
de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e
à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual
de Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – organizar e manter, com a colaboração dos
órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual
de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;
IX – elaborar o zoneamento ambiental de âmbito
estadual, em conformidade com os zoneamentos de
âmbito nacional e regional;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou
autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;
XIV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º ;
XV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º ; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pelo Estado;
XVII – elaborar a relação de espécies da fauna
e da flora ameaçadas de extinção no respectivo ter-
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ritório, mediante laudos e estudos técnico-científicos,
fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;
XVIII – controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação
de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o
disposto no inciso XX do art. 7º ;
XIX – aprovar o funcionamento de criadouros da
fauna silvestre;
XX – exercer o controle ambiental da pesca em
âmbito estadual; e
XXI – exercer o controle ambiental do transporte
fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o
disposto no inciso XXV do art. 7º .
Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito municipal,
as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e
demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à
proteção do meio ambiente;
II – exercer a gestão dos recursos ambientais no
âmbito de suas atribuições;
III – formular, executar e fazer cumprir a Política
Municipal de Meio Ambiente;
IV – promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados
à proteção e à gestão ambiental;
V – articular a cooperação técnica, científica e
financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e
Municipal de Meio Ambiente;
VI – promover o desenvolvimento de estudos e
pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII – organizar e manter o Sistema Municipal de
Informações sobre Meio Ambiente;
VIII – prestar informações aos Estados e à União
para a formação e atualização dos Sistemas Estadual
e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX – elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI – promover e orientar a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente, na forma da lei;
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades
e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;
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XIV – observadas as atribuições dos demais
entes federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza
da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APAs;
XV – observadas as atribuições dos demais entes
federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:
a) a supressão e o manejo de vegetação,
de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental – APAs; e
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
empreendimentos licenciados ou autorizados,
ambientalmente, pelo Município.
Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º .
Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias
para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização
como vegetação primária ou secundária em diferentes
estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção.
Art. 12. Para fins de licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, e para autorização de supressão e manejo
de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da
unidade de conservação não será aplicado às Áreas
de Proteção Ambiental – APAs.
Parágrafo único. A definição do ente federativo
responsável pelo licenciamento e autorização a que
se refere o caput, no caso das APAs, seguirá os critérios previstos nas alíneas a, b, e, f e h do inciso XIV
do art. 7º , no inciso XIV do art. 8º e na alínea a do
inciso XIV do art. 9º .
Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições
estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.
§ 1º Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou
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autorização, de maneira não vinculante, respeitados os
prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.
§ 2º A supressão de vegetação decorrente de
licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.
§ 3º Os valores alusivos às taxas de licenciamento
ambiental e outros serviços afins devem guardar relação
de proporcionalidade com o custo e a complexidade
do serviço prestado pelo ente federativo.
Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar
os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.
§ 1º As exigências de complementação oriundas
da análise do empreendimento ou atividade devem
ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma
única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.
§ 2º As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação,
que continua a fluir após o seu atendimento integral
pelo empreendedor.
§ 3º O decurso dos prazos de licenciamento, sem
a emissão da licença ambiental, não implica emissão
tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva
referida no art. 15.
§ 4° A renovação de licenças ambientais deve
ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do
órgão ambiental competente.
Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento
e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:
I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito
Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;
II – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Município, o Estado
deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e
III – inexistindo órgão ambiental capacitado ou
conselho de meio ambiente no Estado e no Município,
a União deve desempenhar as ações administrativas
até a sua criação em um daqueles entes federativos.
Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos
entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico,
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de
outras formas de cooperação.
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Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição
nos termos desta Lei Complementar.
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental
e instaurar processo administrativo para a apuração de
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
§ 1º Qualquer pessoa legalmente identificada, ao
constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir
representação ao órgão a que se refere o caput, para
efeito do exercício de seu poder de polícia.
§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de
degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar
medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para
as providências cabíveis.
§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede
o exercício pelos entes federativos da atribuição comum
de fiscalização da conformidade de empreendimentos e
atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental
em vigor, sendo nulo o auto de infração ambiental lavrado
por órgão que não detenha a atribuição de licenciamento
ou autorização a que se refere o caput.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 18. Esta Lei Complementar aplica-se apenas
aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência.
§ 1º Na hipótese de que trata a alínea h do inciso
XIV do art. 7º , a aplicação desta Lei Complementar
dar-se-á a partir da entrada em vigor da lei prevista no
referido dispositivo.
§ 2º Na hipótese de que trata a alínea a do inciso
XIV do art. 9º , a aplicação desta Lei Complementar
dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo
Conselho Estadual.
§ 3º Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão
conduzidos conforme a legislação em vigor.
Art. 19. O manejo e a supressão de vegetação em
situações ou áreas não previstas nesta Lei Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.
Art. 20. O art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento ambiental.
§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua
renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou
em meio eletrônico de comunicação mantido
pelo órgão ambiental competente.
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).
§ 4º (Revogado).”(NR)
Art. 21. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 22. Fica revogado o § 1º do art. 11 da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981.
Sala das Sessões, 16 de dezembro 2009. – Deputado Geraldo Pudim, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao Deputado Waldemir Moka, por concessão
do Deputado Caiado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não posso deixar de agradecer ao Relator Geraldo
Pudim e ao Deputado Henrique Fontana.
Meu Presidente, nós fomos delegados pelo PMDB
para propiciar o entendimento. Lamento que, na última
hora, embora o PV tenha dele participado, tenha havido algum desentendimento e não tenhamos feito uma
votação de consenso. Mas tenho certeza absoluta de
que quem ganhou com a votação foi o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem.
O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado, para
uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, estamos hoje na nossa última sessão deste ano legislativo. Não quero cansar o Plenário,
não quero mais, de maneira alguma, discorrer sobre ne-

Quinta-feira 17

71881

nhuma matéria que debatemos aqui exaustivamente ao
longo deste ano. O que quero é desejar a cada um dos
meus colegas e das minhas colegas feliz Natal.
Todos nós entendemos bem o jogo político, cada
um na sua posição, para que prevaleça o processo democrático: a Oposição pautando‑se como oposição – é
assim que tem que ser; a base do Governo também,
com seus compromissos, entendendo o jogo democrático, o embate e a beleza do debate. Sem dúvida
nenhuma, é aqui, Sr. Presidente, no campo raso da
democracia, aqui no plenário da Casa, que surgem as
boas ideias, que podemos elaborar grandes projetos. É
lógico que o Brasil espera ainda muito mais de nós.
Nesta oportunidade, Presidente Michel Temer,
quero cumprimentar toda a Mesa e dizer que V.Exa.
realmente teve postura imparcial, digna de Presidente
da Câmara dos Deputados. Pode ter a certeza de que
as oposições se sentiram confortáveis no debate na
Câmara dos Deputados, no plenário e nas Comissões.
V.Exa. soube dar espaço e condição para que todos
expuséssemos nossas ideias. Com isso, chegamos ao
final de mais um ano legislativo.
No próximo ano, Sr. Presidente, o Democratas
terá novo Líder, em virtude de nosso compromisso de
alternância na Liderança do partido. Esse colega estará
aqui para levar adiante a voz da Oposição.
Aos meus colegas, que sabem muito bem disso,
digo que não resta nenhuma mágoa, nenhum rancor, de
maneira nenhuma. No decorrer deste ano, construí boas
amizades e consolidei ainda mais meu relacionamento
com os partidos da base do Governo e os colegas da
Oposição. Foi um ano extremamente positivo.
Eu gostaria muito, na qualidade de Relator que fui em
anos anteriores, de votar a reforma política. Infelizmente,
não conseguimos o entendimento quanto às novas regras
do processo eleitoral, para dar ao povo brasileiro nova perspectiva de campanha eleitoral, com financiamento público,
a definição de listas preordenadas, com partidos fortalecidos. Não conseguimos votar tais matérias, mas acredito
que, na próxima Legislatura, avançaremos muito, principalmente, nesses temas polêmicos, que exigem grande
compreensão e acordo na Câmara dos Deputados.
No mais, Sr. Presidente, a todos o meu muito obrigado. Muito obrigado pela paciência que tiveram para comigo, pela maneira carinhosa, Cida, como fui tratado nos
nossos debates. Muito obrigado pela compreensão.
Quero dizer que tudo o que fazemos aqui é com
espírito público, defendendo nosso Estado, nosso País,
acreditando na população brasileira. Esta Casa, sem
dúvida alguma, cada vez mais tem a responsabilidade
de resgatar a qualidade de vida de cada cidadão, no
mais distante quadrante deste País.
Sr. Presidente, encerro, cumprimentando-o mais
uma vez. V.Exa. é um Parlamentar preparado. É um
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Parlamentar que soube, com muita tranquilidade, firmeza, preparo e conteúdo, levar esta Casa a bom
termo. Soube atravessar todas as crises e entregar,
cada vez mais, o Legislativo à população brasileira,
demonstrando que aqui é a Casa do povo, é onde o
povo é ouvido, aqui temos o espaço do debate. Nada
é mais bonito no processo democrático do que exatamente isso que vivemos no decorrer do ano.
Um abraço a todos. A todos os meus colegas
feliz Natal e um 2010 com muita saúde! É o que desejo a V.Exas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito obrigado, Líder Ronaldo Caiado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero
pedir a V.Exas. o seguinte: há 4 projetos aqui que todos querem votar, e penso que sejam inteiramente
consensuais. Se V.Exas. puderem colaborar, podemos
não ter encaminhamento. Se todos estiverem de acordo, votam “sim”, votamos e encerramos com chave de
ouro. (Muito bem. Apoiado. Palmas.)
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quais são os projetos, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou colocar logo o primeiro.
PROJETO DE LEI N° 4.866, DE 2009
(Da Sra. Rose de Freitas)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.866, de 2009, que inclui o Rio
Santa Maria da Vitória na Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que cria o Plano
Nacional de Viação. Pendente de pareceres
das Comissões: de Viação e Transporte; e
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, ao Sr. Deputado Beto Albuquerque.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto é constitucional e tem boa técnica
legislativa. Por isso, o parecer é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Parecer
pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação o Projeto de Lei nº 4.866, de 2009.
“Art. 1º Inclui do Rio Santa Maria da Vitória, no Espírito Santo, no Plano Nacional de
Viação, aprovado pela lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da
sua publicação.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 4.866-B DE 2009
Inclui o Rio Santa Maria da Vitória na
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
cria o Plano Nacional de Viação.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Inclui o Rio Santa Maria da Vitória, no Estado
do Espírito Santo, no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009. –
Deputado Beto Albuquerque, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. MARCONDES GADELHA (PSC – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
primeira votação nominal, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado Dado.
O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Votei com o partido.
O SR. TAKAYAMA (PSC – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado Paulinho votou com o partido. Todos votaram com
o partido.
O SR. FERNANDO MELO (PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido.
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O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.
O SR. JAIRO ATAIDE (DEM – MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei o com partido.
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB
– MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, também votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Próximo
item.
PROJETO DE LEI Nº 6.015-E, DE 2005
(Beto Albuquerque)
Discussão, em turno único, da Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei Nº
6.015-C, de 2005, que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
as doações efetuadas aos Fundos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso. Pendentes de
pareceres das Comissões: de Seguridade
Social e Família; Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para oferecer parecer à emenda do Senado
Federal, pela Comissão de Seguridade Social e Família, ao Sr. Deputado Beto Albuquerque.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – O parecer é favorável à emenda, que contribui para melhoria
do projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para oferecer parecer à emenda do Senado
Federal, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao
Sr. Deputado José Airton Cirilo.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Pela constitucionalidade, pela aprovação da matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela adequação financeira e orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, pela Comissão de Constituição e Justiça, ao
Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho. (Pausa.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve
um problema técnico. O Deputado Beto Albuquerque
não pode dar parecer porque é autor do projeto. S.Exa.
concedeu o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a palavra, para proferir parecer, pela Comissão de Seguridade
Social e Família, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
entendemos que o projeto é altamente meritório. Criar
o Fundo do Idoso é extremamente importante para que
possamos contemplar as reclamações de todos os idosos,
principalmente pela aprovação do Estatuto do Idoso, cuja
regulamentação está faltando. Portanto, saudando o Deputado autor Beto Albuquerque, nosso parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Parecer
favorável.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a palavra, para oferecer parecer, pela Comissão
de Constituição e Justiça, ao Sr. Deputado Mendes
Ribeiro Filho.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
– RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) –
Eu serei mais breve, Sr. Presidente. Pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, ofereço
parecer pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação a emenda do Senado Federal, com parecer pela
aprovação:
“Insira-se, onde couber, no Projeto, o
seguinte artigo:
“Art. É competência do Conselho Nacional dos Direito da Pessoa Idosa (CNDI) gerir
o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios
para sua utilização.””
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 6.015-F DE 2005
Institui o Fundo Nacional do Idoso e
autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as
doações efetuadas aos Fundos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional do Idoso,
destinado a financiar os programas e as ações relativas
ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade.
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Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caput
deste artigo terá como receita:
I – os recursos que, em conformidade com o
art. 115 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
foram destinados ao Fundo Nacional de Assistência
Social, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso;
II – as contribuições referidas nos arts. 2º e 3º
desta Lei, que lhe forem destinadas;
III – os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União;
IV – contribuições dos governos e organismos
estrangeiros e internacionais;
V – o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais;
VI – o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;
VII – outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 2º O inciso I do caput do art. 12 da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 12. . ...............................................
I – as contribuições feitas aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente e pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso;
...................................................... ”(NR)
Art. 3º A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada período de apuração, o
total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas,
vedada a dedução como despesa operacional.
Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo, somada à dedução relativa às doações
efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, a que se refere o art. 260 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, com a redação dada pelo art. 10
da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, não poderá
ultrapassar 1% (um por cento) do imposto devido.
Art. 4º É competência do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa – CNDI gerir o Fundo Nacional
do Idoso e fixar os critérios para sua utilização.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do ano seguinte ao de sua publicação oficial.
Sala das Sessões em 16 de dezembro de 2009.
– Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à sanção.
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O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei
com o partido na última votação.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o
Projeto de Lei nº 3.777, que anistia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Projeto de
Lei nº 5.917, de 2009, do Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.917-B, DE 2009
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.917-B, de 2009, que dispõe
sobre os valores das parcelas remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do
Plano Especial de Cargos do DNIT, de que
trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de
2005, da Carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista
em Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei
nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação deste, e
pela rejeição das emendas apresentadas
na Comissão (Relatora: Dep. Gorete Pereira); da Comissão de Finanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçamentária,
com emendas (Relator: Dep. Aelton Freitas).
Pendente do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça, ao Deputado Eliseu
Padilha.
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, analisado o projeto, com grande alegria
para mim, especialmente, que fui o autor do projeto
que criou o DNIT, venho aqui, com muita alegria, para
dizer que analisei o projeto e não encontrei nenhuma
das características que pudessem obstar a constitucionalidade presente.
Também foi verificado que ele está revestido de
ampla juridicidade e tem boa técnica legislativa. Por
isso, o parecer é pela constitucionalidade do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação as emendas apresentadas na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com parecer
pela rejeição.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
REJEITADAS AS EMENDAS.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação
as emendas de adequação adotadas pela Comissão
de Finanças e Tributação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADAS, COM O VOTO CONTRÁRIO DO
DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no
tocante à emenda que estende o adicional para todos
os servidores, sou favorável.
O SR. JAIRO ATAIDE (DEM – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última
votação nominal, votei com o partido.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, corrija
o voto contrário, que não é meu.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É do Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exas.
sabem que conheço Arnaldo Madeira há muito tempo, mas desde então sou seu admirador. Quando ele
foi candidato a Vereador em São Paulo, eu o levava
às minhas aulas de Direito Constitucional, porque eu
dizia: “Esse é um dos melhores candidatos a Vereador
em São Paulo.” Ele foi eleito logo na primeira vez, e
depois fez essa brilhante carreira, para vir a ser indelicadamente chamado de Arnaldo Faria de Sá.
Peço desculpas mais uma vez, mas cumprimento
também o Deputado Arnaldo Faria de Sá. São 2 Arnaldos. Sabem o que acontece? O Arnaldo Faria de
Sá pede tanta intervenção aqui, que fico com o nome
dele na cabeça.
O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanho o voto do Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está em
votação o Projeto de Lei nº 5.917, de 2009.
“Art. 1º Os arts. 16-J e 22 da Lei no 11.171,
de 2 de setembro de 2005, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 16-J.
I – requisitados pela Presidência ou VicePresidência da República ou nas hipóteses de
requisição previstas em lei, situação na qual
perceberão a respectiva gratificação com base
nas regras aplicáveis como se estivessem em
efetivo exercício no Dnit; e
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II – cedidos para órgãos ou entidades
da União distintos dos indicados no inciso I
do caput deste artigo e investidos em cargos
de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, e perceberão a respectiva gratificação
calculada com base no resultado da avaliação
institucional do período.
Parágrafo único. A avaliação institucional
referida no inciso II será a do DNIT.” (NR)
“Art. 22. É instituída a Gratificação de
Qualificação – GQ a ser concedida aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos I e III
do caput do art. 1º e nos arts. 3o-A e 3o-B
desta Lei, em retribuição ao cumprimento de
requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e
organizacionais necessários ao desempenho
das atividades de supervisão, gestão ou assessoramento, quando em efetivo exercício do
cargo, na forma estabelecida em regulamento,
de acordo com os valores constantes do Anexo
VIII desta Lei, com efeitos financeiros a partir
da data nele especificada.
§ 4º Ao servidor com o nível de qualificação funcional previsto no § 1º deste artigo
será concedida GQ, na forma estabelecida em
regulamento, de acordo com os valores constantes do Anexo VIII desta Lei, observados os
seguintes limites:
I – Para os cargos de nível superior de
que trata o caput deste artigo:
a) Gratificação de Qualificação – GQ Nível I, até o limite de trinta por cento dos cargos
de nível superior providos; e
b) Gratificação de Qualificação – GQ
Nível II, até o limite de quinze por cento dos
cargos de nível superior providos.
II – Para os cargos de nível intermediário
de que trata o caput deste artigo:
a) Gratificação de Qualificação – GQ Nível I, até o limite de trinta por cento dos cargos
de nível intermediário providos; e
b) Gratificação de Qualificação – GQ
Nível II, até o limite de quinze por cento dos
cargos de nível intermediário providos.
§ 6º Os quantitativos previstos no § 4º
deste artigo serão fixados, semestralmente,
considerados o total de cargos efetivos de que
trata o caput deste artigo, providos em 30 de
junho e 31 de dezembro.
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§ 7º A GQ será considerada no cálculo
dos proventos e das pensões somente se o
título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação.” (NR)
Art. 2º Os Anexos II, V e VII da Lei no
11.171, de 2005, passam a vigorar na forma
dos Anexos I, II e III desta Lei, com efeitos
financeiros a partir das datas neles especificadas.
Art. 3º A Lei no 11.171, de 2005, passa
a vigorar acrescida do Anexo VIII, na forma do
Anexo IV desta Lei.
Art. 4º A Lei no 11.539, de 8 de novembro de 2007, passa a vigorar acrescida dos
seguintes dispositivos:
“Art. 4o-A. A partir de 1º de janeiro de
2010, a estrutura remuneratória dos titulares
da carreira e do cargo isolado de que trata o
art. 1º desta Lei será composta de:
I – vencimento básico, conforme o Anexo II desta Lei;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura – GDAIE; e
III – Gratificação de Qualificação – GQ.
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro
de 2010, os titulares da Carreira e do Cargo de
que trata o art. 1º desta Lei deixarão de fazer
jus à Vantagem Pecuniária Individual – VPI,
de que trata a Lei no 10.698, de 2 de julho de
2003.” (NR)
“Art. 14-A. Fica instituída a Gratificação
de Qualificação – GQ, a ser concedida aos
titulares de cargos de provimento efetivo integrantes da Carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em
Infraestrutura Sênior, de que trata o art. 1º
desta Lei, em retribuição ao cumprimento de
requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e
organizacionais necessários ao desempenho
das atividades de seus respectivos cargos, de
acordo com os valores constantes do Anexo
IV desta Lei, com efeitos financeiros a partir
da data nele especificada.
§ 1º Os requisitos técnico-funcionais,
acadêmicos e organizacionais necessários à
percepção da GQ abrangem o nível de qualificação que o servidor possua em relação:
I – ao conhecimento dos serviços que
lhe são afetos, na sua operacionalização e
na sua gestão; e
II – à formação acadêmica e profissional,
obtida mediante participação, com aproveita-
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mento, em cursos regularmente instituídos de
Doutorado, Mestrado ou pós-graduação em
sentido amplo com carga horária mínima de
trezentas e sessenta horas-aula.
§ 2º Os cursos a que se refere o inciso II
do § 1º deste artigo deverão ser compatíveis
com as atividades dos órgãos ou entidades
onde o servidor estiver lotado, na forma que
dispuser o regulamento específico.
§ 3º Os cursos de Doutorado e Mestrado,
para os fins previstos no caput deste artigo,
serão considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto.
§ 4º Ao servidor com o nível de qualificação funcional previsto no § 1º deste artigo
será concedida GQ, na forma estabelecida em
regulamento, de acordo com os valores constantes do Anexo IV desta Lei, observados os
seguintes limites:
I – Gratificação de Qualificação – GQ
Nível I, até o limite de trinta por cento dos
cargos providos;
II – Gratificação de Qualificação – GQ
Nível II, até o limite de quinze por cento dos
cargos providos.
§ 5º A fixação das vagas colocadas em
concorrência e os critérios de distribuição, homologação, classificação e concessão da GQ
de Nível I e II serão estabelecidos em regulamento específico.
§ 6º Em nenhuma hipótese, a GQ poderá ser percebida cumulativamente com qualquer adicional ou gratificação que tenha como
fundamento a qualificação profissional ou a
titulação.
§ 7º A GQ será considerada no cálculo
dos proventos e das pensões somente se o
título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação.” (NR)
Art. 5º Os Anexos II e III da Lei no 11.539, de
2007, passam a vigorar na forma dos Anexos V e VI
desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir das
datas neles especificadas.
Art. 6º A Lei no 11.539, de 2007, passa a vigorar
acrescida do Anexo IV, na forma do Anexo VII desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 31 de agosto de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. MARCELO CASTRO (Bloco/PMDB – PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nas votações anteriores, votei com o partido.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vamos votar o PL nº 3.777!
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
embora V.Exa. tenha justificado meu voto na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Próximo
item.
PROJETO DE LEI Nº 3.777-A, DE 2008
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.777-A, de 2008, que concede
anistia a policiais militares da Polícia Militar
do Estado do Rio Grande do Norte; tendo
pareceres: da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela
aprovação, com emenda (Relatora: Dep.
Luciana Genro); da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Jair Bolsonaro); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste, da Emenda
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e do Substitutivo
da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, com substitutivo (Relator:
Dep. Mauro Benevides).
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
há posição de acordo sobre esse tema, até porque o
projeto, originalmente, falava Rio Grande do Norte,
agora se estendeu à Bahia, ao Estado do Tocantins,
a Roraima, ao Estado de Pernambuco e ao Distrito
Federal.
Não sabemos do que se trata. Votar aqui, numa
última sessão, anistia para crimes cometidos por policiais militares da Polícia Militar dos Estados não é
possível, não há acordo sobre o mérito.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, houve
acordo no Colégio de Líderes.
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O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui Relator do
projeto. Esclareço ao Deputado Arnaldo Madeira que
todas essas anistias não têm nada a ver com qualquer
crime, de qualquer natureza, contra quem quer que
seja, nos respectivos Estados. Têm em vista apenas
movimentos salariais de caráter reivindicatório.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – São reivindicações salariais.
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido na votação anterior.
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desculpe-me, mas vou insistir na minha posição.
Crimes relacionados com demandas salariais ou
não, temos aqui um problema. Essas questões foram
objeto de decisões nos Estados. São questões que,
eventualmente, envolvem até mesmo custo etc. Acho
um equívoco, na última sessão plenária da Câmara
dos Deputados, aprovarmos uma anistia com este
conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não dá
para votar, se há divergências.
O SR. ARNALDO MADEIRA – Chamo a atenção
para o fato de que, na última sessão, há uma volúpia
enorme em aprovar projetos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
deixar, então, para o início de fevereiro.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
também fui Relatora deste projeto na Comissão de
Segurança. Como houve acordo na reunião de Líderes, apelo para o Deputado Arnaldo Madeira a fim de
que não obstaculize a votação. Há anos os policiais
aguardam esta anistia.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero me associar à Deputada Luciana Genro e fazer um
apelo ao Deputado Arnaldo Madeira.
Na verdade, o ato desses policiais era uma luta
pelos seus direitos. Não existe absolutamente nenhum
ato de crime. Trata-se de um ato democrático, de luta
por seus direitos. Eles estão esperando há mais de 2
anos. Fazemos um apelo ao Deputado Arnaldo Madeira.
Não são apenas os 1.300 policiais do Rio Grande do
Norte, meu Estado, que esperam a aprovação desta
matéria, para corrigirmos essa injustiça, mas também
os policiais dos outros Estados. Repito: eles, na verdade, estavam lutando por seus direitos. Trata-se de
reivindicações legítimas.
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Deputado Arnaldo Madeira, mais uma vez, faço
este apelo a V.Exa., porque o projeto chegou à Mesa
depois do entendimento entre todos os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O projeto veio do Senado Federal. Foi aprovado no Senado
Federal.
O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, segui a orientação do PSDB.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi votada
a urgência referente à matéria nº 1.176, de 1995. Há
acordo com o Governo e com todos os Líderes para
votá-la. Portanto, solicitamos a V.Exa. que vote.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Este
aqui?
O SR. SANDRO MABEL – É, nº 1.176.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Foi votada
no Senado. Vamos votar, Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. CELSO MALDANER – Vamos votar.
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB
– PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela Liderança do PSDB – que, aliás, estou
assumindo neste instante, eu quero, primeiro, fazer
um reparo ao PSOL.
No Colégio de Líderes, nós assumimos que votaríamos hoje o Estado de Carajás unanimemente,
todos os Líderes. O PSOL pediu para retirar de pauta.
Eu queria honrar o compromisso do Colégio de Líderes com V.Exa., e o PSDB votar favoravelmente essa
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
votar.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria é
a nº 1.176.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos os
Líderes estão todos de acordo?
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Todos de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de
acordo?
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, a matéria sobre a qual tínhamos acordo era a nº 1.176, de
1995, que é o Sistema Nacional de Viação, votada a
urgência. É o substitutivo do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah, sim.
Mas agora estamos votando este. Depois votamos o
outro.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PPS está de acordo com o que foi acordado no Co-
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légio de Líderes, tanto do Carajás, como também a
anistia dos policiais.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nesse
caso da anistia dos policiais, algum Líder tem objeção?
Todos estão a favor?
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Todos estão a
favor. Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação
o substitutivo adotado pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania:
“Art. 1º É concedida anistia a policiais e
bombeiros militares do Rio Grande do Norte,
Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato
Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar de movimentos
reivindicatórios.
Art. 2º É concedida anistia aos policiais
e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco,
Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito
Federal punidos por participar de movimentos
reivindicatórios por melhorias de vencimentos
e de condições de trabalho, ocorridos entre
o primeiro semestre de 1997 e a publicação
desta Lei.
Art. 3º A anistia de que trata esta Lei
abrange os crimes definidos no Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, e as infrações disciplinares conexas,
não incluindo os crimes definidos no DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e nas leis penais especiais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.”
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO, CONTRA OS VOTOS DOS DEPUTADOS ARNALDO MADEIRA E PAES DE LIRA.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO, COM OS VOTOS CONTRÁRIOS
JÁ ANUNCIADOS.
Estão prejudicados a proposição inicial, o substitutivo adotado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e a emenda adotada pela
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Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 3.777-B DE 2008
Concede anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte,
Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco,
Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É concedida anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal punidos por participar de
movimentos reivindicatórios.
Art. 2º É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal punidos por participar de
movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho, ocorridos entre o
primeiro semestre de 1997 e a publicação desta Lei.
Art. 3º A anistia de que trata esta Lei abrange
os crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969 – Código Penal Militar, e as infrações
disciplinares conexas, não incluindo os crimes definidos
no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, e nas leis penais especiais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2009. –
Deputado Mauro Benevides, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Como foi aprovada com alteração, a matéria retorna ao Senado Federal.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora o
Deputado Sandro Mabel pede...
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nº
1.176. Já foi votada a urgência hoje.
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O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas últimas
votações, votei com o partido.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
votei com o partido.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto V.Exa. decide, eu quero cumprimentálo pela condução dos trabalhos neste ano legislativo,
condução brilhante, vitoriosa, expressa nos próprios números anunciados por V.Exa. ao longo desta sessão.
Em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro e do Bloco Parlamentar composto pelo PSB
– PCdoB – PMN, PRB, recolha os nossos votos de
admiração pela forma democrática, serena e firme
com que V.Exa. conduziu os trabalhos desta Sessão
Legislativa. Parabéns.
Aproveito para desejar a todas companheiras e
companheiros um bom Natal e um bom Ano-Novo.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado
José Guimarães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro
lugar, como fez o Líder do PSB – quero parabenizá-lo
pela excelente condução na Presidência desta Casa
Legislativa, que produziu tanto para o País, para todos os Estados da Federação. Quero, portanto, parabenizar toda a Mesa Diretora por tudo o que foi feito
este ano.
Quero registrar um fato absolutamente importante para meu Estado, o Ceará. Hoje, o Presidente em
exercício, José Alencar, assinou ordem de serviço para
a construção da tão esperada siderúrgica, no Estado
do Ceará, no Porto de Pecém. Foram anos de espera.
A instalação desse grande empreendimento em meu
Estado, o Ceará, assinado pelo Presidente em exercício,
José Alencar, tem um impacto extraordinário. Mais de
4 bilhões de dólares serão investidos neste empreendimento, no complexo portuário do Pecém. O impacto
do PIB de meu Estado na geração de emprego e renda
terá importância para os próximos anos.
O Ceará, portanto, dá um passo gigantesco, na
busca de se consolidar como Estado do Nordeste,
porém com crescimento econômico superior às taxas
verificadas ultimamente no Brasil.
Além da siderúrgica, o Presidente Lula também,
nos próximos meses, anunciará a refinaria. Portanto, o
Estado do Ceará está sendo dotado de uma nova base
industrial, capaz de enfrentar a questão da pobreza.
Quero elogiar nosso Governo, especialmente
o Presidente em exercício, José Alencar, que esteve
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hoje em meu Estado anunciando esse grande investimento.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.
O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos prosseguir com a votação. O tempo está correndo, haverá
sessão do Congresso, há matérias relevantes a serem
votadas. Vamos prosseguir com a votação.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou encerrar esta sessão, porque haverá sessão do Congresso. Já atrasei em 1 hora a sessão do Congresso
Nacional.
Os Srs. Deputados haverão de estar aqui amanhã pela manhã, porque haverá sessão do Congresso Nacional em que se votará o Orçamento, créditos
extraordinários. E se não votarmos o Orçamento amanhã, teremos que votar na segunda ou terça-feira. De
modo que os Srs. Deputados têm que tentar vir para
cá pelo menos na terça-feira, porque suponho que na
terça-feira é que será votado o Orçamento. A notícia
que tenho é dessa natureza.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, só para dar uma boa notícia ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa.
a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, há pouco, o Senado Federal aprovou, em primeiro e segundo turnos, a PEC nº 351, dos
agentes comunitários de saúde.
O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
meu voto é de acordo com o PMDB.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar o nosso Vice-Presidente, Deputado Marco
Maia, que está aniversariando hoje.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos
manter o painel de hoje.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que
em seguida haverá sessão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
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RORAIMA
Francisco Rodrigues DEM
Total de Roraima: 1
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá: 3
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 5
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Total de Amazonas: 1
RONDÔNIA
Moreira Mendes PPS
Total de Rondônia: 1
ACRE
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 2
MARANHÃO
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Total de Maranhão: 5
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 4
PIAUÍ
Ciro Nogueira PP
José Maia Filho DEM
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Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 3
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Felipe Maia DEM
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 4
PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 8
ALAGOAS
Augusto Farias PTB
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3
SERGIPE
Albano Franco PSDB
Total de Sergipe: 1
BAHIA
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
José Carlos Araújo PDT
Joseph Bandeira PT
Luiz Bassuma PV
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Maurício Trindade PR
Sérgio Barradas Carneiro PT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 11
MINAS GERAIS
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR
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Fábio Ramalho PV
José Santana de Vasconcellos PR
Leonardo Monteiro PT
Luiz Fernando Faria PP
Marcos Montes DEM
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 13
ESPÍRITO SANTO
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 4
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Dr. Adilson Soares PR
Felipe Bornier PHS
Filipe Pereira PSC
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Itagiba PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM
Vinicius Carvalho PTdoB
Total de Rio de Janeiro: 10
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Dimas Ramalho PPS
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
João Paulo Cunha PT
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Milton Monti PR
Regis de Oliveira PSC
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
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Valdemar Costa Neto PR
Total de São Paulo: 21
MATO GROSSO
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Total de Mato Grosso: 4
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 5
GOIÁS
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Ronaldo Caiado DEM
Sandro Mabel PR
Total de Goiás: 5
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto PDT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Angelo Vanhoni PT
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Total de Paraná: 9
SANTA CATARINA
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira PR
Nelson Goetten PR
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 5
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Nelson Proença PPS
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 12
Deixam de Comparecer à Sessão os Srs.:
RORAIMA
Angela Portela PT
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 3
AMAPÁ
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 1
PARÁ
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará 2
AMAZONAS
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3
ACRE
Gladson Cameli PP
Total de Acre: 1
TOCANTINS
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1
MARANHÃO
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
Nice Lobão DEM
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 6
CEARÁ
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
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Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará: 2
RIO GRANDE DO NORTE
João Maia PR
Total de Rio Grande do Norte: 1
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Rômulo Gouveia PSDB
Total de Paraíba: 2

Fernando Chiarelli PDT
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Maluf PP
Ricardo Tripoli PSDB
Total de São Paulo: 9
MATO GROSSO
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 1

PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Charles Lucena PTB
Maurício Rands PT
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PTB
Total de Pernambuco: 5
BAHIA
Emiliano José PT
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Jorge Khoury DEM
José Rocha PR
Luiz Carreira DEM
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 7
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Geraldo Thadeu PPS
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
Lincoln Portela PR
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Reginaldo Lopes PT
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 10

DISTRITO FEDERAL
Osório Adriano DEM
Total de Distrito Federal: 1
GOIÁS
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 2
MATO GROSSO DO SUL
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1
PARANÁ
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Dr. Rosinha PT
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 3
SANTA CATARINA
Paulo Bornhausen DEM
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 2
RIO GRANDE DO SUL
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Sul: 1
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a
sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira,
dia 17, às 14h, a seguinte
ORDEM DO DIA

RIO DE JANEIRO
Andreia Zito PSDB
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB
Total de Rio de Janeiro: 5
SÃO PAULO
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Jardim PPS

Dezembro de 2009

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O
RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art.
216, § 1º , do RICD).
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Nº 214/09 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Acrescenta parágrafo ao art. 119 do Regimento Interno, dispondo sobre a inadmissibilidade de substitutivos que
invertam o sentido original da proposição principal.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º , c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2385/2002 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cuiabana, para Cultura
e Defesa Ambiental – ACUDAM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado
do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1486/2004 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Cincão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Londrina, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1818/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Altônia a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Altônia, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 302/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radiodifusão Cidade
de Palmital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no município de Palmital, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 468/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço
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de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
município de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 695/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Varzelândia, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 916/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rancho Uirapuru a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Gama, Distrito Federal.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 932/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Planaltinense Comunitária de
Radiodifusão da Cidade Satélite de Planaltina – DF a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Planaltina, Distrito Federal.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.095/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Agrovila São Sebastião
– ACAS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de São Sebastião, Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.116/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Paranoá a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade do Paranoá, Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.391/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Peri Piaba a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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comunitária no Município de Peri Mirim, Estado do
Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.408/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Jaracatia a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Enéas Marques, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.420/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Arapoti a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Arapoti, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.436/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Ramilândia – PR – ACCCR a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Ramilândia, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.437/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação da Radiodifusão Comunitária de Sabáudia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Sabáudia, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.448/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Pirâmide Musical Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no Município de São João, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.522/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Itaóca Praia a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
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Nº 1.548/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Fraternal e Cultural de Fazenda
Rio Grande a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Fazenda Rio Grande, Estado
do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.576/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária Pousonovense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Pouso Novo, Estado do Rio Grande
do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.602/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural dos Moradores e Comensais do Lago Norte a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na Localidade do Lago Norte, no
Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.607/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.627/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Novo Cêrro
Azul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Cêrro Azul, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.634/2009 (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 Lagoa dos Rodrigues, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.639/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Comunidade Cultural Educativa Vilanovense
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.649/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação dos Amigos da Colônia Agrícola Vicente
Pires a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na localidade de Taguatinga, no Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.690/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Educativa de Santo
Tomás de Aquino a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São Tomás de Aquino,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.705/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Integração e Desenvolvimento
das Comunidades de Balsa Nova a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Balsa Nova,
Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.708/2009 (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 frequência
modulada, no Município de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.709/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores das Pacas dos Marçal
– Morros/MA a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Morros, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.716/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação Social de São Domingos do Cariri a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de São Domingos do Cariri, Estado da Paraíba.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
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Nº 1.759/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Voz de São Pedro dos Crentes a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São Pedro dos Crentes,
Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.777/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão e
Cultural de Ivaí a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Ivaí, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.784/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária da Rádio Cidade FM
dos Amigos de Alto Paraíso a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Alto Paraíso,
Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2009
Nº 1.795/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Patrocínio a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.797/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Artística e Cultural de Realeza (ARACOACRE) a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Realeza, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.815/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro
Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Vale
do Paraíso, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2009
Nº 1817/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
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outorga permissão à Rede Metropolitana de Rádio e
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Breu
Branco, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.821/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Aquidauana Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Rio Crespo, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21/12/2009
Nº 1.823/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro Preto
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Seringueiras,
Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.824/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Theobroma,
Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.831/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Apoio aos Carentes de Luizlândia
do Oeste e Região – AACL a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de João Pinheiro,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.854/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Francisco João Júlio Hall
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Ita, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.860/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Aracatiaçu a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
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fusão comunitária no Município de Sobral, Distrito de
Aracatiaçu, Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.862/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Pouso Redondo a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.864/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Nova Estrela
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Rolim de Moura, Estado
de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.866/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Caçanjurê Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Caçador, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.886/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Educacional e
Cultural de Radiodifusão de Nova União a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Nova União, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.887/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Despertar para o Desenvolvimento
Social, Cultural e Artístico de Cambuquira a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Cambuquira, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.890/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores da Agrovila Riacho
do Mel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Capoeiras, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.893/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Ativa
de Vale do Anari a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Vale do Anari, Estado de
Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.895/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
da Cultura, Esporte e Lazer de Fazenda Rio Grande a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.904/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Maracatu
Glorioso do Timbó a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Igarassú, Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.909/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Desenvolvimento Social de Nova Alvorada – ACODESNA a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Nova Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.911/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro Pedra
Negra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Ijaci, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.914/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Fundalivre – Fundação Comunitária Antena
Livre a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Uruará, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Quinta-feira 17

71963

Nº 1.916/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Cianorte – ACIANORT a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Cianorte, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.932/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Patrocinense de Comunicação
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Patrocínio Paulista, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.942/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de
Buritis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Buritis, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.946/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Quarto Centenário a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Quarto Centenário, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.951/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária e Cultural para o
Progresso de Ocara – ACCPO a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Ocara, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.952/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Produtores Rurais a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Una, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.958/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
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riza a Associação Rádio Comunitária Schroeder Strasse
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.962/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
e Cultural de Bragança – ASDEGAB a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Bragança, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.967/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo Eldorado
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.975/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E TELEVISÃO
RIO NEGRO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Manaus,
Estado do Amazonas.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.977/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga concessão à S.M. Comunicações Ltda para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
no Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.978/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Chaves, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.980/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
Amigos da População a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Rosa de
Lima, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
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Nº 1.981/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Comunitária Everest
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
Vila Industrial, no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.982/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Pais de Alunos e Moradores
do Bairro Alto da Caixa D’’Água a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Parnamirim,
Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.990/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação “Josefa de Medeiros Lira” a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.992/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Imprensa FM de Vargem
Grande do Sul Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Roseira, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.997/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural do Bairro do
Riacho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Barreirinhas, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.998/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato
que autoriza a MEAC – Movimento Esportivo Amador
Coquense a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Vitória do Mearim, Estado
do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.020/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato
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que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro
Agrovila – Santa Maria da Boa Vista – PE – ASSMOBAG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Santa Maria da Boa Vista, Estado de
Pernambuco.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.021/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Sete Barras a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Sete
Barras, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.022/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Gospel Shalon a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município Itariri, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.025/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Santo Antônio a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Paranapoema, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.027/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga concessão à Nortão Comunicação e Publicidade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média no Município de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.029/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Ondas FM Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Dolcinópolis, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.032/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
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torga permissão à Rádio Cidade AM de Votuporanga
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Cardoso, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.036/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Irmãos Thomé Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Autazes, Estado do Amazonas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.037/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.040/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Floresta do Araguaia,
Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.041/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Difusora Natureza FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Campina do Monte Alegre,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.051/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à TV Aliança Paulista S.A. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no
Município de Sorocaba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.052/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Movimento Jovem de Pio XII – MOJOP a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Pio XII, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010

71966

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 2.053/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos de Apiacás a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Apiacás, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.062/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Centro Comunitário de Pinheiral a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.066/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação dos Fãs Clubes do Pará a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Belém, Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.067/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Nely Andrade a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Salvaterra, Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.069/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Botucatu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Botucatu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
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São Domingos a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São Domingos, Estado
da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.080/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação do Movimento de Radiocomunicação
da Cidade de Avanhandava a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Avanhandava,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.083/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio de Souto
Soares a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Souto Soares, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.085/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Transa Rio a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.089/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Ação Morro de Ouro – AMO a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Apiaí, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010

Nº 2.070/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente dos Moradores de Jacumã a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Conde, Estado da Paraíba.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010

Nº 2.090/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Educativa e Social do Distrito
de Rubião Júnior a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Botucatu, Estado de São
Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009

Nº 2.078/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação

Nº 2.091/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
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e Esportivo Açude – ACESA a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Volta Redonda,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.093/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Comunicação LMW Ltda. –
ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média no Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.096/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Alfa
Centauro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Porto
de Moz, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.098/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Sistema Arizona de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Acará, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.099/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de General Carneiro, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.101/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Estrela
Polar Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Itaberá,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.102/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Pereira e França Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Barreirinha, Estado do Amazonas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
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Nº 2.111/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Major Isidoro, Estado de Alagoas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.114/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional Canãa do Brasil
para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos,
no Município de Goiana, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.115/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Champagnat
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.117/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.118/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Record de Curitiba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.119/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Planalto de
Perdizes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Perdizes,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.122/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Barretos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
no Município de Barretos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.125/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
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toriza a Associação Cultural e Difusão Comunitária a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Matina, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
PROJETO DE LEI
Nº 6.246/2005 (Sandra Rosado) – Proíbe a cobrança
de taxas, pelas empresas privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 6.303/2005 (Celso Russomanno) – Altera a ementa
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 7.233/2006 (Perpétua Almeida) – 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.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 2.55/2007 (Clodovil Hernandes) – Proíbe a fabricação e comercialização de produtos de qualquer
natureza, destinados ao público infantil, reproduzindo
a forma de cigarro e similares.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 443/2007 (Sandra Rosado) – Cria o programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF), e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 774/2007 (Arnaldo Faria de Sá) – Altera a Lei nº
10.602, de 12 de dezembro de 2002, que “dispõe sobre
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências”
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 805/2007 (Lincoln Portela) – Altera a Lei n° 8.906, de
04 de julho de 2004, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 1.174/2007 (Leonardo Quintão) – Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino
da rede pública.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
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Nº 2.688/2007 (José Guimarães) – Modifica a Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta
o art. 159, alínea “c”, da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
– FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.355/2008 (Dr. Nechar) – Obriga a divulgação do
número de telefone de contato dos postos da Polícia
Rodoviária Federal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 3.454/2008 (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR) –
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos em
comissão e funções comissionadas nos Quadros de
Pessoal da Justiça Militar da União.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 3.640/2008 (Senado Federal – Sérgio Zambiasi)
– 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.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 4.053/2008 (Regis de Oliveira) – Dispõe sobre a
alienação parental.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 4.327/2008 (Mendes Ribeiro Filho) – Altera a redação do art. 21 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 4.752/2009 (Poder Executivo) – Altera o art. 1º da
Lei nº 11.320, de 6 de julho de 2006, que fixa os efetivos
do Comando da Aeronáutica em tempo de paz.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 5.056/2009 (Fernando de Fabinho) – Altera a Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 5.536/2009 (Poder Executivo) – Autoriza a União
a doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio
federal nas Glebas denominadas Maiká, em litígio na
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Ação Cível Originária nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e Cristalino/Divisa, de que trata a
Ação Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa por
decisão do STF na Reclamação nº 2646.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Nº 2.807/2008 (Silas Câmara) – Acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009

Nº 5850/2009 (Regis de Oliveira) – Determina a remessa da sentença de interdição à Justiça Eleitoral.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009

Nº 3.617/2008 (Senado Federal – Wilson Matos) –
Altera o art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, para instituir o ano letivo em, no mínimo,
180 (cento e oitenta) dias efetivos de aula, no ensino
superior.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 7.377/2002 (Arnaldo Faria de Sá) – Altera a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, para estabelecer novos
critérios de contribuição para efeito de comprovação
de tempo de atividade de contribuinte individual, bem
como modifica dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que tratam da aposentadoria especial.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.123/2003 (Ricardo Izar) – Dispõe que toda escola de ensino fundamental seja obrigada a dispor de
profissional da área de Fonoaudiologia.
Apensados: PL 3155/2004 (Carlos Nader )
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 1.038/2007 (Ciro Nogueira) – Autoriza o BNDES
a financiar a infra-estrutura econômica e social dos
municípios brasileiros com população não superior a
30.000 (trinta mil) habitantes.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.697/2007 (Otavio Leite) – Autoriza a transferência
da área que compreende ao entorno do monumento
do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para o Município do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 2.631/2007 (Brizola Neto) – Regulamenta a profissão de Disc-Jockey – DJ e Vid-Jockey – VJ.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
Nº 2.667/2007 (Waldir Maranhão) – Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Magistério da Educação Básica
e autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais do Magistério da Educação Básica.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009

Nº 4.017/2008 (Sueli Vidigal) – Inclui, na grade complementar do currículo dos ensinos fundamental e
médio das escolas públicas, a disciplina de “Informática Básica”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 5.161/2009 (Senado Federal – Cristovam Buarque) – Autoriza o Poder Executivo a criar, no Ministério
da Educação, o Programa Cesta Básica do Livro, para
garantir um acervo mínimo de livros às famílias de estudantes do ensino público fundamental e médio.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 5.744/2009 (Paulo Pimenta) – Obriga a construção
e manutenção de estações de apoio ao usuário, no
âmbito das concessões rodoviárias federais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
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 – art. 58, § 3º , c/c o
art. 132, §2º , do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 623/1999 (Ricardo Izar) – Dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação natural brasileiras.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 135/2003 (Inocêncio Oliveira) – Dispõe sobre
alterações no texto da Lei nº 9.491, de 09 de se-
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tembro de 1997 (Programa Nacional de Desestatização).
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 3269/2004 (Edson Duarte) – Dispõe sobre a criação
de Fundo de Apoio à Radiodifusão Comunitária.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 6354/2005 (Leonardo Picciani) – Dispõe sobre a
criação da Univesidade Federal da Região Serrana na
cidade de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 928/2007 (Paulo Piau) – Dá nova redação ao inciso III do art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, que trata da
condução de escolares, admitindo a utilização de faixa adesiva ou de pintura do dístico ESCOLAR, desde
que atendidas as demais especificações.
PRAZO PARA RECURSO PARA O PL 989/2007 (Clodovil Hernandes), apensado, COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.833/2007 (Senado Federal – Eduardo Azeredo)
– 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 Universidade Federal de Sergipe (UFS),
nos Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora
da Glória e Propriá, no Estado de Sergipe.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.301/2007 (Senado Federal – Paulo Paim) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Região das Missões no Estado do Rio Grande
do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 2.550/2007 (Cezar Schirmer) – Dispõe sobre a
criação de Zona de Processamento de Exportação
– (ZPE) no Município de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 3.540/2008 (Senado Federal – Valdir Raupp) –
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Ariquemes, no município de mesmo nome,
no Estado de Rondônia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
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Nº 3.918/2008 (Senado Federal – Raimundo Colombo) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Construção Naval de Itajaí, no Município
de mesmo nome, no Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 4.696/2009 (Senado Federal – Cícero Lucena) –
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) no Município de Campina Grande,
no Estado da Paraíba.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 4.722/2009 (Senado Federal – Wellington Salgado)
– Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) no Município de Uberlândia, no
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009
Nº 4.724/2009 (Senado Federal – Gerson Camata) – Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na região leste do Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 4.741/2009 (Senado Federal – Sérgio Zambiasi)
– Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) no Município de Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 864/2001 (Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização) – Dispõe sobre a validação
dos atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.079-77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre
o pagamento dos militares e dos servidores públicos
do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias
e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista e
de suas subsidiárias, e dá outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009
PROJETO DE LEI
Nº 2.442/2000 (Gilmar Machado) – Altera os dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

71971

Nº 7.291/2006 (Senado Federal – Álvaro Dias) – Dispõe sobre o registro dos circos perante o Poder Público Federal e o emprego de animais da fauna silvestre
brasileira e exótica na atividade circense.

Nº 2.568/2000 (Arlindo Chinaglia) – Acrescenta art.
43-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

PRAZO PARA RECURSO PARA OS PLs 2965/2000
(José Pimentel) e 3034/2000 (Pompeo de Mattos),
apensados, COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE E INJURIDICIDADE.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-2009

Nº 3.852/2000 (Freire Júnior) – Acrescenta parágrafo
único ao art. 40 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, para tipificar como crime a conduta consistente no uso, em favor de partido político, de slogan
ou qualquer tipo de propaganda igual, semelhante ou
associado ao utilizado por empresas prestadoras de
serviços de comunicações.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º , DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º , do RICD).
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2.00/2003 (Nilton Capixaba) – Altera o art. 89 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os servidores do extinto Território Federal
de Rondônia aos Quadros da União.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
PROJETO DE LEI

Nº 4.649/2001 (Paulo Baltazar) – Altera o § 3º do art.
10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 4.724/2001 (Jovair Arantes) – Acrescenta artigo
à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 6.097/2002 (Wilson Santos) – Declara Feriado
Nacional o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009

Nº 273/1999 (Enio Bacci) – Altera o art. 43 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Nº 6.216/2002 (Luiza Erundina) – Acrescenta incisos
aos artigos 44 e 45 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Nº 846/1999 (Paulo Delgado) – Dá nova redação ao
§ 1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Nº 391/2003 (Átila Lins) – Altera a redação das Leis
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e 4.737, de 15
de julho de 1965.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Nº 1.588/1999 (Luiz Sérgio) – Declara feriado nacional o “Dia da Consciência Negra” a ser celebrado,
anualmente, na data de 20 de novembro, em alusão
à morte do líder Zumbi dos Palmares.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009

Nº 1.442/2003 (Luiz Alberto) – Determina que o Dia
Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, seja
Feriado Nacional.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009

Nº 1.686/1999 (João Caldas) – Declara Feriado Nacional o dia 20 de novembro, aniversário da morte do
líder negro, Zumbi dos Palmares
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 2.358/2000 (Nelson Proença) – Altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a
propaganda eleitoral por meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Internet, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009

Nº 2.698/2003 (Luiz Antonio Fleury) – Revoga o
parágrafo único do art. 12, da Lei nº 1.533, de 31
de dezembro de 1951, que “altera disposições do
Código do Processo Civil, relativas ao mandado de
segurança”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 2.880/2004 (José Eduardo Cardozo) – Revoga o
parágrafo único, do art. 12, da Lei Federal nº 1.533,
de 31 de dezembro de 1951, com redação dada pela
Lei Federal nº 6.071 de 03 de julho de 1974, abolindo
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o instituto do reexame necessário em mandados de
segurança.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 3.418/2004 (Luiz Carlos Hauly) – Dispõe sobre a obrigação do registro na rede mundial de computadores de
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro para campanha eleitoral e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 4.258/2004 (Antonio Carlos Mendes Thame) –
Dispõe sobre a auditoria externa dos sistemas de votação e apuração eleitoral eletrônica.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 6.433/2005 (Carlos Souza) – Revoga o art. 5º , da
Lei nº 4.348, de 1964.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 6.434/2005 (Carlos Souza) – Revoga o § 4º do art.
1º da Lei nº 5.021, de 1966.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 6544/2006 (Carlos Souza) – Revoga os arts. 4º e
5º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, que “estabelece normas processuais relativas a mandado de
segurança”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 6.996/2006 (Senado Federal – Renan Calheiros)
– Altera os arts. 30 e 32 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e introduz regra para a compensação
fiscal pela cedência de horário gratuito para a propaganda eleitoral de plebiscitos e referendos.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 7.337/2006 (Senado Federal – José Jorge) – Altera
a Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor
sobre a concessão de medida liminar em mandados de
segurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para estabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do relator
concessiva de liminar.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 330/2007 (José Guimarães) – Institui feriado nacional
no dia 20 de novembro, “Dia Nacional da Consciência Negra”, data que lembra o dia em que foi assassinado, em
1695, o líder Zumbi, do Quilombo dos Palmares, um dos
principais símbolos da resistência negra à escravidão e
dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 883/2007 (Antonio Carlos Mendes Thame) – 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.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 1.360/2007 (Lincoln Portela) – Altera os parágrafos 2º e 3º do art. 37 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, proibindo afixação de cartazes em bens
particulares, fixando regras especiais para a utilização
dos mesmos durante as campanhas eleitorais e acrescentando § 4º no referido artigo.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 1.633/2007 (Osmar Serraglio) – Suprime e altera
dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil Brasileiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 1.785/2007 (Carlos Souza) – Altera a Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 2.148/2007 (Paulo Rubem Santiago) – Acrescenta
parágrafo ao art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997 – Lei das Eleições.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 2.870/2008 (Antonio Bulhões) – Altera o art.
41-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
estendendo a vedação de captação de sufrágio ao
dia da escolha do candidato em convenção partidária.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 2.949/2008 (João Dado) – Acrescenta dispositivo
da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, que estabelece normas processuais relativas a mandado de
segurança.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 3.020/2008 (Hugo Leal) – Dispõe sobre o uso
de placas, faixas, cartazes, pinturas, inscrições ou
outro tipo de propaganda nas campanhas eleitorais, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
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Nº 3.102/2008 (Otavio Leite) – Dispõe sobre a obrigatoriedade de participação em debates nos meios de
comunicação, aos candidatos a cargos majoritários e
dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.280/2008 (Poder Executivo) – Altera os arts.
2º , 3º , 4º e 7º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.409/2008 (José Carlos Machado) – Altera o art.
10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.521/2008 (Jorge Bittar) – Dispõe sobre o uso da
comunicação mediada por computador no processo
eleitoral, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.539/2008 (Senado Federal – Cristovam Buarque) – Denomina “Rodovia Honestino Monteiro Guimarães” o trecho da rodovia BR-060, que atravessa o
Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 3.561/2008 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Dispõe sobre a comunicação eletrônica entre o candidato
e o eleitor para fins de propaganda eleitoral mediante
mensagens por correio eletrônico.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.606/2008 (Rodovalho) – Denomina “Rodovia
Juscelino Kubitschek” o trecho da BR-060 entre as cidades de Goiânia, no Estado de Goiás, e Brasília, no
Distrito Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
Nº 3.647/2008 (Jorginho Maluly) – Dispõe sobre o uso
de comunicação via Internet no processo eleitoral, alterando a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 3.894/2008 (Carlos Bezerra) – Acrescenta parágrafos
ao art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para reservar um canal exclusivo de emissora de televisão
nos municípios vizinho à capital e para dispensar de pedido a reserva de tempo destinado à propaganda eleitoral
para os partidos participantes das eleições de Prefeitos e
Vereadores em Municípios com mais de cem mil eleitores
em que não haja emissora de televisão.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
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Nº 4.357/2008 (Manuela D’ávila) – Altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre
propaganda eleitoral na internet.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 4.407/2008 (Vanessa Grazziotin) – Altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 4.441/2008 (Ricardo Berzoini) – Altera as Leis nº
9.096/95 e 9.504/97, para estabelecimento do juízo de
proporcionalidade enquanto critério de julgamento das contas partidárias e fixação de pena por descumprimento de
normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos
nas campanhas eleitorais, por partidos políticos.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 4.661/2009 (Senado Federal – Marco Maciel) –
Altera o art. 18 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de
1951, aumentando o prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
Nº 4.795/2009 (Silvio Torres) – Altera o inciso IX do
art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 5.420/2009 (André de Paula) – Altera a Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas
para as eleições”, para regular a liberdade de manifestação de pensamento antes da campanha e permitir a
propaganda eleitoral e a arrecadação de recursos pela
rede mundial de computadores (Internet).
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-2009
Nº 6.443/2009 (Marçal Filho) – Acrescenta o Capítulo
I-A ao Título II da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre as agências de emprego.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º
e 2º , do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 137, § 1º , do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
sessões.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2301/2009 (Raul Jungmann) – Convoca plebiscito
acerca da vinculação da próxima legislatura à votação
de Reforma Política, a se realizar na mesma data do
primeiro turno das eleições gerais de 2010.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010

71974

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
Nº 6.372/2009 (Roberto Britto) – Institui o adicional
de periculosidade para as guardas municipais, no percentual de 30% da remuneração.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-2009
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 4.271/2009 (Celso Russomanno) – Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda relativas à restrição de
crédito imposta pelo Banco do Brasil S.A. à Cooperativa dos
Agropecuaristas Solidários de Itápolis – COAGROSOL.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-2-2010
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do
RICD, as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI
Nº 3.136/2000 (Pedro Pedrossian) – Dispõe sobre
a instituição do programa do vale-gás e as regras de
sua aplicação.
Nº 2.562/2003 (Asdrubal Bentes) – Dispõe sobre o
Programa de Modernização de Carga (Modercarga)
para a compra de caminhões a fim de renovar a frota
do modal rodoviário no transporte de cargas.
Nº 5.413/2005 (Rose de Freitas) – Altera a Lei nº
10.700, de 09 de julho de 2003, para estender o benefício Garantia-Safra a todas as regiões do País, nos
casos que especifica.
Apensado: PL 7117/2006 (Ary Kara)
Nº 3.307/2008 (Felipe Bornier) – Inclui um art. 63-A, na
Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, disciplinando o
direito dos incorporados a ensino profissionalizante.
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do
RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 2.998/1989 (Rita Camata) – Introduz alterações
nos arts. 660, 662 e 663 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009
Dia 17, 5ª-feira
15:00 GILMAR MACHADO (PT – MG)
15:25 JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
Dia 18, 6ª-feira
10:00 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
10:25 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
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11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)
Dia 21, 2ª-feira
15:00 SEVERIANO ALVES (PMDB – BA)
15:25 MILTON BARBOSA (PSC – BA)
15:50 LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ)
16:15 JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO)
16:40 PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
Dia 22, 3ª-feira
15:00 LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
15:25 THEMÍSTOCLES SAMPAIO (PMDB – PI)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.468/09 – do Sr. Dr. Talmir – que
“estabelece medidas de defesa sanitária aplicáveis a
animais, vegetais ou fungos, objeto de atividade agropecuária ou aquícola, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
PROJETO DE LEI Nº 6.499/09 – do Sr. Edmar Moreira – que “obriga a prévia autorização para a utilização
de alojamento ou moradia destinada a trabalhadores
rurais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 6.528/09 – do Sr. Anselmo de Jesus – que “dispõe sobre as condições de encargos nos
financiamentos com recursos para agricultores familiares minifundistas contratados com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 6.529/09 – do Sr. Inocêncio Oliveira – que “dispõe sobre a implantação de sistemas
de aquecimento e de geração de energia elétrica, com
base em energia solar, em empreendimentos financiados pelo Sistema Nacional de Crédito Rural”.
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.402/09 – do Sr. Moacir Micheletto – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações com inibidores de urease”.
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.890/08 – da Sra. Rebecca Garcia – que “dispõe sobre alterações no Fundo Especial
Para Calamidades Públicas – FUNCAP, de que trata o
Decreto-Lei nº 950, de 13 de outubro de 1969”. (Apensados: PL 4504/2008 e PL 4971/2009 (Apensados: PL
5194/2009 e PL 6494/2009))
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.955/09 – do Sr. Paulo Bornhausen – que “altera o art. 51 da Lei nº 11.775, de 17 de
setembro de 2008”. (Apensado: PL 5404/2009)
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.808/07 – do Sr. William Woo –
que “altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a finalidade
de permitir o uso dos recursos do FISTEL – Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações – na construção
de estabelecimentos prisionais e na compra de equipamentos de segurança”.
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
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PROJETO DE LEI Nº 5.983/09 – do Sr. Marcelo Serafim – que “altera o inciso “c” do art. 2º da Lei nº 2.784,
de 18 de junho de 1913, visando a alterar o fuso horário do estado do Acre e parte do estado do Amazonas do fuso Greenwich “menos quatro” para o fuso
“menos cinco””.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 10h
A – Recursos:
RECURSO Nº 2/07 – do Sr. Regis de Oliveira – que
“recorre da decisão da Presidência em Questão de
Ordem, proferida no plenário, durante a sessão de
eleição de membros da Mesa da Câmara dos Deputados, que rejeitou a alegação de inconstitucionalidade
do voto secreto para a eleição”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PARECER: pelo provimento.
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada,
Colbert Martins, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Mendonça Prado, em 25/11/2009.
Os Deputados Gerson Peres e Marcelo Itagiba apresentaram votos em separado.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
ESPECIAL
PROJETO DE LEI Nº 2.277/99 – do Sr. Bonifácio de
Andrada – que “consolida a legislação eleitoral codificada e demais leis alteradoras e correlatas”
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.739/09
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 52/2009) – que “aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Bolivariana da Venezuela sobre Transferência de Pessoas Condenadas,
assinado em Caracas, em 27 de junho de 2008”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 4.208/01 – que “altera dispositivos do Decreto-Lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
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cesso Penal, relativos à prisão, medidas cautelares e
liberdade, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos seguintes dispositivos constantes: a) do art. 1º do Substitutivo do Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 282; dos
§§ 1º e 2º do art. 283, em substituição aos §§ 1º a 3º
do texto da Câmara dos Deputados; dos §§ 1º e 3º do
art. 289; caput do art. 295; art. 299; parágrafo único
do art. 300; caput do art. 306; incisos III e IV do art.
313; caput e os incisos I a III do art. 318; incisos I, IV,
V e IX do art. 319; incisos I e II do art. 325 do Senado,
em substituição aos incisos I, II e II da Câmara dos
Deputados; inciso III do § 1º do art. 325; inciso V do
art. 341; art. 343; caput do art. 350; art. 439, b) dos §§
2º a 6º do art. 289-A, constante do art. 2º do Substitutivo do Senado Federal, substituição aos §§ 2º a 4º
do texto da Câmara dos Deputados e c) do art. 4º do
Substitutivo do Senado Federal; pela rejeição: a) do art.
315-A, constante do art. 2º do Substitutivo do Senado
Federal, e b) dos seguintes dispositivos constantes do
art. 1º do Substitutivo do Senado Federal, para manutenção do respectivo dispositivo do texto da Câmara
dos Deputados: §§ 4º e 6º do art. 282; incisos II e III
do art. 310; art. 311; art. 321; caput do § 1º do art. 325;
e pela manutenção dos demais dispositivos do texto
da Câmara dos Deputados, que não foram alterados
pelo Senado Federal.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2.00/89 – do
Senado Federal – Itamar Franco – (PLS 198/1989) –
que “dispõe sobre os requisitos para o exercício dos
cargos de diretoria e presidência do Banco Central do
Brasil” (Apensados: PLP 3/1991, PLP 7/1995 (Apensados: PLP 12/1995, PLP 16/1995 e PLP 33/1995), PLP
40/1995, PLP 108/1996, PLP 109/1996, PLP 188/2001,
PLP 32/2003, PLP 38/1991, PLP 67/1995 (Apensado:
PLP 348/2006), PLP 106/1996, PLP 142/2004, PLP
261/2007, PLP 262/2007 e PLP 281/2008)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, do PLP 12/1995,
do PLP 16/1995, do PLP 33/1995, do PLP 348/2006,
do PLP 3/1991, do PLP 38/1991, do PLP 7/1995, do
PLP 40/1995, do PLP 67/1995, do PLP 106/1996, do
PLP 108/1996, do PLP 109/1996, do PLP 188/2001,
do PLP 32/2003, do PLP 261/2007, do PLP 262/2007,
do PLP 281/2008 e do PLP 142/2004, apensados.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.002/90 – do Senado Federal –
RUY BACELAR – (PLS 76/1988) – que “dispõe sobre o
mandado de injunção” (Apensados: PL 998/1988 (Apen-
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sados: PL 1662/1989 e PL 4679/1990), PL 3153/2000,
PL 6839/2006 e PL 6128/2009)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL 4679/1990, do PL 998/1988, do PL 3153/2000, do
PL 6839/2006 e do PL 6128/2009, apensados, com
substitutivo; e pela prejudicialidade do PL 1662/1989,
apensado.
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Itagiba e Regis
de Oliveira, em 25/11/2009.
Mantidas as inscrições dos Deputados Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira, Gerson Peres e Flávio Dino,
em 25/11/2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.443/08 – do Senado Federal
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 209/2003) – 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 3247/2008)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Colbert Martins (PMDB – BA), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, com subemendas; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição do PL 3247/2008, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Geraldo Pudim, José Maia Filho e Marcelo Itagiba, em
25/11/2009.
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em separado em 01/12/2009.
Suspensa a discussão por acordo, em 16-12-2009.
PROJETO DE LEI Nº 4.409/08 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
cargos de Juiz do trabalho e de Varas do Trabalho no
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, define jurisdições e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das
Emendas das Comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 5.356/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“acrescenta o art. 363-A à Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965, que “institui o Código Eleitoral””.
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
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Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e Flávio Dino, em 10/12/2009.
PROJETO DE LEI Nº 5.542/09 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 5.545/09 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “altera a composição do
Tribunal Regional do Trabalho da Décima Terceira Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 5.548/09 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional
do Trabalho da 22ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/91 – do
Sr. Francisco Dornelles – que “dispõe sobre o Sistema
Financeiro Nacional” (Apensados: PLP 117/1992, PLP
61/2003, PLP 37/1999, PLP 129/2004 (Apensado: PLP
161/2004), PLP 138/2004 e PLP 143/2004)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste,
do PLP 117/1992, do PLP 37/1999, do PLP 61/2003,
do PLP 129/2004, do PLP 138/2004, do PLP 143/2004
e do PLP 161/2004, apensados.
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12/11/2009.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221/04 – do
Sr. Max Rosenmann – que “altera o art. 195 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966”.
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
17/11/2009.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – do
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos
para a concessão, por instituições públicas, de financiamento, crédito e benefícios similares”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado José Genoíno, em 25/08/2009.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 282/08 – do
Sr. Brizola Neto – que “altera a Lei Complementar nº
103, 14 de julho de 2000, a fim de dispor que convenção e acordos coletivos de trabalho devem observar
o piso salarial nela instituído”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/03 – do Sr. Inaldo
Leitão – que “altera dispositivos da Resolução nº 17,
de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da
Câmara dos Deputados”. (Apensados: PRC 90/2007
e PRC 119/2008 (Apensado: PRC 191/2009))
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PRC 90/2007, do PRC 119/2008 e do PRC 191/2009,
apensados, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Arnaldo Faria de Sá, Maurício Quintella Lessa, Regis
de Oliveira, Roberto Magalhães, Vicente Arruda e Wilson Santiago, em 06/10/2009.
Os Deputados Mendonça Prado, Efraim Filho e Regis
de Oliveira apresentaram votos em separado.
Encerrada a discussão. Suspensa a votação em
virtude do início da Ordem do Dia do Plenário, em
27/10/2009.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, modificando o horário de funcionamento
das sessões ordinárias do Plenário”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo
Cardozo e José Genoíno, em 11/08/2009.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
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.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 513/02
– do Sr. Alberto Fraga – que “acrescenta o § 5º ao
art. 32 da Constituição Federal, que dispõe sobre a
integração do Departamento de Trânsito do Distrito
Federal Detran-DF ao Sistema de Segurança Pública
do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
para instituir a Carreira de Administrador Municipal”
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 23/06/2009.
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos
Biscaia, Bonifácio de Andrada e Colbert Martins, em
23/06/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83/07
– do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira e outros
– que “acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constituição
Federal e o art. 182-A, instituindo o plano diretor metropolitano e sua obrigatoriedade”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 109/07
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a
supressão do art. 31, do ADCT , da Constituição Federal, que trata da estatização das serventias do foro
judicial”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Eduardo Cunha e Silvinho Peccioli, em 18/03/2008.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 122/07
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “dá nova redação aos arts.
21 e 177 da Constituição Federal, para excluir do monopólio da União a construção e operação de reatores
nucleares para fins de geração de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Regis de
Oliveira, em 28/10/2008.
O Deputado Chico Lopes apresentou voto em separado em 30/10/2008.
Discutiu a matéria o Deputado Chico Lopes. Mantidas
as inscrições dos Deputados Gerson Peres, Vicente
Arruda, Luiz Couto, José Genoíno, Flávio Dino e José
Eduardo Cardozo, em 18/11/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
1.97/07 – do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece
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a publicação do veto como marco inicial da contagem
do prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º ,
da Constituição”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
1.98/07 – do Sr. André de Paula – que “acrescenta §
2º ao art. 161 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Colbert Martins e Silvio Costa, em 04/08/2009.
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos
Pannunzio, José Genoíno e Geraldo Pudim. Asseguradas as inscrições dos Deputados Colbert Martins,
Silvio Costa e João Almeida, em 04/08/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
2.01/07 – do Sr. Valadares Filho – que “altera o art. 6º
da Constituição Federal, para estabelecer o esporte
no rol dos direitos sociais”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 261/08
– do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera o art. 14, § 3º
, inciso VI, alínea “c”, seus §§ 5º e 6º e o art. 32, dando
nova redação ao § 2º , acrescentando os §§ 3º , 4º e 5º
, renumerando-se os demais, para dispor sobre o cargo
de Administrador Regional do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 08/07/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325/09
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta Seção ao
Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”.
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho e Regis
de Oliveira, em 11/08/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 341/09
– do Sr. Regis de Oliveira – que “modifica os dispositivos constitucionais retirando do texto matéria que não
é constitucional”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO.
PARECER: pela admissibilidade, com dois substitutivos.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Colbert Martins, Gerson Peres, Jorginho Maluly, Luiz
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Couto, Marcelo Itagiba, Mendonça Prado e Roberto
Magalhães, em 14/07/2009.
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em separado em 07/08/2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 364/09
– do Sr. Valtenir Pereira – que “dá nova redação ao inciso XLIII, do art. 5° da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/09
– do Sr. Tadeu Filippelli – que “acrescenta os arts. 97,
98 e 99 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para desmembramento das áreas dos Municípios
do Estado de Goiás que especifica e sua incorporação
definitiva ao território do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho e João
Campos, em 15-12-2009.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 430/09
– do Sr. Celso Russomanno – que “altera a Constituição
Federal para dispor sobre a Polícia e Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e Territórios,
confere atribuições às Guardas Municipais e dá outras
providências”. (Apensado: PEC 432/2009)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC
432/2009, apensada.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 445/09
– do Senado Federal – Gim Argello – (PEC 7/2008) –
que “altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as
atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15-12-2009.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 04/03/2009.
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PROJETO DE LEI Nº 879/03 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “obriga as empresas de ônibus a terem GPS e
câmeras de vídeo”. (Apensado: PL 1884/2003)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
e do PL 1884/2003, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valverde – que “regulamenta a assistência judiciária internacional em matéria penal, a ser prestada ou requerida
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação,
instrução processual e julgamento de delitos, nas hipóteses em que especifica, e estabelece mecanismos
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de
lavagem de dinheiro”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, das Emendas da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional.
PROJETO DE LEI Nº 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 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação
do princípio da desconsideração da personalidade jurídica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
870/2007, apensado.
Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009.
Os Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 6.571/06 – do Sr. Alberto Fraga –
que “altera a Lei nº 7.289, de 1984 e a Lei nº 7.479, de
1986, autorizando a concessão de licença para tratar de
interesse particular aos policiais e bombeiros militares
do Distrito Federal, com mais de três anos de serviço,
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para freqüentarem cursos de formação, em decorrência de aprovação em concurso público”.
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15-12-2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.135/08 – da Sra. Manuela
D’ávila – que “acrescenta a alínea “m” ao inciso II do
art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal Brasileiro”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.622/08 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “torna imprescritível a pretensão punitiva
relativa a crimes hediondos”.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12/11/2009.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRAZO CONSTITUCIONAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.039/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1684/2009) – que “aprova o
ato que outorga permissão à Beija-Flor Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Curionópolis,
Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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.
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O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto
em separado em 07/04/2009.
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 Luiz Couto apresentou voto em separado.
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.
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flávio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em
30/04/2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.944/08 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação das Funções Comissionadas do INPI – FCINPI, a extinção de cargos em
comissão do grupo DAS, e altera a Lei no 11.526, de
4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remuneração das FCINPI”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com subemenda.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio, em 1512-2009.
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 EMILIANO JOSÉ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.949/08 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
– DAS destinados à Advocacia-Geral da União e à
Procuradoria-Geral Federal”.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e pela inconstitucionalidade,
injuridicidade e técnica legislativa da Emenda e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e das emendas apresentadas
nesta Comissão.
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em separado em 10/12/2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.959/08 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
– DAS, destinados à Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres”.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 5.139/09 – do Poder Executivo
– que “disciplina a ação civil pública para a tutela de
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Antonio Carlos Biscaia (PT – RJ), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste, das emendas apresentadas nesta Comissão ao projeto de nºs 2, 4 a 7, 9 e
10 e ao Substitutivo do relator de nºs 3, 40, 58 e 95,
com substitutivo, e pela rejeição das demais emendas;
pela inconstitucionalidade das emendas ao projeto de
nºs 1 e 11.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Colbert Martins, Flávio Dino,
Geraldo Pudim, João Campos, José Carlos Aleluia,
José Maia Filho, Luiz Couto, Maurício Quintella Lessa, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira
e Roberto Magalhães, em 04/11/2009.
Os Deputados Paulo Maluf, Marcelo Itagiba e José
Carlos Aleluia apresentaram votos em separado.
Suspensa a discussão por acordo, em 25/11/2009.
Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba,
Paulo Maluf e Flávio Dino, em 02/12/2009.
Discutiram a matéria os Deputados Vieira da Cunha,
Antonio Carlos Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Geraldo Pudim, Luiz Couto, José Genoíno, Roberto Magalhães, Vicente Arruda, Paes Landim, Osmar Serraglio,
João Campos, José Carlos Aleluia, Hugo Leal, Marcelo
Ortiz, Sérgio Barradas Carneiro, Efraim Filho, Gerson
Peres e Regis de Oliveira, em 09/12/2009.
Encerrada a discussão de acordo com o art. 57, XI, do
Regimento Interno, em 16-12-2009.
PROJETO DE LEI Nº 5.546/09 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “acrescenta parágrafo
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único ao art. 1º da Lei 11.348, de 27 de setembro de
2006, para convalidar atos praticados por servidores
e efeitos financeiros decorrentes do exercício das funções comissionadas de nível 02, criadas por ato administrativo interno do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados:
PL 1596/2003 e PL 6081/2005)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendonça Prado, em 12/03/2009.
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto
em separado em 02/04/2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – do Sr. Paulo Paim
– que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL
3529/2000 e PL 3572/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL
3529/2000 e do PL 3572/2000, apensados.
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
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 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-

71982

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

riedade de implantação de programas de racionalização
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB – SP), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo.

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, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008.

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.
Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009.
O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em separado em 29/04/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Portela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o
prazo prescricional de vinte anos para ação de responsabilidade civil decorrente de moléstias profissionais
contraídas por trabalhadores em decorrência de atividades insalubres, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e Gerson Peres, em 10/03/2009.
Os Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresentaram votos em separado.

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.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho
Peccioli, em 16/12/2008.
PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga –
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco
anos vantagem na compra de passagem em transporte rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensados: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005)
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/06/2009.
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 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 WILLIANº
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em separado em 07/07/2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.069/04 – do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre atendimento diferenciado
à mulher chefe de família nos programas habitacionais
populares, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Desenvolvimento Urbano.
PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Costa – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º , da Lei nº
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito
de representação e o processo de responsabilidade
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade”.
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RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas
Carneiro, em 02/04/2009.
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Russomanno e Sandra Rosado apresentaram votos em
separado.
PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Costa – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle
externo”.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis
do Trabalho, para dispor sobre a aplicação de multas
trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem
da transferência de recursos públicos”.
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz
Couto, em 05/08/2009.
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado
em 24/09/2009.
PROJETO DE LEI Nº 6.161/05 – do Sr. Jair Bolsonaro
– que “revoga o § 2º , do art. 5º da 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 REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado.
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 02/12/2009.
PROJETO DE LEI Nº 28/07 – do Sr. Edinho Bez – que
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal”.
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, Pastor
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30/06/2009.
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em
separado.
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PROJETO DE LEI Nº 353/07 – do Sr. Laerte Bessa –
que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
regulando o porte de arma funcional dos integrantes
dos órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144
da Constituição Federal, e permitindo a doação de armas de fogo, acessórios e munição apreendidas para
as polícias civil, federal e militar, visando o combate
ao crime e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, com subemendas.
PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos –
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais
em caso de advogada que deu á luz”.
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Solange Amaral (DEM – RJ), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
26/03/2008.
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oliveira apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB.””
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente
Arruda, em 19/08/2009.
Os Deputados Marcelo Itagiba, Antonio Carlos Biscaia
e José Maia Filho apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russomanno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão de
Viação e Transportes.
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
28/04/2009.
Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em
28/04/2009.
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PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – do Sr. Ilderlei Cordeiro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a
infrações ambientais em propriedades rurais”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIANº
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
com subemenda.
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RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009.
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado
em 04/06/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – do Sr. Eduardo Valverde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, para estender às comunidades indígenas o
direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão Comunitária”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, da emenda
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e do
Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Palocci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando
garantir a liberdade de expressão e informação”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009.
Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade requerimento de adiamento da votação, por 5 sessões,
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia,
em 05/05/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.619/07 – do Sr. Zenaldo Coutinho – que “altera os arts 69 e 70 da Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, modificando a composição e a estrutura dos Conselhos
Penitenciários”.
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 19/11/2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento
voluntário para alunos com deficiência no aprendizado escolar”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos das emendas da
Comissão de Educação e Cultura.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
12/11/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – do Sr. Fernando Coruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu
o Código Civil”.
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado José Genoíno, em 15/07/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.788/08 – do Sr. Ratinho Junior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre o controle de qualidade dos instrutores e
examinadores dos candidatos à obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo
da Comissão de Viação e Transportes.

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 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer
prazo prescricional”.

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Ariston – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz
Couto, em 28/05/2009.
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 30/06/2009.
PROJETO DE LEI Nº 3.989/08 – do Sr. Carlos Alberto
Leréia – que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, para incluir novos trechos e alterar diretrizes de rodovias constantes da Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
01/12/2009.
PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009.
PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em
22/10/2009.
PROJETO DE LEI Nº 5.819/09 – do Sr. Luiz Alberto –
que “inscreve os nomes de heróis da Revolta dos Búzios: João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e
Luis das Virgens, no Livro dos “Heróis da Pátria””.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 5.951/09 – do Sr. Indio da Costa – que “dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos
Registros Públicos, adota providências adicionais para
a segurança jurídica e celeridade das transações imobiliárias e altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
das Emendas apresentadas nesta Comissão, com
emendas.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 18-122009)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bornhausen – que “dispõe sobre a organização e exploração
das atividades de comunicação social eletrônica e dá
outras providências”. (Apensados: PL 70/2007, PL
332/2007 e PL 1908/2007)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
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 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
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 1.339/03 – do Sr. Fábio Souto
– que “altera a Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997,
prevendo aplicação de recursos na recuperação das
áreas de preservação permanente que especifica”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.95/07 – do Sr. Sandes Júnior
– que “altera a redação do caput e § 1º do art. 588 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
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PROJETO DE LEI Nº 4.223/08 – do Sr. Paulo Rubem
Santiago – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, para impor limite no mandato dos dirigentes
das entidades desportivas beneficiárias de recursos
públicos”. (Apensado: PL 4862/2009)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.438/09 – do Sr. Vital do Rêgo
Filho – que “acrescenta dispositivo na Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil,
para exigir depósito prévio para interposição do recurso de apelação”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.257/09 – do Sr. Eliene Lima –
que “dispõe sobre a informação da data de validade
dos produtos em promoção em supermercados e estabelecimentos assemelhados”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09

PROJETO DE LEI Nº 6.459/09 – do Sr. Marcelo Itagiba – que “altera a redação dos arts. 82 e 982 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, com o objetivo de incluir o testamento no
rol de procedimentos realizados por escritura pública,
eliminando a atuação ministerial nas causas concernentes a disposição de última vontade, quando não
houver interessado incapaz”.
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA.

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.170/07 – do Senado Federal
– Senador Paulo Paim – (PLS 178/2003) – que “altera o art. 143 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para
ampliar as hipóteses de vedação da divulgação de
nomes de crianças e adolescentes”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 1.379/07 – do Sr. Rodovalho – que
“acrescenta dispositivos ao art. 201 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”.
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 3.726/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“altera a redação da alínea “a” do art. 105 da Lei nº 5.764,
de 16 de dezembro de 1971, que “Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras providências.””
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PROJETO DE LEI Nº 4.663/09 – do Sr. Jurandy Loureiro – que “dispõe sobre a comunicação, aos órgãos
executivos estaduais de trânsito, de falecimento de
condutor de veículo”.
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.471/09 – do Senado Federal
– Antonio Carlos Valadares – (PLS 472/2008) – que
“altera o art. 554 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), a fim de estender a
possibilidade de sustentação oral perante os Tribunais
nos julgamentos de recursos”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.
PROJETO DE LEI Nº 6.489/09 – do Sr. Marcelo Ortiz
– que “dispõe sobre o valor do inventário na forma de
arrolamento”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.358/03 – do Sr. Cezar Silvestri
– que “proíbe a importação, circulação, comercialização e consumo de carne e derivados que contenham
substâncias com propriedades anabolizantes, usadas
em animais de abate para consumo humano, conforme especifica”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 5.624/09 – do Sr. Antonio Bulhões
– que “acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.

PROJETO DE LEI Nº 7.329/06 – do Senado Federal –
Cristovam Buarque – (PLS 10/2006) – que “altera os
arts. 32 e 80 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre o acesso do empregado às informações relativas ao recolhimento de suas contribuições
ao INSS, e dá outras providências”. (Apensados: PL
5135/2005, PL 7631/2006 e PL 3830/2008)
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.

PROJETO DE LEI Nº 6.413/09 – do Sr. Vicentinho Alves – que “”Revoga-se o art. 82 da Lei nº 8.245,de 18
de outubro de 1991(Lei do Inquilinato) e inciso VIIdo
art. 3º da lei 8.009de 29 de março de 1990 (Lei da impenhorabilidade do bem de familia)”
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

PROJETO DE LEI Nº 336/07 – do Sr. Ciro Pedrosa –
que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, que
“obriga a que os produtos alimentícios comercializados
informem sobre a presença de glúten, como medida
preventiva e de controle da doença celíaca””.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
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PROJETO DE LEI Nº 915/07 – do Sr. João Bittar – que
“altera a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do
Serviço Militar”. (Apensado: PL 2132/2007)
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.084/07 – do Sr. Daniel Almeida – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
dispondo sobre o Processo do Trabalho”. (Apensado:
PL 5925/2009)
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.257/07 – do Sr. Ciro Pedrosa –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
transportadoras orientarem os passageiros sobre a
prevenção da trombose venosa profunda”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 1.786/07 – do Sr. Edmilson Valentim – que “dispõe sobre a reintegração no emprego
dos funcionários da Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, em exercício nos postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro
Social)”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
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: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.259/08 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera dispositivo da Lei nº 8.958, de 20
de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações
entre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio”. (Apensado: PL 3283/2008)
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.539/08 – do Senado Federal –
Cristovam Buarque – (PLS 399/2007) – que “denomina “Rodovia Honestino Monteiro Guimarães” o trecho
da rodovia BR-060, que atravessa o Distrito Federal”.
(Apensado: PL 3606/2008)
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
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da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PROJETO DE LEI Nº 4.570/08 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – que “acrescenta dois cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
de Contas da União para provimento em Gabinete de
Auditor do Tribunal de Contas da União”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PROJETO DE LEI Nº 4.659/09 – do Senado Federal –
Raimundo Colombo – (PLS 461/2008) – que “autoriza a
Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial
da Mega-Sena, com a finalidade de destinar recursos
às vítimas das enchentes de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSENº
PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “permite que as pequenas empresas prestadoras de serviços e profissionais autônomos possam manter como sede de sua empresa sua própria
residência”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.544/09 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.547/09 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 5.550/09 – 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 24ª
Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI Nº 4.026/08 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – 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 19ª Região e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.

PROJETO DE LEI Nº 5.712/09 – da Sra. Vanessa
Grazziotin, que “altera a denominação da Zona Franca de Manaus para Pólo de Desenvolvimento Econômico Incentivado”.
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.740/09 – do Senado Federal – Valter
Pereira – (PLS 445/2008) – que “institui o dia 22 de novembro como “Dia da Comunidade Libanesa no Brasil””.
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RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.848/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, disciplinando o prazo para registro de consumidor
inadimplente nos serviços de proteção ao crédito”.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.913/09 – do Poder Executivo
– que “transforma Funções Comissionadas Técnicas
– FCT, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória nº
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, em cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
em Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança
devida a militares e em Gratificações de Representação
pelo Exercício de Função devida a militares”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.917/09 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre os valores das parcelas remuneratórias dos integrantes das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171,
de 2 de setembro de 2005, da Carreira de Analista de
Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em
Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de
8 de novembro de 2007, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.024/08 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal
do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-09
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 4.574/09 – do Poder Executivo
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 283/07 – do Sr. Rafael Guerra –
que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores de
hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medicação
de prescrição”. (Apensado: PL 1644/2007)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 3.458/08 – do Sr. Chico Lopes –
que “acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078,
11 de setembro de 1990, para inserir no rol das cláusulas abusivas a exigência entre os itens que compõe
a lista do material escolar insumos correspondentes à
atividade comercial, que não fazem parte do uso individual do aluno”. (Apensado: PL 4906/2009)
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão
Branca – que “veda a cobrança antecipada de diárias ou serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres”.
RELATORA: Deputada ANA ARRAES.
PROJETO DE LEI Nº 6.458/09 – do Sr. Edmar Moreira
– que “impõe sanções às seguradoras que praticarem
condutas lesivas aos segurados ou terceiros e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.405/97 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o provimento dos serviços
de notas e de registros públicos, nos termos do art.
236, § 3º da Constituição Federal”. (Apensados: PL
2204/1999, PL 3503/2008 e PL 5493/2009)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos
Martinez – que “proíbe as prestadoras dos serviços
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço
de mensagem para a veiculação de propaganda comercial”. (Apensados: PL 2766/2003, PL 6593/2006, PL
3159/2008 e PL 2387/2003 (Apensados: PL 2404/2003,
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PL 866/2007, PL 3095/2008 e PL 3996/2008 (Apensados: PL 4414/2008, PL 4517/2008, PL 4954/2009 e
PL 4996/2009)))
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 5.516/09 – do Sr. Dr. Talmir –
que “obriga a prestadora do serviço de banda larga
a justificar por escrito ao solicitante o motivo da impossibilidade de instalação do serviço no endereço
solicitado”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.369/09 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre a prorrogação da data de
vencimento de boleto de cobrança bancária, durante
período de greve”. (Apensado: PL 6461/2009)
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.391/09 – da Sra. Perpétua
Almeida – que “dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTINº
PROJETO DE LEI Nº 5.429/09 – do Sr. Ribamar Alves – que “obriga os supermercados, hipermercados
e similares a oferecerem em local específico, os produtos alimentícios que comercializam, destinados e/
ou indicados para diabéticos e hipertensos, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 2.009/03 – do Sr. Sandro Mabel
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, que “dispõe sobre as competências do
CONMETRO e do INMETRO, institui taxa de serviços
metrológicos e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
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: Deputado JAIRO CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 6.047/09 – do Sr. Major Fábio
– que “dispõe sobre a contratação de empresas que
prestam serviços de brigadas de incêndio ou de socorristas em estabelecimentos de grande porte”.
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL.
PROJETO DE LEI Nº 6.388/09 – do Sr. Milton Vieira
– que “dispõe sobre proibição de utilização de substância tóxica que especifica, na confecção de garrafas e copos descartáveis de plástico, fora dos limites
estabelecidos, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PROJETO DE LEI Nº 6.400/09 – do Sr. Tadeu Filippelli
– que “altera a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI sobre os produtos classificados
no código 2402.20.00 da TIPI, o Decreto-Lei nº 1.593,
de 21 de dezembro de 1977, a Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PROJETO DE LEI Nº 6.412/09 – do Sr. Paulo Pimenta
– que “determina a oferta de canais avulsos no serviço
de televisão por assinatura”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 6.415/09 – do Sr. Dr. Nechar –
que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, para dispor sobre o fornecimento de um carregador universal na venda de aparelhos terminais do
assinante da telefonia móvel vendidos no País”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.734/09 – do Senado Federal
– Valdir Raupp – (PLS 351/2007) – que “dispõe sobre
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a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia”. (Apensado: PL 5386/2009)
RELATOR: Deputado NATAN DONADONº
PROJETO DE LEI Nº 5.087/09 – do Sr. Nelson Bornier
– que “obriga as indústrias farmacêuticas e as empresas de distribuição de medicamentos, a dar destinação
adequada a medicamentos com prazos de validade
vencidos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – do Sr. Paes Landim –
que “extingue a cobrança de encargo financeiro relativo
ao cancelamento ou baixa de contratos de câmbio de
exportação de mercadorias e serviços e de transferência financeira do exterior”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 692/07 – do Senado Federal –
Antônio Carlos Valadares – (PLS 190/2006) – que “altera as Leis nºs 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e
9.782, de 26 de janeiro de 1999, para restringir a venda de álcool etílico líquido e submetê-la à regulação
das autoridades sanitárias”. (Apensado: PL 4664/2004
(Apensado: PL 6320/2005))
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.696/09 – do Sr. Paulo Rubem
Santiago – que “torna obrigatória apresentação do
Quadro de Sócios e Administradores para inscrição,
suspensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada no
exterior no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ”. (Apensado: PL 6148/2009)
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 4.729/09 – do Senado Federal
– Roseana Sarney – (PLS 235/2007) – que “dispõe
sobre a Criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Imperatriz, no Estado
do Maranhão”.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
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PROJETO DE LEI Nº 5.418/09 – do Sr. Lira Maia
– que “cria Área de Livre Comércio no Município
de Santarém, no Estado do Pará, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTINº
PROJETO DE LEI Nº 6.373/09 – do Sr. José Fernando
Aparecido de Oliveira – que “altera o art. 16 da Lei nº
8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins e dá outras providências.””
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 6.406/09 – do Sr. José Airton
Cirilo – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de comerciário”.
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTINº
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.726/09 – do Senado Federal –
Wellington Salgado de Oliveira – (PLS 245/2008) – que
“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) no Município de Juiz de Fora, no
Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA.
PROJETO DE LEI Nº 5.527/09 – do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul”.
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 2.541/07 – do Sr. Adão Pretto – que
“acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, e dá nova redação ao § 9º do art. 62 da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, a fim de destinar os
recursos obtidos pela alienação de bens que sejam instrumentos ou produtos dos crimes de lavagem de dinheiro
e de tráfico ilícito de drogas, ou proveitos auferidos com
a sua prática, ao Fundo Nacional da Habitação”.
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA.
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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 936/07 – da Sra. Íris de Araújo
– que “altera a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964,
para permitir o financiamento de centros de convivência
e casas-lares para idosos com recursos do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH)”.
RELATORA: Deputada ANGELA AMINº
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.462/09 – do Senado Federal –
Renato Casagrande – (PLS 205/2008) – que “modifica
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;
altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências”, para determinar que o planejamento para
a prestação de serviços de saneamento básico inclua
sistemas de redução da velocidade de escoamento
de águas pluviais”.
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 09h
A – Audiência Pública:
TEMA: “Políticas Públicas para o Território Kalunga”
ORIGEM: Requerimento nº 106/09, de autoria do deputado Pedro Wilson.
EXPOSITORES CONFIRMADOS:
MARIA AUXILIADORA LOPES – Representante do
Ministério da Educação;
ALEXANDRO DA ANUNCIAÇÃO REIS – Subsecretário
de Políticas para Comunidades Tradicionais da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade;
IVANISE RODRIGUES DOS SANTOS – Representante
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome;
ESPEDITO MANGUEIRA DE LIMA – Secretaria de
Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da
Saúde;
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ZULU ARAÚJO – Presidente da Fundação Palmares;
GIVÂNIA MARIA DA SILVA – Representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA; e
Representante dos kalungas.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.975/08 – do Sr. Max Rosenmann – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de serem
subterrâneas as instalações de distribuição de energia elétrica, quando realizadas em ruas das cidades
que tenham setores de valor histórico, reconhecidos
por órgãos estatais, especialmente os tombados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.798/08 – do Sr. Valdir Colatto
– que “altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES”. (Apensado: PL
4134/2008)
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.096/09 – da Sra. Alice Portugal
– que “altera o nome do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano para Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Dois de Julho”.
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 4.537/08 – do Sr. Marcelo Almeida – que “institui o ano de 2009 como “Ano Nacional
Euclides da Cunha”, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA.
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PROJETO DE LEI Nº 5.211/09 – do Sr. Edson Aparecido – que “denomina “Ponte Mario Covas” a ponte
sobre o rio Paraná, na BR-158, que liga a cidade de
Paulicéia no Estado de São Paulo a Brasilândia no
Estado de Mato Grosso do Sul”.
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
PROJETO DE LEI Nº 5.582/09 – do Sr. Milton Monti –
que “denomina “Prof. Geraldo Maurício Lima” o viaduto
localizado no km 75+650m, da BR-153, no município
de Bady Bassitt / SP”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
PROJETO DE LEI Nº 5.674/09 – do Sr. Zezéu Ribeiro
– que “denomina Guimarães Rosa a ponte construída
sobre o Rio São Francisco, ligando os municípios de Carinhanha e Malhada na BR-030, no Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – do Senado Federal
– João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do
Amazonas, no Município de Humaitá”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicentinho –
que “estabelece mecanismos de incentivo para a produção, publicação e distribuição de revista em quadrinhos nacionais”.
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL.
PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – do Sr. Zequinha Marinho – que “dispõe sobre o livre exercício da profissão
de músico”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 6.336/09 – do Sr. Vicentinho –
que “institui o dia 6 de agosto como Dia Nacional dos
Profissionais da Educação”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.350/09 – da Sra. Perpétua Almeida – que “inscreve o nome do grupo “Seringueiros
Soldados da Borracha” no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
PROJETO DE LEI Nº 6.377/09 – do Senado FederalCristovam Buarque – (PLS 171/2008) – que “institui o
Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças
Climáticas”.
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
PROJETO DE LEI Nº 6.378/09 – do Senado Federal
– Gilberto Goellner – (PLS 394/2008) – que “institui o
Dia Nacional do Criador de Cavalos”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI.
PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – do Senado Federal
– Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “deter-
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mina o emprego obrigatório da flexão de gênero para
nomear profissão ou grau em diplomas”.
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA.
PROJETO DE LEI Nº 6.392/09 – do Sr. Átila Lira – que
“denomina “Campus José Waquim” o campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, localizado no Município de Timon, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PROJETO DE LEI Nº 6.398/09 – do Sr. Átila Lira –
que “denomina “Campus Professor Omar Rezende” o
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia – IFET, localizado no Município de Piripiri,
Estado do Piauí”.
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 6.417/09 – do Poder Executivo
– que “promove post mortem o diplomata Marcus Vinícius da Cruz de Mello de Moraes”.
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.133/08 – do Senado Federal
– Cristóvam Buarque – (PLS 433/2007) – que “altera
o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional”.
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
PROJETO DE LEI Nº 5.486/09 – do Sr. Felipe Maia
– que “altera a redação do inciso III e acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional”, para inserir a obrigatoriedade de
processo seletivo para acesso a cursos e programas
de pós-graduação e para delimitar os cursos e programas de nível superior aos quais se aplica o princípio
constitucional da gratuidade do ensino público oferecido em estabelecimentos oficiais”.
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.559/09 – do Sr. Otavio Leite – que “estabelece que os programas de fomento,
apoio e incentivo à cultura, empreendidos pela administração federal, possam se estender a atividades e
projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo
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Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei”. (Apensado: PL 5724/2009)
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.

diretrizes nacionais para o saneamento básico, com o objetivo de incentivar a economia no consumo de água”.
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PROJETO DE LEI Nº 6.477/09 – do Sr. Beto Faro – que
“altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de
1962, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 09h
A – Audiência Pública:
TEMA: “Políticas Públicas para o Território Kalunga”
ORIGEM: Requerimento nº 106/09, de autoria do deputado Pedro Wilson.
EXPOSITORES CONFIRMADOS:
MARIA AUXILIADORA LOPES – Representante do
Ministério da Educação;
ALEXANDRO DA ANUNCIAÇÃO REIS – Subsecretário
de Políticas para Comunidades Tradicionais da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade;
IVANISE RODRIGUES DOS SANTOS – Representante
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome;
ESPEDITO MANGUEIRA DE LIMA – Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde;
ZULU ARAÚJO – Presidente da Fundação Palmares;
GIVÂNIA MARIA DA SILVA – Representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA; e
Representante dos kalungas.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 7.397/06 – do Sr. Julio Semeghini
– que “dispõe sobre as Áreas de Preservação Permanente no entorno de reservatórios d’’água artificiais”.
(Apensados: PL 2062/2007 (Apensado: PL 3549/2008)
e PL 3460/2008)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY.
PROJETO DE LEI Nº 6.466/09 – do Senado Federal –
Antônio Carlos Valadares – (PLS 504/2007) – que “altera
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece

Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.626/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “dispõe sobre a gestão da Área de Proteção
Ambiental do Planalto Central”.
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.973/09 – do Sr. Antônio Roberto – que “institui selo de qualidade ambiental para
produto de origem animal”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.403/09 – dos Srs. Luiz Carlos
Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe
sobre compensação da emissão de dióxido de carbono e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.338/09 – do Sr. Carlos Brandão – que “altera a redação dos arts. 16 e 37 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código
de Mineração)”.
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.078/09 – do Poder Executivo
– que “acresce e altera dispositivos da Lei nº 4.375,
de 17 de agosto de 1964, que dispõe sobre o Serviço
Militar, e altera dispositivos da 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”.
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 10h
Tema: Debate sobre a regulamentação do porte de
armas dos guardas portuários.
Convidado
Cel. Jorge do Carmo Pimentel, Superintendente da
Guarda Portuária da Companhia Docas do Estado
de São Paulo – CODESP, representando o Sr. Pedro
Brito do Nascimento, Ministro da Secretaria Especial
de Portos.
Requerimento nº 173/09
Autor: Deputado Paes de Lira (PTC/SP).
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.329/09 – do Sr. Capitão Assumção – que “Cria requisito de conclusão de curso
superior para ingresso na carreira dos militares estaduais”.
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO.
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PROJETO DE LEI Nº 6.340/09 – do Sr. Capitão Assumção – que “Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 6.399/09 – do Sr. Mauro Nazif –
que “Inclui parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei
nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos policiais militares e bombeiros militares a carga horária
semanal máxima de quarenta e oito horas”.
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO.
PROJETO DE LEI Nº 6.442/09 – do Sr. Capitão Assumção – que “Dispõe sobre prerrogativas da reserva
remunerada proporcional à pedido para bombeiros e
policiais militares”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 6.493/09 – do Poder Executivo
– que “Dispõe sobre a organização e o funcionamento
da Polícia Federal”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.941/04 – do Sr. Nelson Bornier
– que “Altera disposições da Lei nº 10.826, de 2003
(Estatuto do Desarmamento)”. (Apensados: PL 5.041/05
(Apensado: PL 5.604/09) e PL 1.010/07 (Apensado:
PL 5.168/09))
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.306/08 – do Sr. Alexandre
Silveira – que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal, relativos ao Inquérito Policial, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-12-09
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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 7.437/06 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisição de unidades de atendimento móvel de urgência
médico-hospitalar e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.895/08 – do Sr. Barbosa Neto
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames médicos periódicos para motoristas profissionais autônomos de caminhão”.
RELATOR: Deputado MANATO.
PROJETO DE LEI Nº 4.427/08 – do Sr. Paulo Lima –
que “dispõe sobre a complementação de Aposentadoria
de Portuários vinculados às Administrações Portuárias
subordinadas ao Ministério dos Transportes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – do Senado Federal –
Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para
obrigar entidades a terem, em seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer e reportar maus-tratos de crianças
e adolescentes””. (Apensado: PL 6362/2009)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.197/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta, no Código Civil, causa de perda
do poder familiar”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 69/07 – do Sr. Felipe Bornier – que
“concede vantagens a quem for doador de sangue para a
rede pública de hemocentros, em todo o país”. (Apensados:
PL 1006/2007, PL 1196/2007 (Apensado: PL 4934/2009),
PL 1566/2007, PL 3248/2008 (Apensado: PL 4919/2009),
PL 4416/2008, PL 4679/2009 e PL 5244/2009)
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.374/08 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “disciplina, no âmbito das Regiões Integradas
de Desenvolvimento – RIDEs, a exploração do serviço
de transporte de passageiros e bens em veículo de
aluguel a taxímetro e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA.
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PROJETO DE LEI Nº 4.841/09 – do Sr. Dimas Ramalho – que “cria o Sistema Nacional de Controle de
Acidentes de Consumo – SINAC”.
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES.
PROJETO DE LEI Nº 4.926/09 – do Sr. Jorginho Maluly – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos
genéricos isentos de prescrição médica”.
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca Garcia –
que “obriga as empresas a ressarcirem ao Sistema Único
de Saúde (SUS) as despesas decorrentes da assistência
prestada aos seus empregados vítimas de acidente do
trabalho ou doença profissional ou do trabalho”.
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT.
PROJETO DE LEI Nº 5.325/09 – do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre a proibição de titular de cargo
eletivo receber benefícios pecuniários provenientes de
programas assistenciais”.
RELATOR: Deputado MANATO.
PROJETO DE LEI Nº 5.599/09 – do Sr. Roberto Alves
– que “torna obrigatória a contratação de nutricionistas
para supermercados e varejo de alimentos em todo o
território brasileiro”.
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA.
PROJETO DE LEI Nº 5.854/09 – do Sr. Carlos Sampaio – que “altera a Lei nº 8.234, de 17 de setembro
de 1991, modificando as condições de trabalho dos
nutricionistas e alterando sua jornada de trabalho”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
PROJETO DE LEI Nº 5.988/09 – do Sr. Mendes Ribeiro
Filho – que “altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, que trata da Legislação do Imposto de Renda
e da outras providências”.
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA.
PROJETO DE LEI Nº 6.001/09 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “estabelece a obrigatoriedade da existência de
ala reservada a mulheres nas cadeias públicas”.
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
PROJETO DE LEI Nº 6.363/09 – do Sr. Senado Federal- José Agripino – que “inclui o ensino obrigatório de
Geriatria nos cursos de Medicina, com carga horária
não inferior a 120 (cento e vinte) horas”.
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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
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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”.
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT.
PROJETO DE LEI Nº 4.373/08 – da Sra. Sueli Vidigal
– que “dispõe sobre a proibição de tratamento discriminatório aos cidadãos doadores de sangue por parte
das entidades coletoras”.
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – do Senado Federal
– Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 188/2007) –
que “dispõe sobre o benefício do pagamento de meiaentrada, para estudantes e idosos, em espetáculos
artísticos-culturais e esportivos”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 3.451/08 – do Poder Executivo
– que “acrescenta os §§ 5º , 6º e 7º ao art. 55 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991”.
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO.
PROJETO DE LEI Nº 5.368/09 – do Sr. Sandro Mabel
– que “dispõe sobre a obrigação de os laboratórios farmacêuticos inserirem nos rótulos dos medicamentos
alerta sobre a existência da lactose na composição
de seus produtos”.
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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Convidados
JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL – Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA – SecretárioExecutivo do Ministério do Trabalho e Emprego;
JORGE CEZAR COSTA – Presidente da Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil – Anfip;
ROSÂNGELA SILVA RASSY – Presidente do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – Sinait;
PEDRO DELARUE TOLENTINO FILHO – Presidente
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil – Sindifisco e;
PAULO ANTENOR – Presidente do Sindicato Nacional
dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil
– Sindireceita.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 18-122009)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.425/09 – do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de Cerimonialista e suas correlatas e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 10h

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-12-09

A – Audiência Pública:

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

Tema:
“Debater a regulamentação do art. 50 da Lei nº 11.457,
de 2007”.
“Art. 50. No prazo de 1 (um) ano da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei orgânica das Auditorias Federais, dispondo sobre direitos, deveres,
garantias e prerrogativas dos servidores integrantes
das Carreiras de que trata a Lei nº 10.593, de 6 de
dezembro de 2002.
( Requerimento nº. 291/09 – de autoria da Deputada
Andreia Zito )

Substitutivo (Art. 119, II e §1º )

PROJETO DE LEI Nº 5.918/09 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre o prazo para formalizar a opção para
integrar o Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, de
que trata o art. 28-A da Lei nº 11.355, de 19 de outubro
de 2006; a Gratificação de Qualificação – GQ, de que
tratam as Leis nºs 11.355, de 2006, e 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009; as tabelas da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e
Inovação em Saúde Pública – GDACTSP, de que trata
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a Lei nº 11.355, de 2006; o Plano de Carreiras e Cargos
do IPEA, de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008; a Carreira de Perito Médico Previdenciário
e a Carreira de Supervisor Médico-Pericial, de que trata
a Lei nº 11.907, de 2009; as Carreiras da área Penitenciária Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; a
integração ao Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda – PECFAZ, de que trata a Lei nº 11.907, de
2009, de cargos vagos redistribuídos para o Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda; os cargos em exercício
das Atividades de Combate e Controle de Endemias; a
Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e
Radiofármacos – GEPR – de que trata a Lei nº 11.907,
de 2009; a transposição de cargos do PGPE, de que trata
a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, para o Plano
de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas –
PCCHFA; o enquadramento dos servidores titulares dos
cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico Federal e de Professor do Ensino Básico Federal dos
Ex-Territórios na Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22
de setembro de 2008; a tabela de valores da Gratificação
de Apoio à Execução da Política Indigenista – GAPIN,
de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; a tabela de valor
do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades
Administrativas do DNPM – GDADNPM, e da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do
Plano Especial de Cargos do DNPM – GDAPDNPM, de
que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004; a
Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855,
de 1º de abril de 2004; a possibilidade da aplicação do
instituto da redistribuição de servidores para a Suframa e
para a Embratur; a Gratificação Temporária das Unidades
dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública
Federal – GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 19
de outubro de 2006; os servidores da extinta Fundação
Roquette Pinto cedidos nos termos do inciso I do art. 22
e do art. 23 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; as
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria, de que trata a Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993; o exercício no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal
– SIASS; a licença por motivo de doença em pessoa da
família e o afastamento para participação em programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu no País, de que tratam
respectivamente os arts. 83 e 96-A da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990; a transposição de cargos do
PGPE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006, para o Plano Especial de Cargos da Cultura, de
que trata a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005;
revoga dispositivos da Lei nº 11.046, de 2004, e da Lei
nº 11.357, de 2006, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 6.027/09 – do Sr. Marcelo Itagiba
– que “altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a
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fim de isentar de tarifa de pedágio os veículos automotores de duas rodas”. (Apensado: PL 6387/2009)
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – do Sr. Ratinho Junior
– que “estabelece contrapartidas para as empresas
que receberem incentivos fiscais do Governo Federal”.
(Apensado: PL 6037/2009)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.436/09 – do Sr. Henrique Eduardo Alves – que “revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de
10 de dezembro de 1997, que veda o recebimento de
aposentoria ou pensão por intermédio de conta corrente conjunta”.
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 5.732/09 – do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS 216/2007) – que “permite que o
trabalhador com mais de 60 (sessenta) anos de idade
e aquele que receba benefício de prestação continuada devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, saquem seus recursos acumulados no Fundo
de Participação PIS-Pasep”.
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 5.915/09 – do Poder Executivo
– que “dispõe sobre a criação das Funções Comissionadas do FNDE – FCFNDE; cria, no âmbito do Poder
Executivo Federal, cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, a serem
alocados no Ministério da Educação, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e na
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES; e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 6.314/09 – do Sr. Fábio Faria – que
“dispõe sobre o exercício da profissão de bugreiro”.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 6.320/09 – do Sr. Maurício Rands
– que “altera o § 3º do art. 511 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para incluir as profissões liberais no
conceito de categoria profissional diferenciada”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PROJETO DE LEI Nº 6.343/09 – da Sra. Manuela
D’ávila – que “garante o pagamento do adicional de
insalubridade aos fotógrafos, operadores de câmeras
de cinema e televisão e trabalhadores assemelhados,
e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
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PROJETO DE LEI Nº 6.393/09 – do Sr. Marçal Filho
– que “acrescenta § 3º ao art. 401 da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer multa para
combater a diferença de remuneração verificada entre
homens e mulheres no Brasil”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.771/09 – do Sr. Roberto Britto
– que “regulamenta a atividade de cabeleireiro profissional autônomo e atividades como barbeiro, auxiliar de
cabeleireiro,manicuro, pedicure, esteticista, maquiador e
depilador”. (Apensados: PL 6086/2009 e PL 6116/2009)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PROJETO DE LEI Nº 5.894/09 – do Poder Executivo –
que “transforma cargos vagos da Carreira da Previdência,
da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006, em cargos de Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio Ambiente,
de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
estende a indenização, de que trata o art. 16 da Lei nº
8.216, de 13 de agosto de 1991, aos titulares de cargos
de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e aos titulares
dos cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA – PECMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, integrantes dos Quadros de Pessoal
do IBAMA e do Instituo Chico Mendes, nas condições
que menciona, altera a Lei nº 10.410, de 2002, que cria
e disciplina a carreira de Especialista em Meio Ambiente,
e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação”.
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.323/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 819 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar a atividade do intérprete de testemunha perante a Justiça
do Trabalho”.
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RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
PROJETO DE LEI Nº 5.505/09 – do Sr. Nelson Goetten – que “disciplina a locação de imóveis sob medida
pela Administração Pública”.
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.000/09 – do Sr. Pedro Novais
– que “dispõe sobre medidas destinadas a melhorar
as condições de turismo no território nacional”.
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 18-122009)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.455/09 – do Sr. Edmar Moreira
– que “estabelece obrigação para a venda de passagens de transporte coletivo interestadual”.
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE.
PROJETO DE LEI Nº 6.456/09 – do Sr. Edmar Moreira
– que “dispõe sobre informações claras e legíveis na
prestação de serviços de reboque, resgate, guincho e
remoção de veículos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES.
PROJETO DE LEI Nº 6.473/09 – do Sr. Jaime Martins
– que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, para incluir novos trechos ferroviários na
Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional
de Viação”.
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-12-09
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 6.429/09 – do Sr. José Airton
Cirilo – que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil, para ampliar o
período de garantia das obras de infraestrutura e de
pavimentação de estradas e vias urbanas”. (Apensado: PL 6439/2009)
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 6.434/09 – do Sr. Valdemar Costa Neto – que “denomina como Rodovia Procurador
Haroldo Fernandes Duarte, o trecho da BR-101, no
Estado do Rio de Janeiro, situado entre os municípios
de Santa Cruz e Parati”.
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.435/09 – do Sr. Rômulo Gouveia
– que “denomina “Rodovia Deputado Álvaro Gaudêncio Filho” a BR-412, no trecho entre o Km 0 (zero), na localidade
Farinha, no município de Pocinhos (PB), até o final no KM
129, no município de Monteiro, Estado da Paraíba”.
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP.
PROJETO DE LEI Nº 6.474/09 – do Sr. Jaime Martins –
que “institui o Programa Bicicleta Brasil, para incentivar
o uso da bicicleta visando a melhoria das condições
de mobilidade urbana”.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.
PROJETO DE LEI Nº 6.475/09 – do Sr. Jaime Martins
– que “altera a Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979,
que dispõe sobre a denominação de vias e estações
terminais do Plano Nacional de Viação (PNV), atribui
designação supletiva e estabelece diretrizes para as
ferrovias de que trata”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º )
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.855/09 – do Sr. Carlos Sampaio
– que “cria a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º )
PROJETO DE LEI Nº 4.296/01 – do Sr. Fernando Gabeira – que “altera a Lei nº 9.966, de 28 de abril de
2000, que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a
fiscalização da poluição causada por lançamento de
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em
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águas sob jurisdição nacional e dá outras providências””. (Apensado: PL 3438/2004)
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE.
PROJETO DE LEI Nº 6.409/09 – do Sr. Dr. Paulo César –
que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, para
alterar diretriz da BR-492, no Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE 2009, DA SRA. RITA
CAMATA, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO
III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE FAIXA ETÁRIA E
NÍVEL DE INSTRUÇÃO, PREFERENCIALMENTE
NA REDE REGULAR DE ENSINO)
AVISO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 9ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-12-09
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º )
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347/09
– da Sra. Rita Camata – que “altera a redação do inciso
III do art. 208 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 134-A, DE 2007, DO SR.
ALCENI GUERRA, QUE “ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
1º DO ART. 211” (PREVÊ A PUNIÇÃO PARA O
AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA
GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM CASO DE
CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA,
E O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL
NAS ESCOLAS PÚBLICAS)
AVISO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-12-09
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Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º )
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07
– do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao
parágrafo 1º do art. 211”. (Apensados: PEC 141/2007
e PEC 317/2008)
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE 2003,
DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE “ALTERA O
ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”
(REGULAMENTANDO A CARREIRA
DE PROCURADOR MUNICIPAL).
AVISO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-12-09
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153/03
– do Sr. Maurício Rands e outros – que “altera o art.
132 da Constituição Federal”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1.90-A, DE 2007,
DO SR. FLÁVIO DINO, QUE “ACRESCENTA O
ARTIGO 93-A À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988”
AVISO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-12-09
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
1.90/07 – do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art.
93-A à Constituição Federal de 1988”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 02, Anexo II
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Horário: 10h
PAUTA
A – Relatórios
MENSAGEM Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional a Prestação de Contas do Presidente
da República relativa ao exercício de 2008”.Ofício nº
10/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Prestação de Contas da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios referente ao Exercício
de 2008”.Ofício nº 11/2009-CN, que “encaminha ao
Congresso Nacional as informações da Câmara dos
Deputados referentes ao exercício financeiro de 2008”.
Ofício nº 12/2009-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas
referente ao exercício financeiro de 2008 desta Corte”.
Ofício nº 13/2009-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional o Relatório de Contas Anual da Justiça Eleitoral, referente ao exercício financeiro de 2008”.Ofício nº
14/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional
o Relatório de Gestão Fiscal desta Justiça Militar da
União – Ano Base 2009 / Ano Referência 2008”.Ofício
nº 15/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional
o Relatório de Prestação de Contas do Ministério Público da União, referente ao exercício de 2008”.Ofício nº
16/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional a
Prestação de Contas da Justiça do Trabalho relativa ao
exercício de 2008”.Ofício nº 17/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Prestação
de Contas deste Conselho e da Justiça Federal de 1º
e 2º graus, referente ao exercício de 2008”.Ofício nº
18/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional
o Relatório das Contas do Supremo Tribunal Federal,
relativas ao exercício de 2008”.Ofício nº 19/2009-CN,
que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório
das Contas de 2008 do Senado Federal, nos termos
do Ato do Presidente nº 82, de 2008”.
RELATOR: Senador FRANCISCO DORNELLES.
Não foram apresentadas emendas ao relatório e ao
projeto de decreto legislativo.
VOTO: pela aprovação, com as ressalvas constantes
do relatório do TCU, das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2008, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado e propondo
sobrestamento do julgamento das Contas dos demais
Órgãos e Poderes, em virtude de posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
MENSAGEM Nº 33/2006-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento aos arts. 84, XXIV
e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a Prestação de Contas do Governo Federal, referente
ao exercício de 2005”.
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RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
Não foram apresentadas emendas ao relatório e ao
projeto de decreto legislativo.
VOTO: pela aprovação, com as ressalvas constantes
do Relatório do TCU, das Contas do Presidente da
República relativas ao exercício de 2005, nos termos
do projeto de decreto legislativo apresentado.

MENSAGEM Nº 135/2009-CN, que “encaminha ao
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da
Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas referente ao quarto
bimestre de 2009”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

OFÍCIO/CONORF/ADM/141/2009, de 6 de outubro ,
da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle
do Senado Federal, que sugere a seguinte proposta de
retificação: “Anula-se a retificação publicada no Diario
Oficial da União nº 163, de 26-08-2009, Seção 1, página 2, pela constatação de ausência de erro material na
Lei nº 11.897, de 30/12/2008 ( Lei Orçamentária anual
que “ estima a receita e fixa a despesa da União para
o exercício de 2009”), conforme solicitação exarada
na Mensagem nº 166-CN, de 11/08/2009”. ( referente
a Errata à Lei Orçamentária para 2009, aprovada pela
CMO , sobre a emenda nº 24750012, de autoria do
Deputado Ciro Pedrosa.)

AVISO Nº 44/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2354/2007 – TCU
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentam, realizado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental – Semag, referentes ao
3º quadrimestre de 2006, sobre o acompanhamento
das publicações e do envio a Corte de Contas pelos
titulares dos Poderes e Órgãos da esfera federal. (TC
002.798/2007-0)”.Mensagem nº 20/2007-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art.
122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2006”.Ofício nº 01/2007-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
disposto no caput do art. 122 da Lei nº 11.178, de 20
de setembro de 2005 (LDO/2006), e no inciso I do art.
5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados,
referente ao período de janeiro a dezembro de 2006”.
Ofício nº 02/2007-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, e de acordo com o
art. 122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005,
o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de
Justiça, referene ao 3º Quadrimestre do exercício de
2006”.Ofício nº 03/2007-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art.
125 da Lei nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, o
Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da
União, referente ao período de janeiro a dezembro
de 2006”.Ofício nº 04/2007-CN, que “Encaminha ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 122
da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005 – LDO
2006, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal
Superior Eleitoral, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2006”.
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO
DE OLIVEIRA.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 1.9/2008-CN, que “encaminha ao
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 73 e 74, §
5º , da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007, o Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas do primeiro bimestre de 2008”.Mensagem nº 35/2008-CN,
que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
do § 4º do art. 74 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de
2007, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao 2º bimestre de 2008”.Mensagem nº
85/2008-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional,
nos termos do § 4º do art. 74 da Lei nº 11.514, de 13
de agosto de 2007, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao terceiro bimestre de
2008”.Mensagem nº 134/2008-CN, que “encaminha ao
Congresso Nacional nos termos do § 4º do art. 74 da
Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007, o Relatório
de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao
quarto bimestre de 2008”.Mensagem nº 188/2008-CN,
que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
do § 4º do art. 74, da Lei nº 11.514, de 13 de agosto
de 2007, o Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas, referente ao quinto bimestre de 2008”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.
MENSAGEM Nº 93/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Lei
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao terceiro bimestre de 2009”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA.
VOTO: pelo arquivamento da Matéria.

OFÍCIO Nº 02/2008-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao artigo 20, parágrafo 4º ,
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do
processo de Prestação de Contas do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente
ao exercício de 2007. Ofício nº 14/2008-CN, que “ En-
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caminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º ,
do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 03
de janeiro de 2007, cópia do Relatório das Atividades
Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação
dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte – FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia
S.A. e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 03/
CGFC/DFD, de 22/04/2008), elaborado pelo Ministério
da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria
Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da
União, para compor o processo de prestação de contas
do FNO, referente ao exercício de 2007.
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.
OFÍCIO Nº 30/2009-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 1º , § 6º , da Lei nº
11.948, de 16.06.2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES, referente aos dois primeiros trimestres
de 2009”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
VOTO: pela solicitação de informações ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobrestando a apreciação da matéria até o atendimento da solicitação.
AVISO Nº 33/2009-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, a que se refere o art. 10 da
Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao
primeiro trimestre de 2009”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.
AVISO Nº 37/1999-SF, que “encaminha ao Senado Federal, caráter sigiloso, cópia da Decisão nº 795, de 1999,
adotada pelo Tribunal de Contas da União, na sessão
extraordinária-reservada do plenário de 03 de novembro
de 1999, bem como dos respectivos Relatórios e Voto
que a fundamentam (TC nº 928.510/98-0)”.
RELATOR: Senador OSVALDO SOBRINHO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria, e propõe seja
dada ciência às Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados.
MENSAGEM Nº 1.90-A/2009-SF, que “encaminha ao
Senado Federal Relatório da Audiência Pública nº 4,
realizada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 27,
28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual
discutiu questões relativas às demandas judiciais que
objetivam o fornecimento de prestações de saúde”.
RELATOR: Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria, com a recomendação veemente aos Senhores Parlamentares que
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envidem esforços no sentido de que seja aprovada a
regulamentação da EC nº 29, de 2000.
MENSAGEM Nº 24/2008-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional em cumprimento aos arts. 84, inciso
XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao
art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000, as contas do Poder Executivo Federal, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2007”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO.
Não foram apresentadas emendas ao relatório e ao
projeto de decreto legislativo.
VOTO: pela aprovação das Contas do Presidente da
República relativas ao exercício de 2007, com ressalva, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.
AVISO Nº 10/2006-CN, que “encaminha ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prestação de Contas do Tribunal
de Contas da União, relativa ao exercício de 2005”.
RELATOR: Senador FRANCISCO DORNELLES.
Não foram apresentadas emendas ao relatório e ao
projeto de decreto legislativo.
VOTO: Pela aprovação das Contas do Tribunal de Contas
da União, relativas ao exercício financeiro de 2005, nos
termos do projeto de decreto legislativo apresentado.
B – Requerimentos
REQUERIMENTO Nº 13/2009-CMO, do Sr. Claudio
Cajado, que “solicita o comparecimento do Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, Sr. Ubiratan
Aguiar, para prestar esclarecimentos e informações
acerca das irregularidades constatadas nas obras do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.
REQUERIMENTO Nº 14/2009-CMO, do Sr. Eduardo
Valverde, que “requer que seja convidado o Presidente do Tribunal de Contas da União para falar sobre as
auditorias nas obras do PAC”.
( Ministro Ubiratan Aguiar).
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (15 DIAS)
DECURSO: 7º DIA
ÚLTIMO DIA: 03/02/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO e Relatório
referentes à Mensagem nº 31/1990-CN, que “encaminha
ao Congresso Nacional, as contas do Governo Federal,
relativas ao exercício financeiro de 1990.”
RELATOR: Senador OSVALDO SOBRINHO
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO e Relatório
referentes à Mensagem nº 33/2003-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento aos
artigos 84, inciso XXIV e 49, inciso IX, da Constituição
Federal, e ao artigo 56 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, as contas do Governo Federal
relativas ao exercício financeiro de 2002.”
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (7 DIAS)
DECURSO: 2º DIA
ÚLTIMO DIA: 22/12/2010
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 473/2009, que “abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos
Transpotes e da Integração Nacional, no valor global
de R$ 742.000.000,00 (setecentos e quarenta e dois
milhõs de reais), para os fins que especifica.”
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO
DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 16-12-2009:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 6.495/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.518/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.546/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.561/2009
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
442/2009
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 6.547/2009
Comissão de Desenvolvimento Urbano:
PROJETO DE LEI Nº 6.557/2009
Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 6.516/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.521/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.532/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.533/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.539/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.541/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.542/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.551/2009
Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 6.481/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.553/2009
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Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 5.522/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.491/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.549/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.552/2009
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 6.524/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.531/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.534/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.537/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.538/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.540/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.565/2009
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 3.533/2008
PROJETO DE LEI Nº 5.063/2009
PROJETO DE LEI Nº 5.890/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.501/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.543/2009
PROJETO DE LEI Nº 6.555/2009
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 153-A, de
2003, do Sr. Maurício Rands, que “altera o art. 132
da Constituição Federal” (regulamentando a carreira de Procurador Municipal).:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
153/2003
(Encerra-se a sessão às 20 horas e 57
minutos.)
PARECERES
PROJETO DE LEI Nº 3.655-A, DE 2004
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Regula o exercício da profissão de Alfaiate; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. JOVAIR ARANTES).
Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 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

72004

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe propõe a regulamentação do exercício da profissão de alfaiate, conceituando o profissional e discriminando a categoria
em várias funções. Além disso, exige a apresentação
de certificado de formação profissional para o seu
exercício, o qual será emitido pela federação das associações de alfaiates até que seja efetivado o curso
oficial de formação.
Determina que os estabelecimentos comerciais
que mantêm alfaiataria e as indústrias de vestuário de
qualquer tipo deverão ter, obrigatoriamente, um mestrealfaiate como responsável técnico pelo setor.
Exige, ainda, o arquivamento do contrato de profissional estrangeiro na Federação Nacional de Alfaiates e no Ministério do Trabalho e Emprego quando for
assinado no país de origem, devidamente traduzido,
condicionando a contratação, primeiro, à comprovação do recolhimento da importância correspondente
à 10% do valor do contrato junto à Caixa Econômica
Federal e, segundo, à demonstração de que não existe
mão-de-obra nacional qualificada disponível. Para os
fins desse dispositivo, o projeto define que o alfaiate
estrangeiro é aquele que não tenha residência no País
ou que aqui resida a menos de um ano.
A proposta prevê a criação dos conselhos estaduais de fiscalização profissional dos alfaiates, cujos
conselheiros serão nomeados pela diretoria executiva
da Federação Nacional dos Alfaiates.
Em continuação, proíbe a importação de modelos
e de etiquetas estrangeiras, em havendo similar nacional, cabendo à Federação Nacional dos Alfaiates
determinar sobre a similaridade entre os produtos.
O projeto preserva o exercício profissional daquelas pessoas que já exerciam o ofício até a aprovação da lei.
Por fim, a proposta prevê a criação e a regulamentação, pela Federação Nacional dos Alfaiates, do
“Centro de Moda Brasileira” que terá por finalidade “promover o lançamento da Moda Brasileira do Alfaiate”.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Comungamos a mesma preocupação do ilustre
autor da proposta com a nobre categoria dos alfaiates.
Contudo há que se fazer algumas ressalvas à proposta apresentada.
Preliminarmente, observamos que, na forma como
foi redigida, a proposição remete-nos às antigas corporações de ofício. Portanto soa muito estranho as
denominações de mestre-alfaiate, contra-mestre ou
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aprendiz de alfaiate, entre outras, próprias da época
medieval. Ou mesmo que o simples aprendizado sirva
como qualificação para assumir atribuições de alfaiate,
nos termos previstos no parágrafo único do art. 4º . Se
o exercício da profissão exige a sua regulamentação,
não se justifica que o mero aprendizado sirva como
elemento de obtenção do registro.
A proposta faz remissão à necessidade de o profissional ser portador de certificado de formação. Uma
vez que a profissão seja regulamentada, realmente
há que se exigir a comprovação de alguns requisitos
específicos para o registro profissional, competência
essa que se encontra na alçada dos conselhos profissionais. Esses conselhos devem ser criados por iniciativa do Poder Executivo, em face de sua natureza
autárquica. Assim sendo, não poderá o projeto prever
a criação dessas entidades.
Por outro lado, não nos parece apropriado estender tal atribuição a uma federação de associações.
Primeiro por ser ela incompatível com esse tipo de
entidade – não compete às entidades sindicais fiscalizar o exercício profissional. Depois, ante o risco de
se exigir a comprovação de que o profissional é filiado a sindicato para obter registro, ato que é, de resto,
vedado pela Constituição Federal.
Além disso, devemos ressalvar que o instituto da
regulamentação de profissão constitui uma restrição
ao exercício profissional e não um instrumento de garantia de direitos a determinada categoria. Nesse caso,
mostra-se impróprio incluir no projeto dispositivos sobre
contrato de estrangeiro, valor de contratação e, também,
sobre a proibição de importação de produtos. Nessa
mesma linha de raciocínio, não é admissível que se
trate de um centro brasileiro de moda em uma proposta
de regulamentação da profissão de alfaiate. Essas matérias deveriam ser tratadas em outros instrumentos,
algumas delas na própria CLT, mas não aqui.
Diante do exposto, embora admitindo a impropriedade de variados dispositivos, mas reconhecendo
a importância da matéria, propomos a aprovação do
Projeto de Lei nº 3.655, de 2004, na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2007. – Deputado Jovair Arantes, Relator.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 3.655, DE 2004
Dispõe sobre o exercício da profissão
de alfaiate.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de alfaiate.
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Art. 2º Alfaiate é o profissional que projeta e modela confecções de roupas sob encomenda, atuando
em todas as etapas da confecção, desde o desenho
do modelo até a sua expedição.
Parágrafo único. Encontram-se no âmbito de
sua competência, entre outras, as atribuições de corte, preparo e ultimação das peças do vestuário, além
de elaboração de moldes e atividades de passadoria,
embalagem e controle de estoques, e, ainda, a realização de reparos em geral.
Art. 3º São requisitos mínimos para o exercício
da profissão:
I – ser maior de vinte e um anos de idade;
II – comprovar conclusão em curso específico
mantido por entidades oficiais ou privadas legalmente habilitadas.
Parágrafo único. É assegurado o registro do profissional que exerça, comprovadamente, atividades
próprias de alfaiate há mais de um ano, até a data da
promulgação desta lei.
Art. 4º Os alfaiates, para o exercício de sua profissão, deverão, obrigatoriamente, inscrever-se nos
Conselhos Regionais de Alfaiataria de sua respectiva
região.
Art. 5º A atuação do profissional em alfaiataria
sem a competente habilitação caracteriza exercício
ilegal da profissão, nos termos da Lei das Contravenções Penais.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2007. – Deputado Jovair Arantes, 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 3.655/04,
com substitutivo, nos termos do parecer do relator,
Deputado Jovair Arantes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito,
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho,
Wilson Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia
Fernandes e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
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PROJETO DE LEI Nº 4.017-A, DE 2004
(Do Senado Federal)
OFÍCIO Nº 1.177/04 (SF)
PLS Nº 168/00
Altera a Lei nº 8.429, de 2 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, para
dispor sobre viagens oficiais; tendo parecer
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela rejeição (relatora:
DEP. THELMA DE OLIVEIRA).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; 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
Encaminhada pela Câmara Alta, o projeto sob crivo pretende incluir entre as hipóteses que configuram
atos de improbidade administrativa a participação em
eventos mediante a aceitação de passagens e hospedagem fornecidas pelo realizador. Para o falecido
senador Antonio Carlos Magalhães, autor da proposição na Casa iniciadora, é preciso coibir “as viagens
de membros de todos os Poderes da União, custeadas por empresas que, muitas vezes, têm interesse
em agradar seus convidados, visando criar facilidades
para seus pleitos”.
O prazo regimental para oferecimento de emendas transcorreu sem manifestação dos nobres Pares.
A matéria tramita, no mérito, apenas neste colegiado,
ao qual compete manifestar-se no regime de tramitação conclusiva pelas Comissões Técnicas, conforme
o art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
II – Voto da Relatora
O país atravessa um período de intensa depuração dos procedimentos levados a efeito por seus homens públicos, cada vez mais submetidos ao crivo de
conceitos éticos. A liberdade trazida pelo fim do período
de exceção trouxe, entre outros benefícios, veículos de
comunicação permanentemente dispostos a cobrar das
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autoridades o respeito a padrões de conduta rigorosos
no que diz respeito ao trato da coisa pública.
Foi em cenário da espécie, e curiosamente sugerida por um governo então submetido a fortes contestações (o governo Collor de Mello), que surgiu no
ordenamento jurídico pátrio a Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, afetada pelo projeto sob parecer. Símbolo de uma resistência social bem maior do que a
que havia antes a práticas escusas, a lei em questão
completou recentemente dezessete anos produzindo
bons resultados.
Não obstante, é preciso que se tenha muita cautela na produção de novas hipóteses submetidas a seus
comandos. É certo que o diploma trata das práticas que
descreve com um curioso caráter exemplificativo, o que
significa dizer que a própria lei não pretende esgotar
os casos de improbidade cuja perpetuação reprime.
Isso não significa, contudo, a concessão de liberdade
para que se introduzam de forma indiscriminada novas
situações abstratas, nem autoriza o juiz a elastecê-las
sem o menor cuidado.
De fato, a proposição sob parecer demonstra bem
quantas ponderações se devem tecer antes de se adotar
como de improbidade uma prática levada a efeito por administradores públicos. Na hipótese de que se cuida, os
senadores aprovaram a imposição absoluta de restrições
a que agentes públicos participem, qualquer que seja a
finalidade, de eventos patrocinados por particulares.
Data maxima venia, não parece razoável o estabelecimento de uma restrição cega a essa conduta.
A troca de informações entre os representantes do
Estado e a sociedade civil constitui, em princípio, atitude mutuamente saudável, na medida em que aqueles tomam conhecimento dos anseios desta e a eles
acomodam suas abordagens. Também é favorável sob
o ponto de vista oposto, porque sempre parece recomendável que cidadãos, quaisquer que sejam suas
origens, tomem conhecimento do pensamento que
norteia aqueles que administram seus interesses no
âmbito do Poder Público.
A presunção de que esse contato esconde interesses escusos não se afigura como válida. Caso
a participação de um homem público em evento patrocinado por particulares gere algum favorecimento
indevido, ainda assim se exigirá prova, e não terá sido
a participação no evento, mas o ato posterior a verdadeira demonstração de improbidade.
Se, por exemplo, uma organização empresarial convida um magistrado para um evento de sua responsabilidade, em que se debatem aspectos jurídicos pertinentes
à sua atividade, nada haverá, a priori, a coibir. Mas se o
tribunal ou juízo que o convidado integra, logo em seguida, prolatar acórdão aparentemente afeito às postulações
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dessa teórica entidade, o encontro terá sido apenas o
local onde foi acertado eventual desvio de conduta, não
se podendo responsabilizá-lo por sua prática.
Diante do exposto, vota-se pela rejeição integral
do projeto.
Sala da Comissão, 24 de setembro de 2009. –
Deputada Thelma de Oliveira, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviços Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei nº 4.017/04, nos termos
do parecer da relatora, Deputada Thelma de Oliveira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes
e Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito,
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando
Nascimento, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti,
Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago,
Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes e Sebastião
Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.036-A, DE 2004
(Do Sr. Luiz Bittencourt)
Cria a Semana Nacional da Amamentação; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com
emenda (relator: DEP. DR. PAULO CÉSAR).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; Educação e Cultura;
E Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24
II
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O projeto de lei acima ementado institui a Semana
Nacional da Amamentação a se realizar anualmente
em data definida pela regulamentação. Determina a
realização de atividades educativas sob a coordenação
de gestores de saúde em todos os níveis de governo,
com a colaboração da sociedade civil organizada.
O Autor reitera a importância do aleitamento
materno, prática cada vez mais estimulada em todo o
mundo. Salienta que vem sendo realizada, no Brasil e
no mundo, desde 1992, a Semana da Amamentação.
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Acredita que uma lei consolidará a realização desta
semana.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
A proposição será analisada a seguir pelas Comissões de Educação e Cultura e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
II – Voto do Relator
Não existe sombra de dúvida que a amamentação
é essencial para o desenvolvimento físico e psicológico da criança, e é extremamente benéfica também
para a mãe, não apenas pelo estabelecimento do vínculo como também para estimular a involução uterina
após o parto.
No mundo todo, ocorre a Semana Mundial de
Aleitamento Materno, de 1 a 7 de agosto de cada ano.
Cerca de 120 países participam do movimento. No entanto, no Brasil, acreditamos que uma divulgação mais
ampla seria extremamente benéfica.
A mobilização em torno do tema é fundamental
para motivar mulheres que não conhecem o valor do
aleitamento materno a adotarem esta conduta. Os
índices de amamentação, apesar de apresentarem
crescimento nos últimos anos, ainda não abrangem a
totalidade das mães.
É essencial estimular o aleitamento exclusivo até
os seis meses, pelo menos, e sua manutenção até
os dois anos. Ao mesmo tempo, o envolvimento de
todos os níveis de gestão em saúde, além dos movimentos sociais, promoverá a capilaridade necessária
para estimular as mães a amamentar seus filhos com
mais empenho.
Apesar de existir a mobilização mundial da Semana da Amamentação, acreditamos que, se a mesma
constar em textos legais, será revestida de caráter mais
permanente, que consideramos indispensável, tendo
em vista a relevância do aleitamento para as pessoas. No entanto, julgamos necessário estabelecer sua
realização de 1 a 7 de agosto, segundo o calendário
mundial. Desta forma, recomendamos a aprovação
do Projeto de Lei nº 4.036, de 2004, com a emenda
em anexo.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – Deputado Paulo César, Relator.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituida a Semana Nacional
da Amamentação, a ser realizada anualmente
de 1 a 7 de agosto.”
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. –
Deputado Dr. Paulo César, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com
emenda, o Projeto de Lei nº 4.036/2004, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Dr. Paulo César. Os
Deputados Darcísio Perondi, Geraldo Resende e Íris
de Araújo apresentaram voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, Eduardo
Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Aline Corrêa, Angela
Portela, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Bene
Camacho, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Geraldo Resende, Germano Bonow, Jô Moraes,
Jofran Frejat, José C. Stangarlini, José Carlos Vieira,
Lael Varella, Manato, Maurício Trindade, Raimundo
Gomes de Matos, Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, Eleuses Paiva, Geraldo Pudim, Jorginho
Maluly, Leonardo Vilela, Marcelo Serafim e Nazareno
Fonteles.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA
ÍRIS DE ARAÚJO
O projeto de lei em tela institui a Semana Nacional da Amamentação, determinando que os gestores
da saúde realizem anualmente atividades educativas
a respeito do aleitamento materno em semana a ser
determinada.
O Relator da matéria manifestou-se pela rejeição,
argumentando que a Semana Mundial de Aleitamento
Materno já se realiza há mais de quinze anos e envolve
perto de 120 países. De acordo com seu voto, seria
desnecessária uma lei para corroborar um movimento
amplamente consolidado no país e aceito pela sociedade em âmbito mundial.
Tomo a liberdade de discordar de seu posicionamento. A meu ver, em se revestindo do caráter de lei, a
realização deste evento tomará vulto ainda maior. Este
será, sem dúvida, um grande incentivo para que o movimento envolva um número crescente de pessoas.
Além disto, ao se tornar compulsório, existirá a
obrigatoriedade de se assegurarem recursos para a
realização das atividades educativas propostas. Como
bem salienta o Autor, esta é uma forma de perpetuar a
realização da Semana Nacional de Amamentação.
Os benefícios do aleitamento materno são indiscutíveis, portanto, nada mais justo do que alçá-lo
à categoria de prioridade nacional na área da saúde
através da aprovação do projeto em pauta.
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Assim sendo, manifesto a discordância com o
Relator, sugerindo o voto pela aprovação do PL 4.036,
de 2004.
Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. –
Deputada Íris de Araújo.
VOTO EM SEPARADO
I – Relatório
O Projeto de Lei 4.036/2004 institui a “Semana
Nacional da Amamentação”, a ser realizada anualmente
em data a ser definida em regulamentação.
Durante esse período, seriam realizadas atividades educativas, sob a coordenação dos gestores de
saúde em todas as instâncias, com a colaboração da
sociedade civil organizada.
O autor justifica a sua proposta baseando-se na
importância do aleitamento materno e nos benefícios
que a prática traz ao recém-nato e para a mãe com a
amamentação, em especial a maior proteção contra
doenças causadoras de óbitos infantis e a maior integração entre filho e mãe.
O nobre relator reforça em seu voto a importância do leite materno, que constitui alimento saudável
e seguro para o bebê e contribui para seu adequado
crescimento e desenvolvimento, além de fornecer anticorpos essenciais para a imunidade nos primeiros
meses de vida extra-uterina.
Reconhece ainda a relevância que deve ser atribuída aos eventos destinados à mobilização da sociedade
em torno desse tema, embora ao final, seja contrário
a aprovação do projeto, alegando que o incentivo estatal para a movimentação da coletividade não deva
ser restringido à edição de leis.
É o relatório
II – Voto em Separado
Em que se pesem os argumentos apresentados
pelo nobre relator em seu voto, manifestamos o nosso
total apoio ao projeto.
Está comprovado que o leite materno é alimento
essencial ao perfeito desenvolvimento do nascituro,
proporcionando o crescimento e desenvolvimento adequado da criança, além de fornecer-lhe anticorpos essenciais à imunidade nos primeiros meses de vida.
Além disso, todo e qualquer evento que vise esclarecer a população quanto a temas relevantes deve
ser apoiado.
Lamentavelmente no Brasil ainda é comum encontrar mulheres que deixam de amamentar seus filhos
por falta de esclarecimento e muitas vezes, simplesmente pela questão estética.
O esforço de diversos organismos nacionais e internacionais tem favorecido o aumento desta prática ao longo
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dos últimos vinte e cinco anos. Apesar disso, as taxas de
aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão aquém do recomendado. Isso pode
ser observado com clareza em um estudo financiado pelo
Ministério da Saúde por meio de convênio firmado com a
Fundação Oswaldo Cruz, em outubro de 2008, chamado
de II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno nas
Capitais Brasileiras e Distrito Federal.
O referido estudo concluiu que embora tenha ocorrido melhora significativa da situação do aleitamento
materno, persistem grandes diferenças entre as regiões
e capitais analisadas e, sobretudo estamos distantes do
cumprimento das metas propostas pela Organização
Mundial da Saúde – OMS e pelo Ministério da Saúde,
de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de
vida e manutenção da amamentação até o segundo
ano de vida ou mais. Verificou-se também a necessidade de intervenções no sentido de promover hábitos
saudáveis de alimentação no primeiro ano de vida.
É preciso mudar este quadro e uma das formas
eficazes de se fazer isso é promovendo campanhas
que esclareçam à população, o que vem de encontro
ao projeto de lei.
O aleitamento materno é a estratégia isolada que
mais previne mortes infantis, além de promover a saúde
física, mental e psíquica da criança e da mulher que
amamenta. Por isso a promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno é uma das ações prioritárias do
Ministério da Saúde e faz parte do elenco de estratégias para a redução da mortalidade infantil, compromisso assumido pelo Brasil nos âmbitos internacional
(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) e nacional,
por meio do Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, do Pacto pela Vida, do Programa Mais
Saúde e, mais recentemente, do Termo de Compromisso firmado entre os governos federal e estaduais dos
estados da Região Nordeste e Amazônia Legal como
estratégia de redução das desigualdades regionais.
Com relação à “Semana Mundial do Aleitamento
Materno”, que acontece anualmente entre os dias 1 a 7 de
agosto, o que podemos perceber no Brasil é que o evento
ainda é pouco conhecido e muitas vezes passa despercebido por grande parte da população, justamente por falta
de uma política de divulgação e de recursos públicos para
a promoção de campanhas de esclarecimento.
A criação de uma lei nesse sentido tornaria obrigatória a realização de eventos por parte do poder
público, que passaria a destinar recursos para essas
campanhas e eventos, com vistas a esclarecer a população quanto ao tema.
Além disso, a iniciativa seria do próprio poder público,
com o envolvimento de órgãos como o Ministério da Saúde,
o que propiciaria uma ampla divulgação do evento.
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Toda iniciativa que visa contribuir para aumentar os
índices de aleitamento materno no País, como é o caso
do projeto de lei em questão, merece muita atenção. A
Semana Nacional da Amamentação pode ser um espaço, não só para fomentar o dialogo com a comunidade,
mas também para fomentar o desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde para que se tornem
agentes de mudança no ensino e aprendizagem do aleitamento materno, além de propiciar a discussão sobre a
prática do aleitamento materno no contexto do processo
de trabalho das unidades básicas de saúde.
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Nesse sentido, embora concordemos com o nobre
relator que a forma de incentivo estatal para movimentação da coletividade não se restrinja necessariamente à
edição de leis, neste caso, acreditamos que a aprovação
do projeto contribuirá para que as campanhas governamentais que tratem do tema sejam mais eficazes.
Assim, votamos em separado pela aprovação
do PL 4.036/2004, de autoria do nobre Deputado Luiz
Bittencourt.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 2009. – Deputado Geraldo Resende, PMDB/MS – Deputado
Darcísio Perondi, PMDB/RS.
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Justificação
Ao Projeto de Lei em referência cabe uma série de
observações pontuais, cada uma das quais justificaria
a oferta da emenda correspondente, providência que,
no entanto, coloca em risco a inteireza e harmonia do
texto legiferante. Daí a necessidade de reunir o conjunto de modificações pretendidas sob o formato de
substitutivo, sem embargo de apresentar a motivação
de cada qual, nos termos que subseguem:
• redação do art. 1°: objetiva eliminar
a participação da Anatel nas atividades de
programação e de provimento de conteúdo
eletrônico;
• redação do § 1° do art. 2°: expressa
uma mensagem política de que não se pretende cercear o acesso ao conteúdo estrangeiro;
• parágrafos e incisos do art. 2°: a alteração visa incluir a proteção ao conteúdo
nacional;
• incisos e alíneas do art. 4°: a modificação pretende incluir a definição de conteúdo
brasileiro, como decorrência da introdução dos
incisos sobre o conteúdo brasileiro (incisos I e
II do § 2° do art. 2°);
• parágrafos e incisos do art. 5°: as modificações têm por escopo (1) separar radiodifusão de telecomunicações, (2) suprimir a
autonomia da Anatel de definir outros serviços aos quais seria inerente a distribuição de
conteúdo; (3) incluir o TVA que foi esquecido
pelo Projeto original;
• § 3° do art. 5°: a alteração objetiva confirmar que o SCM e o SMP não farão serviços
que caracterizem a TV paga, conforme a legislação hoje em vigor;
• art. 8°: a alteração tem o propósito de
deixar claro que prevalece o disposto sobre
conteúdo eletrônico brasileiro;
• incisos do § 5° do art. 8°: visa promover
o conteúdo nacional no exterior.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2007. – Deputado Zenaldo Coutinho.
I – Relatório
O Projeto de autoria do Deputado Paulo Bornhausen pretende instituir um novo marco legal para a
comunicação social eletrônica no País, matéria constante dos artigos 220 a 224 da Constituição Federal,
e revoga dispositivos da Lei do Cabo, Lei n° 8.977, de
6 de janeiro de 1995. A proposição e seus apensados
são descritos a seguir.
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PL n° 29, de 2007, do Deputado Paulo Bornhausen
Em seu art. 4°, o projeto conceitua as diversas
atividades da cadeia de valor da comunicação social
eletrônica (produção, programação, provimento e distribuição de conteúdo). Além disso, permite que qualquer
entidade que opere os serviços de telecomunicações
programe e comercialize qualquer tipo de conteúdo
eletrônico, respeitadas as limitações constitucionais
pertinentes à radiodifusão.
Da análise conjunta do inciso VII do art. 4° e do art.
5°, depreende-se que a distribuição de conteúdo eletrônico
poderá ser ofertada de maneira, gratuita pelos prestadores de serviços de radiodifusão, e de forma paga pelas
operadoras de serviços de telecomunicações, mediante
contrato firmado entre usuários e empresas. Dentre os
serviços habilitados para a distribuição de conteúdo estão incluídos, entre outros, as diversas modalidades de
serviços de televisão por assinatura e os prestados pelas operadoras do Serviço de Comunicação Multimídia
– SCM – e do Serviço Móvel Pessoal – SMP.
Para as concessionárias da telefonia fixa, exploradoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado, é facultada
a obtenção de licenças para exploração do serviço de
televisão a cabo. Exceção é feita para as localidades
nas quais o serviço foi instalado há menos de um ano
da promulgação da lei.
No caso das operadoras do serviço de televisão a
cabo, propõe-se revogar o limite ao capital estrangeiro
previsto na Lei do Cabo. A proposição dispõe ainda que
o controle societário das empresas de TV a cabo deve
pertencer a pessoas residentes ou a empresas constituídas no País, embora reserve ao Poder Executivo
a possibilidade de estabelecer limites de participação
ao capital estrangeiro, como já ocorre para os demais
serviços de telecomunicações (inclusive para as demais
modalidades de televisão por assinatura), segundo o
que dispõe o parágrafo único do art. 18 da LGT.
Em seu art. 5°, o Projeto reforça o dispositivo constante no Código Brasileiro de Telecomunicações que
considera a radiodifusão como modalidade de serviço
de telecomunicações. Uma das implicações diretas é
que, segundo o disposto no art. 1° da proposição, a
organização e o disciplinamento dos serviços de radiodifusão (inclusive no que diz respeito á distribuição
de conteúdo) é transferida para a esfera da Anatel, o
que representa significativa mudança em relação ao
marco regulatório vigente.
Em adição, a proposição habilita os provedores de
internet a distribuírem conteúdo eletrônico (parágrafo
único do art. 9°). No entanto, como o projeto define a
atividade de distribuição meramente como a disponibilização de conteúdo, não há novidade em relação ao
ordenamento legal em vigor.
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PL n° 70, de 2007, do Deputado Nelson Marquezelli
A iniciativa define como conteúdo nacional basicamente aquele direcionado ao público brasileiro ou que
tenha participação de artistas brasileiros. À semelhança do projeto anterior, também especifica os conceitos de produção, programação e distribuição. Propõe
ainda que as atividades de produção, programação e
provimento de conteúdo nacional somente possam ser
exercidas, em qualquer meio de comunicação eletrônica, por brasileiros ou por empresas cujo capital estrangeiro esteja limitado a 30% do total, excetuando-se as
atividades inerentes às agências de publicidade e de
produção de obras publicitárias. O projeto estabelece
ainda que as empresas de distribuição não poderão
inserir ou sobrepor qualquer conteúdo, publicidade ou
interatividade ao conteúdo nacional veiculado.

meio de comunicação. Já a veiculação de conteúdo sob
demanda (VOD), gratuito ou pago, é permitida.
O art. 12 do projeto reserva, em caso de disponibilidade no sistema de televisão digital em implantação,
canais para a Educação, Cultura, Cidadania, Saúde e
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todos
os níveis da Federação.
O projeto estabelece que as empresas de telecomunicações e de televisão por assinatura deverão
adquirir 15% do conteúdo eletrônico a ser veiculado de
empresas brasileiras (produção independente). Já as
emissoras de radiodifusão deverão reservar 30% de sua
programação para produções regionais. É estabelecido
ainda que as empresas que efetuarem programação e
distribuição simultaneamente deverão adquirir conteúdos
de terceiros, sem especificar percentual mínimo.

PL n° 332, de 2007, dos Deputados Paulo Teixeira
e Walter Pinheiro
Assim como os anteriores, o Projeto apresenta
definições de produção, programação, provimento e
distribuição de conteúdo, incluindo ainda o conceito de
empacotamento, que consiste na atividade de definição
do formato de apresentação da programação. No que
diz respeito às atividades de provimento e distribuição,
esses conceitos são apresentados de forma inversa
em relação ao PL n° 29, de 2007, haja vista que, no
PL n° 332, de 2007, provimento é definido pela disponibilização de conteúdo, enquanto que distribuição
é a atividade de transmissão. A proposição separa a
comunicação social eletrônica em duas categorias: “por
radiodifusão” e “de acesso condicionado”. A primeira é
transmitida em meio não guiado e é destinada à livre
recepção pelo público em geral, enquanto que a segunda destina-se somente para assinantes. Além disso,
a radiodifusão é definida como comunicação unidirecional, de onde se infere que não admite o recurso da
interatividade. O serviço pago pode ser ofertado por
qualquer empresa de telecomunicações ou de televisão por assinatura ou de televisão a cabo.
O art. 6° do Projeto prevê que as operadoras de
SCM, bem como concessionárias do STFC, poderão
prestar o serviço de televisão por assinatura ou assemelhados (serviço de comunicação social eletrônica de
acesso condicionado) sem as restrições hoje vigentes.
O art. 8° do Projeto prevê uma salvaguarda que
impede que operadoras de telecomunicações ofereçam
distribuição de conteúdo de forma irrestrita aos usuários,
não se limitando apenas às transmissões via espaço livre,
que caracterizam a radiodifusão. Portanto, de acordo com
a proposição, ao contrário da regulamentação atual, é
vedado às empresas de telecomunicações ofertar conteúdo “de modo irrestrito e simultâneo concomitantemente”
(atributos que caracterizam a radiodifusão) em qualquer

PL n° 1.908, de 2007, do Deputado João Maia
O Projeto consolidou diversos posicionamentos
a favor da “desverticalização” do setor de televisão por
assinatura. A proposta prevê os segmentos de produção, programação, provimento e distribuição (art. 1°).
O conceito de conteúdo nacional é semelhante ao
proposto no PL nº 70/07. O autor não propõe nenhum
tipo de restrição às empresas de telecomunicações
para atuarem no segmento. Propõe ainda cota de 50%
de conteúdo nacional, dos quais 10% deverão ser de
produção independente. O autor propõe também que
o must-carry (obrigatoriedade de transmissão de alguns canais) permaneça gratuito.
As proposições em exame, sujeitas à apreciação
conclusiva das comissões, conforme inciso II do art. 24
do Regimento Interno desta Casa, foram distribuídas
para análise de mérito às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC –,
Defesa do Consumidor – CDC – e Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – CCTCI. Para análise de
constitucionalidade e juridicidade, conforme o art. 54
do mesmo Regimento, foram distribuídas para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Na CDEIC e na CDC, os projetos foram aprovados na forma de Substitutivos.
Nesta Comissão, decorrido o prazo regimental,
foram apresentadas doze emendas (EMC), as quais
descrevemos a seguir.
• EMC nºs 1 e 2, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame: a primeira dá nova redação
ao art. 3° do PL n° 29, de 2007, e a segunda
altera o art. 6° do PL n° 332, de 2007. Ambas
visam limitar a outorga do novo serviço a empresas com maioria de capital brasileiro;
• EMC nºs 3 a 6, do Deputado Gerson Peres: as emendas alteram o PL n° 29, de 2007.
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Enquanto a EMC nº 3 define comercialização de
conteúdo eletrônico, a quarta emenda impede
que as empresas de radiodifusão distribuam o
serviço, considerado de telecomunicações. Por
sua vez, a EMC nº 5 condiciona a propriedade
das empresas envolvidas com a atividade de
conteúdo eletrônico aos mesmos limites impostos às empresas de radiodifusão. A última emenda restringe a participação de capital estrangeiro
nas empresas de telecomunicações envolvidas
com as atividades de conteúdo eletrônico aos
mesmos limites impostos à radiodifusão;
• EMC nºs 7 a 10, do Deputado Zenaldo
Coutinho: as emendas alteram o PL n° 29, de
2007. A EMC nº 7 altera o art. 1° do Projeto, incluindo a atividade de distribuição de conteúdo
no rol das atribuições sob a regulamentação da
Anatel. O art. 8° é alterado pela EMC nº 8, que
inclui cota de 30% de conteúdo nacional a ser
distribuído pelas empresas de telecomunicações. A EMC nº 9 estabelece que as empresas
do setor de conteúdo eletrônico deverão observar o disposto no § 1° do art. 222 da Constituição
Federal. Por último, a EMC nº 10 determina que
o Poder Público deverá fiscalizar o cumprimento
do dispositivo constitucional citado;
• EMC nº 11, do Deputado Fábio Ramalho: o Parlamentar propõe alterar o art. 1° do PL
nº 70/07, alterando a definição de programação
e provimento de conteúdo, diferenciando es-
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sas atividades da de distribuição, prestada por
operador de serviço de telecomunicações;
• EMC nº 12, Deputado Zenaldo Coutinho: o autor apresentou, mediante emenda,
um Substitutivo ao PL n° 29, de 2007. A proposta limita a produção, a programação e o
provimento de conteúdo brasileiro a empresas
de maioria de capital brasileiro e àquelas que
atendam a MP nº 2.228-1, que criou a Ancine.
Conteúdo brasileiro é definido como sendo
aquele direcionado ao público brasileiro, com
participação significativa de atores brasileiros
ou que transmita eventos nos quais haja participação de brasileiros. As empresas de telecomunicações, desde que atendam à maioria de
capital nacional, poderão exercer as atividades
de produção, programação, provimento e distribuição de conteúdo nacional. A Emenda estabelece ainda uma cota de 50% de conteúdo
nacional para empresas de telecomunicações
que veicularem esse tipo de conteúdo.
Por fim, cabe a observação de que, anteriormente
à discussão dos Projetos na CDC, o processo tramitou
na CCTCI por quase um ano. Durante esse período,
esta Comissão, sob a coordenação do então Relator,
Deputado Jorge Bittar, teve a oportunidade de discutir
propostas de Substitutivo às proposições. Para efeito
de comparação entre as principais diferenças e similaridades entre os Substitutivos já aprovados na CDEIC
e na CDC e o último relatório apresentado pelo Deputado Jorge Bittar, elaboramos a tabela a seguir.
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II – Voto do Relator
O mercado de televisão por assinatura no Brasil,
embora tenha registrado expressivo crescimento nos últimos anos, ainda encontra-se em patamar muito inferior
ao de países que possuem nível de desenvolvimento
econômico e social semelhante ao brasileiro.
Dentre as causas para a baixa penetração do
serviço que podem ser creditadas ao Poder Público
estão a elevada carga tributária, a legislação defasada
e a restrição ao capital estrangeiro na prestação de
TV a cabo. Outro fator que inibe a expansão do setor
decorre das características intrínsecas ao modelo de
negócios que foi estabelecido pelos operadores dominantes do País e que inviabilizam um crescimento
mais acelerado da base de assinantes. Dentre elas, é
possível destacar a verticalização da atividade e a excessiva concentração sobre os direitos de conteúdos
nacionais relevantes, que resulta em fraca competição
e altos preços praticados.
Enquanto na Argentina, Portugal e Espanha o
preço máximo por canal se situa na faixa de R$1,00,
R$1,20 e R$2,20, respectivamente, no Brasil, na média
dos pacotes, encontram-se preços de até R$7,00 por
canal, excluídos os canais de transporte obrigatório,
conhecidos como must-carry. Esses números explicam
em parte por que, em 2007, a televisão paga chegava
a apenas 8% dos domicílios brasileiros, índice muito
inferior ao de países como a Argentina (54%), Chile
(25%), México (23%) e Venezuela (19%).
Por outro lado, a escassa oferta de conteúdos nacionais, bem como sua limitada veiculação e circulação
entre as operadoras, são explicadas, em grande parte,
pela carência de competição no segmento. Ressalte-se
que o maior operador de televisão a cabo, juntamente com o maior operador de DTH (televisão paga por
satélite), distribuem conteúdo nacional do mesmo fornecedor e detêm quase 80% do mercado de televisão
por assinatura. Esse quadro traduz-se em um número
relativamente baixo de assinantes, elevada remessa
de recursos ao exterior – R$500 milhões, em 2006, segundo a Ancine – e reduzida participação brasileira no
mercado audiovisual mundial, que movimentou valores
da ordem de 450 bilhões de dólares, em 2005.
Diante desse cenário, é imprescindível a adoção
de um novo marco regulatório para o segmento de televisão por assinatura, capaz de eliminar as amarras
legais que obstam o pleno desenvolvimento da atividade no Brasil. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 29,
de 2007, e seus apensados, tornaram-se o ponto de
partida para a discussão dessa matéria no Congresso Nacional.
A partir daí, a Câmara dos Deputados e, em especial, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
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cação e Informática, passaram a executar o trabalho
precursor de mapeamento das dificuldades do setor
e de identificação dos gargalos que impedem a popularização do serviço de TV paga no País, mediante a realização de audiências públicas e reuniões de
trabalho com representantes da iniciativa privada, da
sociedade civil e do Poder Executivo.
Os debates realizados nesta Casa ao longo dos
últimos dois anos elucidaram questões cruciais relacionadas à dinâmica do mercado de audiovisual no País.
Como resultado das discussões realizadas, os Substitutivos elaborados pelo Deputado Wellington Fagundes,
na CDEIC, e pelo Deputado Vital do Rêgo Filho, na
CDC, introduziram aperfeiçoamentos de grande valia
ao Projeto de Lei nº 29, de 2007, e seus apensados.
Em primeiro lugar, a estruturação da cadeia produtiva do setor de audiovisual em segmentos distintos
e bem delimitados constitui-se em grande avanço de
ambos os Substitutivos. A medida permite o enquadramento das atividades de produção, programação,
empacotamento e distribuição de audiovisual em regimes regulatórios diferenciados, adequados a cada
uma delas. Ao mesmo tempo, os textos elaborados
preservam a separação entre telecomunicações e
radiodifusão, em estrito cumprimento ao disposto na
Carta Magna brasileira.
Além disso, a instituição de um marco legal único
para os serviços de televisão por assinatura, independentemente da tecnologia de transporte de sinais empregada, oferece a necessária isonomia entre operadores que, embora prestem um mesmo serviço, estão
hoje submetidos a regulamentações distintas.
Da mesma forma, a proposta de criação de cotas
de conteúdo para programadores e empacotadores de
conteúdo revela-se inovadora e revolucionária para o
setor de audiovisual do País. A medida coaduna-se
com normas similares às implantadas em diversos
outros países, criadas para assegurar a preservação
das culturas locais e promover o desenvolvimento das
indústrias nacionais de produção de conteúdo. Aliado
a essa medida, merece destaque o dispositivo dos
Substitutivos que incrementa o montante de recursos
públicos destinados ao fundo de fomento à cultura de
que trata a Lei da Ancine.
A extensão do estabelecimento de canais de utilização gratuita para todos as modalidades de serviços
de televisão por assinatura também constitui-se em medida de significativo impacto. A distribuição dos sinais
dos canais comunitários e universitários e das TVs dos
três Poderes, já prevista na Lei do Cabo, seguramente
contribui para a disseminação de programas da mais
suma importância para a sociedade brasileira.
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Ressalte-se ainda a preocupação demonstrada
pelos autores dos Substitutivos em estabelecer uma
migração gradual dos atuais serviços de televisão
paga para o novo regime proposto de prestação de
TV por assinatura. A proposta apresentada, ao mesmo tempo em que pretende conferir segurança jurídica aos termos contratuais já pactuados entre Poder
Concedente e operadoras, também visa modernizar
o arcabouço regulatório do segmento, por meio da
eliminação das barreiras legais que dificultam a popularização do serviço.
A seguir, apresentaremos o exame de mérito de
diversos aspectos referentes aos Projetos em tela.

de brasileiros e capital mínimo de 70% pertencente
a brasileiros.
É importante ressaltar que as limitações impostas não tolhem o direito das empresas internacionais
de exercer as atividades de produção, programação
e empacotamento no País, em estrita observância ao
princípio constitucional da livre expressão. A proposta
apresentada dispõe apenas que o conteúdo gerado por
estrangeiros não será considerado produção nacional
para efeito de cumprimento da política de cotas e de
recebimento de recursos de fomento ao audiovisual,
a não ser que atenda os critérios estabelecidos de
co-produção.

Tramitação dos Projetos na CDC
Ao tramitar na CDC, o Substitutivo aprovado pela
CDEIC recebeu importantes aperfeiçoamentos. As alterações mais relevantes são listadas abaixo:

Definição do conceito de produtora independente
Em adição, a CDC também estabeleceu o conceito
de “produtora independente”. A proposta apresentada
enquadra como independentes aqueles que produzem
conteúdo e que, ao mesmo tempo, não detenham poder sobre qualquer janela de veiculação de canais de
programação, estejam eles na televisão aberta ou na
TV por assinatura. A idéia da medida é estimular a introdução de novos agentes no mercado.
Assim, a CDC estabeleceu como condição para
independência a não vinculação do produtor com emissoras de radiodifusão, por serem estas as produtoras
de conteúdo de maior expressão no País. No entanto,
com o objetivo de incentivar o investimento privado na
produção nacional, foi permitida a participação cruzada entre os capitais de radiodifusores e produtores
independentes até o limite de 20% (vinte por cento).
O mesmo limite foi estabelecido na relação entre produtor independente e programadores, empacotadores
e distribuidores. Ademais, estabeleceu-se como condição adicional para independência da produtora a não
vinculação a instrumento que confira à programadora,
empacotadora ou distribuidora direito de veto comercial sobre os conteúdos produzidos.

Ajuste de terminologias utilizadas no texto
O Substitutivo elaborado nela CDC substituiu a
expressão “evento nacional” por “evento de interesse
nacional”. Além disso, alterou o escopo da abrangência de eventos dessa natureza, que passou a englobar
eventos ocorridos fora do território brasileiro.
Da mesma forma, para efeito de compatibilização da terminologia utilizada no Substitutivo com outros instrumentos legais em vigor em especial, a Lei
da Ancine (Medida Provisória nº 2.228, de 2001) –, a
expressão “conteúdo nacional” foi intercambiada por
“conteúdo brasileiro”. No que diz respeito à definição
de conteúdo brasileiro, o autor do Substitutivo optou
por recorrer ao conceito estabelecido por esse diploma
legal, que já se encontra amplamente consolidado no
ordenamento jurídico nacional. Essa definição, além
de ser precisa, é suficientemente abrangente, de sorte a não inviabilizar produções em regime de parceria
com outras nações.
O Substitutivo elaborado pela CDC também alterou a definição da atividade de “distribuição” com o
intuito de evidenciar que atividades como a manutenção de equipamentos de televisão por assinatura não
são consideradas serviços de telecomunicações. Cabe
assinalar que uma eventual interpretação em contrário
poderia gerar ônus tributário adicional indesejável para
o setor de televisão paga.
Definição do conceito de produtora brasileira
O texto aprovado pela CDEIC, embora tenha introduzido restrições à propriedade de empresas produtoras de conteúdo brasileiro, não se ocupou de instituir uma definição precisa do conceito de “produtora
brasileira”. A CDC supriu essa lacuna ao estabelecer
que as produtoras brasileiras devem possuir gestão

Cota de conteúdo nacionais nos canais de programação
A instituição de cotas de conteúdo nacional visa
à promoção da produção de audiovisual brasileiro,
atividade de altíssimo valor agregado e que oferece
grandes possibilidades de geração de emprego de
alta qualificação e renda. Um reflexo da baixa produção audiovisual brasileira pode ser verificada tanto na
televisão aberta quanto na TV por assinatura. Dados
da Ancine referentes ao primeiro semestre de 2007
indicam que, enquanto as operadoras nacionais registraram 29 filmes de longa metragem, as estrangeiras
consignaram 3.474 produções – uma proporção de um
para cem, praticamente. Ainda segundo a Agência, na
televisão aberta, longas nacionais representaram 5%
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do total de filmes exibidos em 2006, e as séries, pouco
mais de 25%. O levantamento apontou ainda que, no
primeiro semestre de 2007, na televisão paga, de 10
canais de filmes, em 3 não houve veiculação de obras
nacionais e nos outros 7 o conteúdo nacional foi inferior a 2% do total de filmes exibidos.
No que concerne à política de cotas, o Substitutivo elaborado pela CDC evoluiu em relação ao texto
aprovado pela CDEIC ao delimitar com mais precisão
as obrigações atribuídas às programadoras e empacotadoras. Além disso, ao determinar que apenas filmes
e produções afins sejam considerados para efeito do
cumprimento das cotas estabelecidas, a política proposta pela CDC torna-se mais objetiva, pois alcança
somente a produção dos conteúdos audiovisuais de
maior valor agregado, que merecem ser objeto de maior
atenção do Poder Público.
O Substitutivo aprovado pela CDC determina
que, nos canais onde há veiculação preponderante
de obras audiovisuais (filmes, séries e documentários,
basicamente), três horas e meia semanais da grade
de programação deverão ser ocupadas por conteúdos
nacionais, metade das quais produzida por produtor
independente brasileiro. Essa obrigação representa, na
prática, a exibição de cerca de dois filmes nacionais,
por semana, nesses canais. Dessa maneira, todos os
canais de filmes, mesmo os estrangeiros, deverão veicular conteúdo nacional, o que irá aumentar a demanda
por produtos brasileiros. Vale salientar que essa já é
uma prática corriqueira em diversos canais das programadoras especializadas em filmes e documentários,
onde já se observa um certo aumento na participação
de obras brasileiras nos últimos anos.
Carregamento de canais obrigatórios
O Substitutivo da CDEIC estabelece que a prestadora do serviço de televisão por assinatura deverá
tornar disponíveis para o usuário canais de veiculação
obrigatória. Ao mesmo tempo em que limita o número
desses canais a dez – com possibilidade de elevação
em cinquenta por cento – também determina a distribuição de nove canais específicos com essa finalidade.
O Substitutivo apresentado na CDC é mais preciso ao
discriminar com exatidão todos os canais cujo carregamento é obrigatório.
Ademais, o texto aprovado pela CDEIC faculta às
geradoras dos canais de televisão aberta a cobrança
pela cessão de suas programações para carregamento pelas operadoras de TV paga. A CDC aperfeiçoou
essa proposta ao limitá-la apenas às programações
transmitidas em tecnologia digital, de modo a preservar um direito já consagrado do assinante de TV a
cabo, que é o de receber gratuitamente os sinais dos
canais abertos de televisão transmitidos em tecnolo-
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gia analógica. A vantagem dessa medida é que ela
permite remunerar adequadamente os radiodifusores
pelos vultosos investimentos realizados no processo
de migração para a tecnologia digital.
Ainda com o objetivo de estimular a presença
dos canais digitais de TV aberta no serviço de televisão por assinatura, o Substitutivo da CDC faculta à
emissora exigir que sua programação transmitida em
tecnologia digital seja distribuída gratuitamente na área
de prestação do serviço de TV paga, caso não haja
acordo comercial entre geradora e distribuidora para
a cessão da programação.
Em razão da aprovação da Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008, que instituiu a TV Pública, o Substitutivo incluiu entre os canais obrigatórios, além do
canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão pública pelo Poder Executivo, o canal oficial
daquele Poder.
Em adição, em caso de inviabilidade técnica, o
Substitutivo estabeleceu que as operadoras de TV paga
sejam dispensadas do encargo de transportar os canais
de distribuição obrigatória. Porém, introduziu dispositivo que assegura que os canais de televisão sejam
tratados de forma isonômica pela distribuidora.
As salvaguardas estabelecidas pretendem conferir tratamento especial no que diz respeito à obrigação de distribuição de canais de televisão aberta pelas
operadoras de TV por assinatura que se utilizem de
meios considerados inadequados para o seu transporte, como é o caso dos serviços de telefonia móvel, de
MMDS e de DTH.
Assim, o chamado must carry deverá ser avaliado
caso a caso, de acordo com a tecnologia empregada
pelo operador e com a abrangência do serviço prestado. Portanto, o detentor de uma licença nacional do
serviço de acesso condicionado que opere com tecnologia DTH não deverá transportar os sinais de todas
as geradoras do País. Por sua vez, as operações de
MMDS analógico não serão inviabilizadas em virtude
do encargo de transporte dos canais obrigatórios.
Para o caso das operadoras de serviços móveis
de telecomunicações, deverão ser consideradas as
especificidades do seu modelo de negócios no mercado de audiovisual, que ainda se encontra em fase
de consolidação. O tipo de conteúdo veiculado, de
curta duração e em formato visual diferenciado, e o
público alvo, distinto daquele alcançado pelos serviços tradicionais de televisão por assinatura, conferem
ao serviço prestado pelas operadoras do SMP uma
natureza especial. Além disso, considerando que o
sistema brasileiro de televisão digital permite a recepção dos sinais das emissoras de radiodifusão aberta
em aparelhos móveis, é razoável entender que, para
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as operadoras de telefonia celular, o must-carry seja
flexibilizado, cabendo ao Poder Público regulamentar
o grau de aplicabilidade dessa exigência.
Nas hipóteses mencionadas anteriormente, atribuímos à Anatel a competência para posicionar-se
sobre os casos de inviabilidade da distribuição dos
canais obrigatórios, bem como pronunciar-se sobre
os canais passíveis de transmissão.
Em complemento, o Substitutivo da CDC determina que a distribuição do sinal de uma geradora na
área de concessão de outra emissora da mesma rede
só deverá ocorrer nos casos em que houver aquiescência de ambas as geradoras. O objetivo da medida
é não interferir injustificadamente no modelo de negócios adotado pelas concessionárias de radiodifusão de
sons e imagens.
Com relação aos canais públicos e estatais, não
obstante o Substitutivo vede a veiculação de publicidade comercial, tratamento publicitário ou veiculação
de anúncios de produtos ou serviços, são admitidos
os casos de patrocínio na forma de apoio cultural, em
conformidade com o disposto na Lei das Organizações Sociais.
Por fim, o Substitutivo da CDC proíbe as distribuidoras e empacotadoras de inserir publicidade nos
canais de programação ou nos conteúdos veiculados
sem a prévia e expressa autorização do titular do canal
de programação ou do conteúdo.
Limites de participação cruzada
A CDEIC estabeleceu restrições à participação
cruzada de concessionárias de telefonia fixa e operadoras de telefonia celular no capital de emissoras de
radiodifusão e produtoras e programadoras de conteúdo brasileiro. O Substitutivo aprovado pela CDC é
mais preciso ao determinar que as restrições estabelecidas devem ser estendidas a todas as operadoras
de telecomunicações de interesse coletivo, e não somente às concessionárias do STFC e prestadoras de
telefonia móvel.
Além disso, o Substitutivo da CDC determina que
os limites de participação propostos sejam extensíveis
aos capitais totais, e não somente aos votantes. A intenção do autor é evitar que tanto o segmento das telecomunicações quanto o da radiodifusão conquistem
o controle de toda a cadeia produtiva da comunicação
audiovisual de acesso condicionado.
Porém, o texto proposto pelo Relator na CDC institui algumas ressalvas em relação aos limites estabelecidos, admitindo a participação majoritária de empresas
de radiodifusão em operadoras de telecomunicações,
desde que estas se destinem exclusivamente à prestação de serviços correlatos à radiodifusão.
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Ainda no intuito de estabelecer maior isonomia
entre as operadoras de serviços de telecomunicações,
o texto aprovado pela CDC determinou que as restrições previstas no Substitutivo da Cdeic à aquisição
de direitos de exploração de imagens de eventos nacionais e à contratação de talentos artísticos também
sejam aplicáveis a todas as operadoras de interesse
coletivo. Dessa forma, as atuais prestadoras de MMDS,
DTH, TVA e de outros serviços de interesse coletivo
são equiparadas às concessionárias de telefonia no
que diz respeito à referida vedação.
Levando em conta a discrepância entre a magnitude dos faturamentos dos setores de telecomunicações e de produção de audiovisual – em especial,
os radiodifusores –, consideramos pertinente que as
operadoras de telecomunicações de interesse coletivo
sejam proibidas de adquirir direitos de exploração de
imagens de eventos de interesse nacional, assim como
de contratar talentos artísticos nacionais. Devem ser
ressalvados, no entanto, os casos em que a aquisição
ou a contratação se destinar exclusivamente à produção
de peças publicitárias ou quando o conteúdo produzido
não for destinado à veiculação nos serviços de radiodifusão ou de acesso condicionado. Com a sistemática
adotada, serão evitadas potenciais distorções induzidas
por aplicações massivas de capitais transnacionais na
produção artística e cultural nacional.
Pluralidade de informações
Com o propósito de ampliar a diversidade de
fontes de informação, estimular a produção jornalística no País e, em última instância, contribuir para o
fortalecimento da democracia, o Substitutivo da CDC
assimilou o dispositivo instituído em 2006 na legislação espanhola que assegura pluralidade na oferta de
canais de informação. Naquele país, foi determinado
que, caso seja ofertado na grade de programação um
canal jornalístico nacional, deverá ser exibido outro,
de propriedade independente. Obrigação semelhante
foi incorporada ao texto da CDC.
Direitos do consumidor
Em relação à ampliação dos direitos do consumidor, a CDC introduziu dispositivo que assegura ao
assinante o direito de receber a cópia impressa do contrato do serviço de televisão por assinatura. A medida
coaduna-se com o disposto no Código de Defesa do
Consumidor, que assegura ao usuário o mais amplo
direito à informação.
Ademais, o Substitutivo da CDC estabelece que o
serviço telefônico de atendimento ao assinante ofertado
pelas operadoras de TV por assinatura poderá ser gratuito ou com tarifação local, de acordo com regulamentação da Anatel. A intenção da proposta é dar liberdade
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para que a Agência avalie os tipos de atendimento que
devem ser submetidos à tarifação local (solicitação de
novos serviços, por exemplo) e aqueles em que deve
haver gratuidade da ligação (reclamações, solicitação
de reparo). Além disso, institui o direito do usuário de
se relacionar apenas com a prestadora de serviço de
acesso condicionado da qual é assinante.

televisão por assinatura, haja expressivo crescimento
do segmento, não só no que tange à distribuição de
sinais, mas também em relação à produção de conteúdo audiovisual.
Passaremos então à explanação dos principais
pontos contidos no Substitutivo em anexo e que complementam as propostas aprovadas na Cdeic e CDC.

Revogação do Decreto nº 95.744, de 1988,
A CDC eliminou o dispositivo previsto no Substitutivo elaborado pela Cdeic que revoga o Decreto nº
95.744, de 1988, que regulamenta o serviço de TVA.
A decisão da CDC é oportuna, haja vista que não
compete ao Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, revogar decretos expedidos pelo Presidente
da República.

Aperfeiçoamento das terminologias empregadas
no Substitutivo
No que tange às terminologias utilizadas no Substitutivo, optamos por aperfeiçoar a redação de alguns
termos empregados nos textos aprovados pela Cdeic
e pela CDC. Nesse sentido, substituímos a expressão
“comunicação audiovisual eletrônica por assinatura”
por “comunicação audiovisual de acesso condicionado”. A troca justifica-se para que sejam evitados
eventuais mal-entendidos com o Serviço Especial de
TV por assinatura – TVA, que já se encontra regulado
no ordenamento infralegal em vigor.
Com o objetivo de adequar o disposto na proposição às diversas modalidades de prestação do serviço
de televisão por assinatura, o Substitutivo introduziu os
conceitos de “modalidade avulsa de conteúdo programado” e “modalidade avulsa de programação”. Enquanto a primeira se refere a conteúdos distribuídos sob a
forma do chamado “pay per view”, a última modalidade
diz respeito aos canais ofertados “à la carte”.
Por fim, considerando a existência da modalidade
de venda a assinantes de conteúdos avulsos (vídeo
por demanda) não organizados sob a forma de canais
de programação, optamos por excluir essa modalidade de prestação de serviço do escopo das atividades
reguladas pelo Projeto. Optamos por essa abordagem
com o objetivo de simplificar o escopo das atividades reguladas pela Lei, que se limitará à distribuição
de conteúdos audiovisuais formatados em canais de
programação.

ELABORAÇÃO DO NOVO SUBSTITUTIVO
Considerando que as matérias tratadas pelos
projetos em exame já foram exaustivamente debatidas pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática durante o período que antecedeu
a tramitação do PL nº 29/07 e seus apensos na CDC,
optamos pela estratégia de discutir os pontos mais
polêmicos das proposições diretamente com as entidades representativas dos segmentos envolvidos na
discussão. Durante esses encontros, com o apoio de
membros da Cctci, tivemos a oportunidade de evoluir
ainda mais em direção à construção de um novo marco regulatório para o setor de televisão por assinatura
no País.
Os resultados das discussões promovidas pelo
Grupo de Trabalho da Comissão apontaram para a
necessidade de elaboração de um novo Substitutivo,
tomando como referência os textos aprovados pela
Cdeic e pela CDC e, sobretudo, o trabalho prévio realizado pelo Deputado Jorge Bittar.
O Substitutivo proposto, ao mesmo tempo em
que visa preencher as lacunas legais existentes e eliminar as assimetrias regulatórias entre operadoras
que prestam serviços similares mediante tecnologias
distintas, também busca fomentar a produção de audiovisual no País, propiciando a circulação de conteúdo
nacional. Dessa forma, entende-se que haverá maior
competição entre os distribuidores de conteúdo, forçando queda nos preços dos serviços e aumento da
base de assinantes.
Essa lógica do estímulo à competição, presente
tanto nesta proposta quanto nos Substitutivos aprovados pela Cdeic e pela CDC, é semelhante à estabelecida pela LGT, cuja aprovação criou condições
favoráveis para que o setor de telecomunicações experimentasse significativa expansão. Espera-se que,
com a instituição de um novo marco regulatório para a

Enquadramento de operadoras no escopo das atividades reguladas pela Lei
Considerando que a intenção das iniciativas legislativas em exame é instituir um marco regulatório
para o setor de televisão paga que seja neutro do ponto de vista tecnológico, consideramos imprescindível
a inclusão de todos os tipos de tecnologia no campo
de abrangência da proposição.
Assim, independentemente da natureza da rede
de suporte ou dos protocolos de comunicações empregados pela operadora, para que seja considerada prestadora do “serviço de acesso condicionado”
(SAC), bastará que o serviço prestado por ela atenda
ao requisito básico para o seu provimento, qual seja,
a distribuição remunerada a assinantes de conteúdos
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audiovisuais eletrônicos organizados na forma de canais de programação.
Vedação a práticas anticoncorrenciais
Para que ocorra o pleno desenvolvimento do
segmento de TV paga, é essencial que os conteúdos
e, em especial, os brasileiros, circulem entre mais
operadores, de modo a que se incremente a concorrência em toda a cadeia produtiva. Para alcançar esse
objetivo, é vital que se impeça a prática de subsídios
entre as empresas de um mesmo grupo atuante nos
segmentos de produção, programação, empacotamento e distribuição.
Nesse sentido, o Substitutivo proposto veda a realização de subsídios cruzados, preços discriminatórios
ou práticas que busquem dissimular os reais resultados econômicos ou financeiros obtidos e quaisquer
das atividades de comunicação audiovisual de acesso
condicionado Espera-se que essa restrição, na forma
em que foi proposta, contribua para reduzir as distorções observadas no mercado de TV paga.
Conceitos de espaço qualificado, canal de espaço qualificado e canal brasileiro de espaço qualificado
Um ponto de suma importância para o sucesso
do novo modelo diz respeito à definição de espaço
qualificado, conceito que será crucial no desenho da
política de cotas de conteúdo nacional.
Sob a Inspiração da regulamentação internacional, optamos por empregar, em nosso Substitutivo,
definição semelhante à utilizada pela CDC. Nesse
sentido, a definição de espaço qualificado adotada
alcança o conjunto de conteúdos da grade de programação, excluindo-se os programas de conteúdo jornalístico, religiosos, políticos, esportivos, de variedades,
concursos, televendas, publicidade, jogos eletrônicos
e de auditório. Na prática, entendem-se como espaço
qualificado aqueles conteúdos que demandam certo
grau de produção e, portanto, capazes de atrair investimentos e gerar empregos qualificados.
Para facilitar a sistematização da política de cotas
proposta, introduzimos ainda os conceitos de “canal
de espaço qualificado” e “canal brasileiro de espaço
qualificado”. O primeiro é definido como o canal que,
no horário nobre, veicule majoritariamente conteúdos
audiovisuais que integrem espaço qualificado.
Por sua vez, para se qualificar como brasileiro, o
canal de espaço qualificado deve cumprir os seguintes
requisitos: a) ser programado por programadora brasileira; b) veicular majoritariamente conteúdo qualificado
brasileiro no horário nobre, metade do qual produzido
por produtora independente, e c) estar disponível para
livre comercialização para qualquer empacotadora.
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Definição dos conceitos de produtora e programadora independentes
Igualmente importante para o modelo são as
definições de produtora e programadora independentes. Esses conceitos são necessários para que sejam
assegurados a pluralidade de informações, o fortalecimento da cultura nacional e regional e o combate à
excessiva verticalização e concentração no mercado
de audiovisual.
De acordo com o conceito adotado no Substitutivo, é considerado independente o produtor que não
detenha relação acionária superior a 20% com programadores, empacotadores ou distribuidores vinculados
a ele, bem como com emissoras de televisão. Além
disso, para ser considerado independente, o produtor
não pode estar submetido a instrumentos que confiram
direito de veto sobre os conteúdos produzidos. Ademais, não deve manter vínculo de exclusividade que o
impeça de comercializar os conteúdos produzidos.
O programador independente, por sua vez, não
deve deter vínculo acionário relevante com empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de televisão.
Em adição, não pode estabelecer relações de exclusividade de comercialização dos canais programados.
Política de cotas de conteúdo nacional
Ao elaborarmos nossa proposta da política de
cotas de conteúdo nacional, optamos pela instituição
de medidas que atendam a dois requisitos básicos: 1)
simplicidade: é imprescindível que as medidas propostas sejam de fácil entendimento pela sociedade e que
a sua fiscalização pelo Poder Público não seja excessivamente onerosa; 2) equilíbrio: as cotas previstas
devem possuir uma calibragem adequada, de modo
a, por um lado, portar-se como um elemento indutor
para a expansão da indústria brasileira de audiovisual
e, pelo outro, não engessar o modelo de negócios ou
criar barreiras de entrada injustificáveis no mercado
de televisão por assinatura.
A primeira cota, conhecida como “cota de canal”,
visa permear todos os canais de espaço qualificado com
produção audiovisual brasileira. Essa cota transversal
baseia-se no texto aprovado pela CDC, que assegura a veiculação de 3:30h (três horas e trinta minutos)
semanais de conteúdo nacional em horário nobre em
todos os canais com programação composta majoritariamente por conteúdos qualificados, Entendemos que,
em longo prazo, o estabelecimento de obrigações de
veiculação de conteúdo brasileiro apenas no horário
nobre terá efeito sobre toda o restante da grade de
programação.
Em complemento, estabelecemos que, destas
3:30h semanais, metade deverá ser produzida por produtora brasileira independente. Essa medida, além de
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propiciar o surgimento de novos atores no mercado de
produção, também abrirá oportunidade para que produtoras consideradas não independentes – inclusive
emissoras de televisão – possam contribuir para o cumprimento da cota de canal, conferindo maior liberdade
à programadora no preenchimento da grade.
Além disso, prevemos que a cota transversal seja
aplicável apenas a canais direcionados para brasileiros,
haja vista não se justificar a exigência de veiculação
de conteúdo nacional nos chamados “canais étnicos”
– canais internacionais que não legendados para o
português e cujo áudio é expresso em língua diversa
do português. Ademais, dispensamos da obrigatoriedade do cumprimento de cotas os canais dedicados à
veiculação de conteúdos de cunho erótico.
Ainda com relação à mesma cota, como o seu objetivo primordial consiste em estimular a produção de conteúdos inéditos, foi estabelecido que, a partir de 4 (quatro)
anos após a promulgação da iniciativa legislativa proposta,
pelo menos a metade dos conteúdos veiculados deverá
ter sido produzida há menos de 7 (sete) anos.
A segunda cota – a chamada “cota de pacote” – diz
respeito aos canais brasileiros de espaço qualificado,
e tem por objetivo estimular o crescimento das programações nacionais e independentes. Ela prevê que pelo
menos um terço dos canais de espaço qualificado que
compõem o pacote deverão ser brasileiros. Em adição,
dentre esses canais brasileiros, pelo menos um terço
deverá ser programado por programadora independente.
Além disso, um mesmo grupo econômico não poderá
deter mais do que um terço dos canais brasileiros empregados para o cumprimento da cota de pacote.
O intuito dessas medidas é fortalecer a pluralidade das informações ofertadas ao assinante. Essa
política é utilizada em outros Países, como por exemplo, os Estados Unidos, onde as operadoras do cabo
não podem deter o controle sobre mais do que 40%
(quarenta por cento) dos canais por elas distribuídos,
e a Espanha, onde as operadoras têm de veicular ao
menos 30% (trinta por cento) de canais de programadoras independentes.
Novamente com o intuito de dar maior flexibilidade às operadoras, o Projeto limita a segunda cota ao
máximo de 12 (doze) canais brasileiros, independentemente do tamanho do pacote. Para o caso de meios
que não comportem número significativo de canais,
como o MMDS analógico, o Substitutivo suaviza a cota
para apenas 3 (três) canais brasileiros.
No caso dos canais “à La carte”, aqui definidos
como modalidade avulsa de programação, o Projeto determina que os canais veiculados sob esse formato não
serão considerados como integrantes do pacote para
efeito do cumprimento da cota de canais brasileiros.
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Outra preocupação expressa no atual desenho é
a exclusão, do cômputo da cota de pacote, dos canais
oriundos de concessionárias de radiodifusão de sons e
imagens e daqueles operados sob a responsabilidade do
Poder Público. Dessa maneira, a política de cotas focaliza
seu efeito na formação de novos agentes no mercado e
não, simplesmente, na perspectiva de abertura de outra
janela de exibição para canais já existentes.
Como regra geral, o Projeto estabelece que a
Ancine esteja habilitada a dispensar o cumprimento
parcial ou integral de cota quando a obrigação prevista
no Substitutivo não puder ser cumprida em virtude de
comprovada insuficiência de conteúdos ou de canais
de programação disponíveis.
No que concerne ao horário nobre, o Substitutivo determina que sua fixação seja feita pela Ancine,
que poderá estabelecer horários distintos em função
do público alvo do canal de programação. Porém, seu
tamanho está limitado pelo Projeto a 7 (sete) horas
diárias para canais direcionados para crianças ou adolescentes, e a 6 (seis) horas, para os demais.
Progressividade e limitação no tempo da política
de cotas
Com base nas experiências internacionais e na
atual conjuntura do mercado brasileiro de televisão por
assinatura, propomos a instituição de cotas progressivas para empacotadores e programadores, no mesmo
período fixado pela CDC – dois anos. Entendemos que,
nesse intervalo, o mercado já terá se adaptado adequadamente às disposições previstas no Substitutivo.
Estabelecemos ainda o prazo de 12 (doze) anos
para a vigência da política de cotas proposta, ou seja,
dois anos de transição mais dez anos de vigência integral das cotas. A idéia é que os dispositivos previstos
no Substitutivo sejam empregados apenas como elemento indutor da produção de conteúdo nacional e da
sua veiculação no mercado de televisão por assinatura.
Nossa expectativa é a de que, decorrido esse período, as produtoras e programadoras locais já tenham
adquirido musculatura suficiente para dispensarem a
previsão de cotas nesse mercado.
Restrições à publicidade nos canais de TV por assinatura
O Substitutivo aprovado pela CDC determina que
os canais de televisão por assinatura limitem o espaço
destinado à propaganda ao máximo de 12,5% (doze e
meio por cento) do tempo da grade de programação,
ou seja, metade do tempo permitido nos serviços de
radiodifusão de sons e imagens, conforme dispõe o
Código Brasileiro de Telecomunicações. Isso porque a
principal fonte de recursos das operadoras de TV paga
provém da assinatura dos serviços, o que justificaria a
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fixação de um limite máximo de tempo para veiculação
de publicidade em percentual inferior ao estabelecido
para a radiodifusão. Entretanto, cabe ressaltar que,
embora a publicidade seja uma receita secundária
para o setor de televisão por assinatura, nem por isso
ela pode ser considerada dispensável.
Considerando ambas as argumentações, em nosso
Substitutivo, optamos por positivar o princípio de que as
operadoras de TV paga não estão autorizadas a veicular
publicidade em patamar igual ou superior ao fixado para
as emissoras de televisão. No entanto, ao contrário da
proposta apresentada pela CDC, remetemos a fixação
desse limite à regulamentação da Ancine, que deverá
ser precedida de consulta pública. Em complemento,
propomos a instituição de um comitê gestor para discutir
a matéria, que deverá contar com a participação da Ancine e representantes das emissoras de TV, dos órgãos
de defesa do consumidor e da cadeia produtiva da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado.
Para o caso de programas infantis, por seu turno,
mantivemos o dispositivo proposto pelo Substitutivo da
CDC que atribui à Ancine a competência para estabelecer limites específicos para canais de programação cujo público alvo seja composto de crianças ou
adolescentes.
Classificação Indicativa
O texto proposto pela CDC determina que, em
regra, os canais de programação de TV paga sejam
obrigados a observar o cumprimento de classificação
indicativa. Porém, considerando a natureza diferenciada dos serviços de televisão por assinatura, não
se justifica o estabelecimento de restrições genéricas
à veiculação de conteúdos nesses canais.
Por esse motivo, promovemos aperfeiçoamentos
à proposta apresentada pela CDC. Inicialmente, propomos que nenhum programa deverá ser exibido sem
aviso prévio de classificação informando a natureza do
conteúdo e as faixas etárias a que não se recomende.
Em adição, determinamos que a distribuidora oferte ao
assinante dispositivo eletrônico que permita o bloqueio
da recepção dos conteúdos transmitidos, recurso que
já é amplamente ofertado no mercado.
Contratação de agências de publicidade
O Substitutivo aprovado pela CDC proíbe as operadoras de televisão por assinatura de distribuir conteúdo produzido ou programado por empresa estrangeira
que contenha publicidade direcionada ao público brasileiro contratada no exterior sem a participação direta
de agência de publicidade nacional. Essa medida visa
coibir a importação direta de propaganda internacional
sem o devido recolhimento de tributos no País e sem
gerar recursos para o mercado publicitário brasileiro.
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Não obstante consideremos meritória a discussão sobre o assunto em questão, entendemos que a
matéria foge ao escopo do campo temático do Projeto.
Em virtude de suas peculiaridades, as atividades exercidas pelas agências de publicidade merecem ser debatidas em proposição autônoma que disponha sobre
a regulação do setor. Por esse motivo, não tratamos
do tema no Substitutivo proposto.
Fomento ao audiovisual
Conforme proposto pelos Relatores dos projetos
em exame na Cdeic e na CDC, a política de cotas para
o setor de televisão paga deve ser complementada por
medidas de fomento à indústria audiovisual brasileira.
Em que pese o indiscutível mérito da proposta aprovada nessas Comissões, a forma de implementá-la
carece de aperfeiçoamentos.
A proposta de nosso Substitutivo é redirecionar
parte dos recursos que seriam destinados originariamente para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), devido pelas empresas de radiodifusão
e de telecomunicações, para o Fundo Nacional da Cultura (FNC). Ressalte-se, inclusive, que esse artifício já
é utilizado pela Lei do Audiovisual, Lei nº 11.437, de
2006, que destinou para o FNC 5% (cinco por cento)
dos valores arrecadados das outorgas de serviços de
telecomunicações e da exploração dos direitos de uso
de radiofrequências pelos radiodifusores.
No entanto, considerando a natureza tributária das
taxas de fiscalização, que demandam contraprestação
direta do Estado por meio de serviços de fiscalização,
optou-se pela alternativa de reduzir em 11% (onze por
cento) os recursos arrecadados pela Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF – prevista na Lei do Fistel
e, ao mesmo tempo, adicionar valor correspondente
na Condecine, que foi criada pela Medida Provisória
nº 2.228, de 2001. Esses recursos serão destinados
integralmente ao FNC e programados em categoria
específica, a ser utilizada exclusivamente para o estímulo a atividades audiovisuais.
Cabe assinalar que, anteriormente à edição da Lei
nº 11.652, de 7 de abril de 2008 (originária da Medida
Provisória que criou a TV Pública), a TFF era fixada
em 50% (cinquenta por cento) da Taxa de Fiscalização
de Instalação. Pela MP da TV Pública, esse percentual
foi alterado para 45% (quarenta e cinco por cento). O
Substitutivo propõe redução desse índice para 33%
(trinta e três por cento) e, na Tabela constante do Anexo A deste Projeto, os valores referentes à Condecine
são ajustados de modo a propiciar arrecadação de recursos para a atividade de audiovisual em montante
igual ao valor subtraído do Fistel.
Portanto, ao mesmo tempo em que asseguramos
recursos complementares para a produção de conteúdo,
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mantivemos inalterada a carga tributária dos atuais contribuintes do Fistel, tanto do setor de telecomunicações
quanto do de radiodifusão. O montante estimado para
essas receitas, da ordem de 340 (trezentos e quarenta) milhões de reais, deverá ser utilizado integralmente
para o fomento do audiovisual mediante alocação no
Fundo Setorial do Audiovisual, sendo que 30% (trinta
por cento) desses recursos deverão ser utilizados nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa medida
revela-se oportuna porque estimula o desenvolvimento da produção de audiovisual fora do eixo dominante.
Em complemento, destinamos 10% (dez por cento)
das receitas do Fundo para os canais comunitários e
universitários de distribuição obrigatória pelas operadoras de serviço de acesso condicionado.
É importante salientar que a medida proposta não
causará riscos ou prejuízos às atividades fiscalizatórias
por parte da Anatel. Atualmente, dos 3 bilhões de reais
arrecadados todo ano pelo Fistel, apenas cerca de 300
milhões são utilizados pela Agência. Além disso, como
se espera um expressivo incremento no número de assinantes de TV paga após a instituição do novo serviço,
estima-se que a arrecadação do Fistel irá aumentar
ainda mais, apesar da modificação proposta.
O impacto da injeção dessa verba no mercado audiovisual será significativo. Segundo dados da Ancine,
em 2006, o conjunto das captações previstas nas Leis
do Audiovisual e Rouanet (Leis nº 8.685, de 1993, e
nº 8.313, de 1991) totalizaram 150 (cento e cinquenta)
milhões de reais. Assim, em virtude da aplicação adicional de 340 (trezentos e quarenta) milhões de reais, o
mercado audiovisual contará com mais de duas vezes
mais recursos. A expectativa é que esse novo cenário
estimule ainda mais a produção audiovisual brasileira,
inclusive no que concerne ao aumento das exportações
do setor. Como justificativa adicional para a introdução
desta contribuição, deve ser lembrada que um dos principais incentivos previstos na Lei do Audiovisual terminará em 2010, demandando do Poder Público a adoção
de medidas inovadoras para preservar o atual nível de
investimentos no setor de audiovisual.
Alteração do art. 86 da LGT
O art. 86 da LGT estabelece que “A concessão
somente poderá ser outorgada a empresa constituída
segundo as leis brasileiras, com sede e administração no
País, criada para explorar exclusivamente os serviços de
telecomunicações objeto da concessão”. Esse dispositivo
foi instituído porque as concessionárias de telefonia estão submetidas a condições especiais de prestação de
serviço, o que justificaria a exigência da constituição de
empresa exclusivamente destinada a explorar o STFC.
Porém, com a emergência da convergência tecnológica e a proliferação das ofertas de pacotes con-
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jugados de serviços – telefonia, banda larga e TV por
assinatura –, o art. 86 passou a causar embaraços
para o aumento da competição no setor de televisão
paga. Isso porque, para entrar nos mercados de DTH e
MMDS, as concessionárias de telefonia são obrigadas
a criar subsidiárias, o que torna a prestação desses
serviços mais onerosa.
No intuito de conferir tratamento mais isonômico
entre as operadoras de telecomunicações, os Substitutivos aprovados pela Cdeic e pela CDC propuseram a
modificação do art. 86 da LGT. Embora concordemos no
mérito com essa proposta, em razão das especificidades inerentes aos serviços prestados em regime público, optamos por acolher, com modificações, a sugestão
apresentada nos Substitutivos da CDEIC e CDC.
Nesse sentido, facultamos às concessionárias do
STFC a exploração de outros serviços de telecomunicações sem a necessidade da constituição de empresa
coligada, desde que sejam estabelecidos instrumentos
que garantam a competição no setor e assegurem ao
consumidor, o compartilhamento dos ganhos econômicos
advindos dessa racionalização e a transferência integral
dos ganhos econômicos não decorrentes da eficiência
empresarial. A medida, ao mesmo tempo que estimula
a participação das concessionárias no mercado de TV
paga, também permite que os usuários dos serviços de
telecomunicações possam auferir benefícios diretos em
decorrência da alteração da LGT.
Sanções aplicáveis às distribuidoras
O serviço de distribuição de conteúdo audiovisual
por assinatura que se quer regular constitui-se em serviço de telecomunicações. Portanto, as sanções previstas
no Código Brasileiro de Telecomunicações, pertinentes
apenas aos serviços de radiodifusão, não se aplicam
ao novo serviço proposto. Portanto, ao contrário do que
dispõe o Substitutivo da CDC, em nosso Projeto, submetemos as distribuidoras que descumprirem o disposto
na Lei às penalidades constantes da LGT.
Competências regulatárias
Tanto os Projetos de Lei em exame quanto os
Substitutivos aprovados na CDEIC e na CDC propõem a desverticalização da cadeia produtiva do setor
de audiovisual. O presente Substitutivo avança ainda
mais nesse sentido ao propor uma clara separação
nas atribuições regulatórias da Ancine e da Anatel no
que diz respeito às atividades de comunicação social
eletrônica de acesso condicionado.
Com a determinação de que a distribuição se
constitui em serviço de telecomunicações, a Anatel
passa a ser a autoridade inequívoca de regulação sobre
essa atividade e a LGT torna-se o principal instrumento
legal a reger todas as modalidades de transporte de
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sinais de televisão por assinatura, independentemente
da tecnologia empregada pela operadora. Já as atividades de programação e empacotamento cingem-se
à esfera do audiovisual e, portanto, submetem-se ao
controle regulatório e fiscalizatório da Ancine. A atividade de fomento, por sua vez, continuará a ser executada
de forma indireta pela Ancine, mediante os fundos de
incentivo à produção audiovisual.
Com relação à defesa da concorrência no mercado de audiovisual e de televisão por assinatura, o texto
proposto buscou atribuir à Ancine a competência para
manifestar-se previamente nos processos de análise
concorrencial que envolverem as atividades de produção,
programação ou empacotamento de conteúdos audiovisuais. Além disso, Anatel e Ancine serão instadas a
operar de maneira coordenada no exame de situações
especificas. A título de ilustração, casos típicos poderão
ocorrer na análise de conteúdos relevantes – atividade
da esfera da Ancine – e na imposição de obrigações a
distribuidores que detenham poder de mercado significativo – zona de competência da Anatel.
Ademais, para que a Ancine possa desempenhar
suas funções com maior eficiência, o Substitutivo confere à Agência a prerrogativa de tomar, de seus regulados, compromisso de ajustamento de conduta às
exigências legais no âmbito de suas competências.
Em adição, determinamos que a Ancine deverá
elaborar e tornar público plano de trabalho como instrumento de avaliação da atuação administrativa do
órgão e do seu desempenho, bem como enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Cultura e ao Congresso Nacional. A medida permitirá que
a sociedade brasileira possa acompanhar com maior
proximidade a eficácia da execução da política de cotas ao longo dos anos.
Além disso, para que a fiscalização, o controle social e o cumprimento das cotas estabelecidas no Projeto
sejam facilitados, determinamos que a publicação da
identificação da propriedade de empresas produtoras
independentes, programadoras e empacotadoras seja
tornada obrigatória, ressalvados os casos em que a legislação assegurar confidencialidade de informações.
Valorização da competência requlatória da Anatel.
Em nosso Substitutivo, optamos pela estratégia
de não tratar em lei matéria que já é objeto de regulamentação infralegal. Por esse motivo, em nosso Projeto, não propomos o estabelecimento de normas específicas sobre a cobrança do ponto extra e do ponto
de extensão nos serviços de televisão por assinatura.
Embora consideremos meritória a iniciativa da CDC
de regular o assunto, entendemos que a Anatel possui competência técnica e regulatória suficiente para
dispor sobre temas dessa natureza.
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Indelegabilidade da atividade de fiscalização
Não obstante a louvável preocupação demonstrada
pela CDC em aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização no setor de audiovisual, a proposta de terceirização
dessas atividades mediante celebração de convênios
apresenta imperfeições. Isso porque a proposta viola o
princípio da indelegabilidade dos serviços públicos essenciais, como é o caso do exercício do poder de polícia
pela Anatel. Em virtude de sua natureza, os serviços de
fiscalização só podem ser desenvolvidos diretamente
pelo Estado, por meio de seus agentes públicos. Essa
é uma posição amplamente consolidada tanto pela doutrina quanto pelo Poder Judiciário. Por isso, propomos
a supressão do referido dispositivo.
Migração das atuais concessionárias (TV a cabo e
NA) e autorizatárias (MMDS e DTH) para o Serviço
de Acesso Condicionado
Espera-se que a migração das atuais operadoras de televisão por assinatura para o novo Serviço de
Acesso Condicionado seja rápida. Apesar disso, procuramos preservar ao máximo o ambiente de segurança
jurídica existente nesse mercado após aprovação da
presente proposta. Por isso, as atuais concessionárias de TV a Cabo (TVC) e do Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA), assim como as autorizatárias dos serviços de MMDS e DTH, não serão
obrigadas a adotá-lo.
Mediante a solução de migração proposta, será
possível preservar o cenário de certeza regulatória e,
ao mesmo tempo, proceder à liberalização do setor de
distribuição de conteúdo por meio da adoção de um
marco legal tecnologicamente neutro.
Essa preocupação quanto à transição dos atuais
serviços de televisão por assinatura se faz necessária
para preservar uma atividade econômica que atende
hoje a mais de seis milhões de assinantes. A maior
operadora de televisão a cabo do País faz-se presente
em 57 (cinquenta e sete) localidades, dentre elas, as
maiores praças do País, incluindo São Paulo e ABC,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e
Brasília. Seus contratos de concessão expiram, em sua
maioria, em 2011. Os demais municípios que possuem
televisão a cabo podem ser divididos em três grandes
grupos: a) 25 (vinte e cinco) municípios cujo vencimento da outorga se dará em 2011; b) 106 (cento e seis)
municípios com vencimento até 2015, e, c) 38 (trinta e
oito) municípios com vencimento até 2022.
A expectativa é a de que a abertura do mercado de TV a cabo e a incorporação de inovações tecnológicas aos serviços proporcionem incremento da
competição mesmo nas localidades onde o operador
optar por continuar a prestar o serviço de TV por assinatura em conformidade com as regulamentações
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hoje em vigor. Assim, espera-se que o novo serviço
seja popularizado inclusive nos municípios que ainda
não possuem televisão por assinatura.
Assim, estabelecemos que os contratos já firmados entre o Poder Público e as atuais prestadoras
dos serviços de TV a cabo, DTH, MMDS e TVA serão
mantidos em vigor até o seu término, sem prejuízo da
prerrogativa atribuída pela LGT à Anatel para alterar a
destinação das faixas de frequências associadas aos
serviços. Porém, conferimos a estas prestadoras o direito de adaptação para o SAC, sem ônus ou compensações. A transformação para o novo serviço, no entanto, estará condicionada à manutenção dos padrões
de cobertura e preço praticados pela operadora.
No intuito de estimular a migração das atuais
prestadoras para o SAC, a proposição concede um
ano de isenção do cumprimento de cotas de pacote
para operadoras de TV a cabo, MMDS, DTH e TVA que
optarem por transformar seus respectivos instrumentos
contratuais em termos de autorização para prestação
do SAC. Além disso, propomos que as operadoras de
TV a cabo, MMDS, DTH e TVA que não migrarem para
o novo serviço, bem como suas controladas, controladoras ou coligadas, não tenham acesso a recursos
para fomento do audiovisual. Por fim, determinamos
que, em caso de outorga para prestação do SAC, as
operadoras pertencentes ao mesmo grupo empresarial da outorgatária estarão obrigadas a migrar para o
SAC, caso detenham outorgas para prestação de TV
a cabo, MMDS, DTH ou TVA.
Para que, durante o prazo de elaboração da regulamentação do SAC, a Anatel possa continuar a
expedir licenças para prestação dos serviços de TV a
Cabo, MMDS e DTH, propomos que, até a aprovação
do regulamento do serviço, as novas outorgas concedidas sejam condicionadas à migração compulsória
futura para o SAC. Em adição, determinamos que, até
a aprovação do regulamento, a renovação dos atuais
contratos de TV a cabo, MMDS, DTH e NA (assim
como eventuais alterações contratuais ou de controle das empresas prestadoras desses serviços) estará condicionada à migração automática para o SAC,
uma vez aprovado o regulamento. Estabelecemos
ainda que, após a aprovação do regulamento, serão
vedadas novas outorgas para a prestação dos serviços de TV a cabo, MMDS, DTH e TVA. Além disso, em
consonância com o Substitutivo aprovado pela CDC,
determinamos que as concessionárias de TVA não
serão submetidas às mesmas restrições de propriedade aplicadas às prestadoras dos demais serviços
de televisão por assinatura.
Na intenção de incentivar a concorrência no mercado de televisão por assinatura, concedemos às con-
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cessionárias locais de telefonia fixa o direito de alterar
as cláusulas dos contratos de concessão do STFC
que as proíbem de prestar o serviço de TV a cabo. A
alteração será realizada em resposta à solicitação das
empresas interessadas à Anatel, que deverá adotar as
providências cabíveis no prazo de 90 (noventa) dias
do recebimento do pedido.
As medidas propostas darão plenas condições
para que a Anatel possa, no processo de elaboração
do regulamento do SAC, promover a convergência dos
diversos serviços de televisão por assinatura em torno
do novo serviço.
Disposições gerais
Para efeito de compatibilização do disposto no
Substitutivo à legislação vigente, propomos a revogação do art. 31 da MP n° 2.228-1, de 2001. Essa medida suprime o dispositivo legal que determina que a
contratação de programação ou de canais internacionais pelas operadoras de TV por assinatura seja realizada por meio de empresa com limitação de capital
estrangeiro, instrumento que não se coaduna com os
princípios erigidos pelo Substitutivo.
Diante do exposto, nosso voto é pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nº 29, de 2007; 70, de 2007;
332, de 2007, e 1.908, de 2007, e das Emendas nº 1 a
12 apresentadas nesta Comissão, na forma do Substitutivo em anexo.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Deputado Paulo Henrique Lustosa.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 29, DE 2007
(Apensos os Projetos de Lei n° 70, de 2007,
n° 332, de 2007, e n° 1.908, de 2007)
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional Decreta:
CAPÍTULO I
Do Objeto e das Definições
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado, e dá outras providências.
Parágrafo único. Excluem-se do campo de aplicação desta Lei os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, ressalvados os dispositivos previstos
nesta Lei que expressamente façam menção a esses
serviços ou a suas prestadoras.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – Assinante: contratante do serviço de acesso
condicionado;
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II – Canal de Espaço Qualificado: canal de programação que, no horário nobre, veicule majoritariamente conteúdos audovisuais que constituam espaço
qualificado.
III – Canal Brasileiro de Espaço Qualificado: canal de espaço qualificado que cumpra os seguintes
requisitos, cumulativamente:
a) ser programado por programadora
brasileira;
b) veicular majoritariamente, no horário
nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que
constituam espaço qualificado, sendo metade
destes conteúdos produzidos por produtora
brasileira independente;
c) não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de
comercializar, individualmente, para qualquer
empacotadora interessada, os direitos de sua
exibição ou veiculação;
IV – Canal de Programação: resultado da atividade de programação que consiste no arranjo de conteúdos audiovisuais organizados em sequência linear
temporal com horários predeterminados.
V – Coligada: pessoa natural ou jurídica que detiver, direta ou indiretamente, pelo menos 20% (vinte
por cento) de participação no capital votante de outra
pessoa ou se o capital votante de ambas for detido,
direta ou indiretamente, em pelo menos 20% (vinte por
cento) por uma mesma pessoa natural ou jurídica;
VI – Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado: complexo de atividades que permite a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos
quaisquer, de imagens, acompanhadas ou não de
sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual
exclusivamente a assinantes.
VII – Conteúdo Audiovisual: resultado da atividade
de produção que consiste na fixação ou transmissão
de imagens, acompanhadas ou não de som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento,
independentemente dos processos de captação, do
suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixálas ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua
veiculação, reprodução, transmissão ou difusão.
VIII – Conteúdo brasileiro: conteúdo audiovisual produzido em conformidade com os critérios estabelecidos no inciso V do art. 1° da Medida Provisória
2.228-1 de 6 de setembro de 2001.
IX – Conteúdo Jornalístico: telejornais, debates,
entrevistas, reportagens e outros programas que visem
noticiar ou comentar eventos.
X – Distribuição: atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou
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conteúdos audiovisuais á assinantes por intermédio de
meios eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros,
cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas
atividades complementares de comercialização, atendimento ao assinante, faturamento, cobrança, instalação
e manutenção de dispositivos, entre outras.
XI – Empacotadora: atividade de organização, em
última instância, de canais de programação a serem
distribuídos para o assinante.
XII – Espaço Qualificado: espaço total do canal de
programação excluindo-se conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos,
publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos,
propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual
veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos, programas de variedades ancorados por
apresentador e programas de auditório.
XIII – Eventos de Interesse Nacional: acontecimentos públicos de natureza cultural, artística, esportiva, religiosa ou política que despertem significativo
interesse da população brasileira, notadamente aqueles
em que participem, de forma preponderante, brasileiros, equipes brasileiras ou seleções brasileiras.
XIV – Modalidade Avulsa de Conteúdo Programado, ou Modalidade de Vídeo por Demanda Programado:
modalidade de conteúdos audiovisuais organizados
em canais de programação e em horário previamente
definido pela programadora, para aquisição avulsa por
parte do assinante.
XV – Modalidade Avulsa de Programação, ou
Modalidade de Canais de Venda Avulsa: modalidade
de canais de programação organizados para aquisição
avulsa por parte do assinante.
XVI – Pacote: agrupamento de canais de programação ofertados pelas empacotadoras às distribuidoras e por estas aos assinantes, excluídos os canais de
distribuição obrigatória de que trata o art. 32.
XVII – Produção: atividade de elaboração, composição, constituição ou criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio de suporte.
XVIII – Produtora Brasileira: empresa que produza conteúdo audiovisual que atenda as seguintes
condições, cumulativamente:
a) ser constituída sob as leis brasileiras;
b) ter sede e administração no País,
c) 70% (setenta por cento) do capital total
e votante devem ser de titularidade, direta ou
indireta, de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos;
d) a gestão das atividades da empresa
e a responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos devem ser privativas de
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brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 (dez) anos;
XIX – Produtora Brasileira Independente: produtora brasileira que atenda os seguintes requisitos,
cumulativamente:
a) não ser controladora, controlada ou
coligada a programadoras, empacotadoras,
distribuidoras ou concessionárias de serviço
de radiodifusão de sons e imagens;
b) não estar vinculada a instrumento que,
direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a sócios minoritários, quando estes forem
programadoras, empacotadoras, distribuidoras
ou concessionárias de serviços de radiodifusão
de sons e imagens, direito de veto comercial
ou qualquer tipo de interferência comercial
sobre os conteúdos produzidos;
c) não manter vínculo de exclusividade
que a impeça de produzir ou comercializar para
terceiros os direitos de exibição ou veiculação
associados aos conteúdos audiovisuais por
ela produzidos;
XX – Programação: atividade de seleção, organização ou formatação de conteúdos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação;
XXI – Programadora Brasileira: empresa programadora que execute suas atividades de programação
no território brasileiro e que atenda, cumulativamente,
as condições previstas nas alíneas a a c do inciso XVIII
deste artigo e cuja gestão, responsabilidade editorial
e seleção dos conteúdos do canal de programação
sejam privativas de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos;
XXII – Programadora Brasileira Independente:
programadora brasileira que atenda os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) não ser controladora, controlada ou
coligada a empacotadora, distribuidora ou concessionária de serviço de radiodifusão de sons
e imagens;
b) não manter vínculo de exclusividade
que a impeça de comercializar, para qualquer
empacotadora, os direitos de exibição ou veiculação associados aos seus canais de programação;
XXIII – Serviço de Acesso Condicionado: serviço
de telecomunicações de interesse coletivo, prestado
no regime privado, cuja recepção é condicionada à
contratação remunerada por assinantes e destinado
à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de
pacotes e de canais de distribuição obrigatória, por
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meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e
protocolos de comunicação quaisquer.
CAPÍTULO II
Dos princípios fundamentais da comunicação
Audiovisual de acesso condicionado
Art. 3° A comunicação audiovisual de acesso condicionado, em todas as suas atividades, será guiada
pelos seguintes princípios:
I – liberdade de expressão e de acesso a informação;
II – promoção da diversidade cultural e das fontes
de informação, produção e programação;
III – promoção da língua, portuguesa e da cultura brasileira;
IV – estímulo à produção independente e regional;
V – estímulo ao desenvolvimento social e econômico do País;
VI – liberdade de iniciativa, mínima intervenção
da Administração Pública e defesa da concorrência por
meio da livre, justa e ampla competição e da vedação
ao monopólio e oligopólio nas atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado.
Parágrafo único. Adicionam-se aos princípios previstos nos incisos deste artigo aqueles estabelecidos na
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pelo Decreto
Legislativo n° 485, de 20 de dezembro de 2006.
CAPÍTULO III
Das Atividades da Comunicação
Audiovisual de Acesso Condicionado
Art. 4º São atividades da comunicação audiovisual de acesso condicionado:
I – Produção;
II – Programação;
III – Empacotamento;
IV – Distribuição.
§ 1° A atuação em uma das atividades de que
trata este artigo não implica restrição de atuação nas
demais, exceto nos casos dispostos nesta Lei.
§ 2° Independentemente do objeto ou da razão
social, a empresa que atuar em quaisquer das atividades de que trata este artigo será considerada, conforme o caso, produtora, programadora, empacotadora
ou distribuidora.
Art. 5° O controle ou a titularidade de participação
superior a 50% (cinquenta por cento) do capital total
e votante de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo não poderá ser
detido direta, indiretamente ou por meio de empresa
sob controle comum, por concessionárias e permissio-
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nárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e
por produtoras e programadoras brasileiras.
§ 1° O controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do capital total
e votante de concessionárias e permissionárias de
radiodifusão sonora e de sons e imagens e de produtoras e programadoras brasileiras, não poderá ser
detido direta, indiretamente ou por meio de empresa
sob controle comum, por prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo.
§ 2° É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e a
produtoras e programadoras brasileiras, diretamente ou
por meio de empresa sobre a qual detenham controle
direto, indireto ou sob controle comum, prestar serviços
de telecomunicações exclusivamente para concessionárias e permissionárias dos serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens ou transportar conteúdo
audiovisual das produtoras ou programadoras brasileiras para entrega às distribuidoras.
§ 3° É facultado às empresas prestadoras de
serviços de telecomunicações de interesse coletivo,
diretamente ou por meio de empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle comum,
controlar produtoras e programadoras brasileiras que
exerçam atividades exclusivamente destinadas à comercialização de produtos e serviços para o mercado
internacional.
Art. 6° As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem como suas controladas, controladoras ou coligadas, não poderão, com a
finalidade de produzir conteúdo audiovisual para sua
veiculação no serviço de acesso condicionado ou no
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens:
I – adquirir ou financiar a aquisição de direitos
de exploração de imagens de eventos de interesse
nacional; e
II – contratar talentos artísticos nacionais de qualquer natureza, inclusive direitos sobre obras de autores nacionais.
Parágrafo único. As restrições de que trata este
artigo não se aplicam quando a aquisição ou a contratação se destinar exclusivamente à produção de
peças publicitárias.
Art. 7° É vedada à realização de subsídios cruzados, preços discriminatórios ou práticas comerciais,
gerenciais ou contábeis que contribuam para a consecução de lucros ou prejuízos artificialmente construídos
que busquem dissimular os reais resultados econômicos
ou financeiros obtidos, em quaisquer das atividades
de comunicação audiovisual de acesso condicionado
de que trata o art. 4°, incisos I a IV, ainda que esses
resultados venham a ser compensados por lucros em
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outras atividades quaisquer, mesmo que exercidas
pela mesma empresa.
Art. 8° As normas gerais de proteção à ordem
econômica são aplicáveis à comunicação audiovisual
de acesso condicionado.
CAPÍTULO IV
Da produção, programação e
empacotamento de conteúdo
Art. 9° As atividades de produção, programação
e empacotamento são livres para empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País.
Parágrafo único. As atividades de programação
e de empacotamento serão objeto de regulação e fiscalização pela Ancine no âmbito das competências
atribuídas a ela por esta Lei.
Art. 10. A gestão, a responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção inerentes à programação e ao empacotamento são privativas de brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos.
§ 1° As programadoras e empacotadoras deverão
depositar e manter atualizada, na Ancine, relação com
a identificação dos profissionais de que trata o caput
deste artigo, os documentos e atos societários, inclusive os referentes à escolha dos dirigentes e gestores
em exercício, das pessoas físicas e jurídicas envolvidas
na sua cadeia de controle, cujas informações deverão
ficar disponíveis ao conhecimento público, inclusive pela
rede mundial de computadores, excetuadas as consideradas confidenciais pela legislação e regulamentação,
cabendo à Agência zelar pelo sigilo destas.
§ 2° Para a finalidade de aferição do cumprimento
das obrigações previstas nos artigos 16 a 18 desta Lei,
as programadoras e empacotadoras deverão publicar,
nos seus sítios na rede mundial de computadores,
a listagem atualizada dos conteúdos audiovisuais e
canais de programação disponibilizados, respectivamente, incluindo sua classificação em conformidade
com os tipos definidos nesta Lei e na regulamentação
expedida pela Ancine.
§ 3° Para efeito do cumprimento do disposto no
Capítulo V, a Ancine poderá solicitar à programadora
documentos comprobatórios de que o conteúdo exibido
é brasileiro, incluindo o Certificado de Produto Brasileiro, para os casos de que trata a Medida Provisória
n° 2.228-1, de 6 de janeiro de 2001.
Art. 11. Nenhum conteúdo veiculado por meio
do Serviço de Acesso Condicionado será exibido sem
aviso, antes de sua apresentação, de classificação informando a natureza do conteúdo e as faixas etárias
a que não se recomende.
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§ 1° A Ancine fiscalizará o disposto no caput e
oficiará a Anatel em caso de seu descumprimento.
§ 2° A Anatel oficiará as distribuidoras sobre os
canais de programação em desacordo com o disposto
no caput, cabendo a elas a cessação da distribuição
desses canais após o recebimento da comunicação.
§ 3° A distribuidora deverá ofertar ao assinante
dispositivo eletrônico que permita o bloqueio da recepção dos conteúdos transmitidos.
Art. 12. O exercício das atividades de programação e empacotamento está condicionado a registro
perante a Ancine.
Parágrafo único. A Ancine deverá se pronunciar
sobre a solicitação do registro no prazo de até 30
(trinta) dias e, em não havendo manifestação contrária da Ancine nesse período, o registro será considerado válido.
Art. 13. As programadoras e empacotadoras deverão prestar as informações solicitadas pela Ancine para
efeito de fiscalização do cumprimento das obrigações
de programação, empacotamento e publicidade.
Parágrafo único. Para efeito de aferição das restrições de capital de que trata esta Lei, além das informações previstas no caput, as programadoras deverão
apresentar a documentação relativa à composição do
seu capital total e votante, cabendo à Ancine zelar pelo
sigilo das informações consideradas confidenciais pela
legislação e regulamentação.
Art. 14. O art. 1° da Medida Provisória no 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 4°:
“Art. 1º ...................................................
...............................................................
§ 4° Para os fins desta Medida Provisória entende-se:
I – serviço de comunicação eletrônica
de massa por assinatura: serviço de acesso condicionado de que trata a lei específica
sobre a comunicação audiovisual de acesso
condicionado;
II – programadoras de obras audiovisuais
para o segmento de mercado de serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura: empresas programadoras de que trata a
lei específica sobre a comunicação audiovisual
de acesso condicionado.” (NR)
Art. 15. O art. 7° da Medida Provisória no 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido
dos seguintes incisos XVIII a XXI:
“Art. 7º ...................................................
...............................................................
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XVIII – fiscalizar o cumprimento dos princípios da comunicação audiovisual de acesso
condicionado, das obrigações de programação,
empacotamento e publicidade e das restrições ao capital total e votante das produtoras
e programadoras fixados pela lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso
condicionado;
XIX – elaborar e tornar público plano de
trabalho como instrumento de avaliação da
atuação administrativa do órgão e de seu desempenho, estabelecendo os parâmetros para
sua administração, bem como os indicadores
que permitam quantificar, objetivamente, a sua
avaliação periódica, inclusive com relação aos
recursos aplicados em fomento à produção de
audiovisual;
XX – enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Cultura e, por intermédio da Presidência da República, ao Congresso Nacional;
XXI – tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais no âmbito de suas competências,
nos termos do § 6° do art. 5° da Lei n° 7.347,
de 24 de julho de 1985.
...... ................................................’’(NR)
CAPÍTULO V
Do Conteúdo Brasileiro
Art. 16. Nos canais de espaço qualificado, no
mínimo 3h30 (três horas e trinta minutos) semanais
dos conteúdos veiculados no horário nobre deverão
ser brasileiros e integrar espaço qualificado, e metade deverá ser produzida por produtora brasileira independente.
Art. 17. Em todos os pacotes ofertados ao assinante, a cada 3 (três) canais de espaço qualificado
existentes no pacote, ao menos 1 (um) deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado.
§ 1° Da parcela mínima de canais brasileiros de
espaço qualificado de que trata o caput:
I – pelo menos 1/3 (um terço) deverá ser programado por programadora brasileira independente;
II – no máximo 1/3 (um terço) poderá ser programado por uma mesma programadora ou suas controladas, controladoras ou coligadas.
§ 2° A empacotadora estará obrigada a cumprir
o disposto no caput até o limite de 12 (doze) canais
brasileiros de espaço qualificado.
§ 3° As empacotadoras que ofertarem pacotes
distribuídos por tecnologias que possibilitem distribuir,
no máximo, pacotes com até 31 (trinta e um) canais de
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programação estarão obrigadas a cumprir o disposto
no caput deste artigo até o limite de 3 (três) canais,
bem como serão dispensadas do cumprimento do disposto no art. 18.
Art. 18. Nos pacotes em que houver canal de
programação gerado por programadora brasileira que
possua majoritariamente conteúdos jornalísticos no
horário nobre, deverá ser ofertado, no mesmo pacote,
pelo menos um canal adicional de programação com
as mesmas características.
Parágrafo único. As programadoras dos canais
de que trata o caput deste artigo não poderão deter
relação de controle ou coligação entre si.
Art. 19. Para efeito do cumprimento do disposto
nos artigos 16 a 18, serão desconsiderados:
I – os canais de programação de distribuição
obrigatória de que trata o art. 32, ainda que veiculados em localidade distinta daquela em que é distribuído o pacote;
II – os canais de programação que retransmitirem
canais de geradoras detentoras de outorga de radiodifusão de sons e imagens em qualquer localidade;
III – os canais de programação operados sob a
responsabilidade do Poder Público;
IV – os canais de programação cuja grade de
programação não tenha passado por qualquer modificação para se adaptar ao público brasileiro, incluindo
legendagem, dublagem para língua portuguesa ou publicidade especifica para o mercado brasileiro;
V – os canais de programação dedicados precipuamente à veiculação de conteúdos de cunho erótico;
VI – os canais ofertados na modalidade avulsa
de programação;
VII – os canais de programação ofertados em
modalidade avulsa de conteúdo programado.
§ 1º Para os canais de que trata o inciso VI, aplica-se o disposto no art. 16.
§ 2º Na oferta dos canais de que trata o inciso
VII, no mínimo 10% (dez por cento) dos conteúdos
ofertados que integrarem espaço qualificado deverão
ser brasileiros.
§ 3º O cumprimento da obrigação de que trata
o § 2° será aferido em conformidade com período de
apuração estabelecido pela Ancine.
Art. 20. A programadora ou empacotadora, no
cumprimento das obrigações previstas nos artigos 16
a 18, observará as seguintes condições:
I – pelo menos a metade dos conteúdos audiovisuais deve ter sido produzida nos 7 (sete) anos anteriores à sua veiculação;
II – o conteúdo produzido por brasileiro nato ou
naturalizado há mais de 10 (dez) anos será equiparado ao produzido por produtora brasileira;

Dezembro de 2009

III – o conteúdo produzido por brasileiro nato ou
naturalizado há mais de 10 (dez) anos será equiparado ao produzido por produtora brasileira independente,
caso seu produtor atenda as condições previstas na
alínea c do inciso XIX do art. 2º ;
IV – quando o cálculo dos percentuais e razões
não resultar em número inteiro exato, considerar-se-á
a parte inteira do resultado.
Art. 21. Em caso de comprovada impossibilidade
de cumprimento integral do disposto nos artigos 16
18, o interessado deverá submeter solicitação de dispensa à Ancnie e, caso reconheça a impossibilidade
alegada, se pronunciará sobre as condições e limites
de cumprimento desses artigos.
Art. 22. Regulamentação da Ancine disporá sobre
a fixação do horário nobre, respeitado o limite máximo
de 7 (sete) horas diárias para canais de programação
direcionados para crianças e adolescentes e de 6 (seis)
horas para os demais canais de programação .
Art. 23. Nos dois primeiros anos de vigência desta Lei, o número de horas de que trata o caput do art.
16, as resultantes das razões estipuladas no caput e
no § 1º do art. 17 e o limite de que trata o § 3º do art.
17 serão reduzidos nas seguintes razões:
a) dois terços no primeiro ano de vigência da Lei;
b) um terço no segundo ano de vigência da Lei.
Art. 24. O tempo destinado á publicidade comercial em cada. canal de programação deverá ser inferior
ao limite estabelecido para o serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na forma da regulamentação estabelecida pela Ancine.
§ 1º Regulamentação da Ancine poderá estabelecer limites específicos para canais de programações cujo público alvo constitua-se de crianças ou
adolescentes.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos canais de que trata o art. 32 desta Lei e aos
canais exclusivos de publicidade comercial, de vendas
e de infomerciais.
§ 3º O Poder Executivo estabelecerá comitê para
a gestão do disposto neste artigo, que deverá ser
composto por representantes da cadeia produtiva da
Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado,
emissoras de radiodifusão de sons e imagens, órgãos
de defesa do consumidor e Ancine, cabendo a esta
última a sua direção.
§ 4º A regulamentação deste artigo deverá ser
precedida de consulta pública.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72153

72154

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72155

72156

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72157

72158

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72159

72160

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72161

72162

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72163

72164

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72165

72166

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72167

72168

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72169

72170

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72171

72172

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72173

72174

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72175

72176

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72177

72178

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72179

72180

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72181

72182

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72183

72184

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72185

72186

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72187

72188

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72189

72190

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72191

72192

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72193

72194

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72195

72196

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72197

72198

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72199

72200

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72201

72202

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72203

72204

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72205

72206

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72207

72208

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72209

72210

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72211

72212

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72213

72214

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72215

72216

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72217

72218

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72219

72220

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72221

72222

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72223

72224

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72225

72226

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72227

72228

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72229

72230

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72231

72232

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72233

72234

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72235

72236

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72237

72238

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72239

72240

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72241

72242

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72243

72244

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72245

72246

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72247

72248

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72249

72250

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72251

72252

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72253

72254

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72255

72256

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72257

72258

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72259

72260

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72261

72262

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72263

72264

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72265

72266

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72267

72268

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72269

72270

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72271

72272

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72273

72274

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72275

72276

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72277

72278

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72279

72280

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72281

72282

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72283

72284

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72285

72286

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72287

72288

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72289

72290

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72291

72292

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72293

72294

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72295

72296

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72297

72298

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72299

72300

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72301

72302

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72303

72304

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72305

72306

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72307

72308

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72309

72310

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72311

72312

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72313

72314

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72315

72316

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72317

72318

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72319

72320

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72321

72322

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72323

72324

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72325

72326

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72327

72328

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 17

72329

72330

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2009

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 384-A, DE 2007
(Do Sr. Dr. Basegio)
Dispõe sobre a garantia do diagnóstico
precoce do câncer de mama e do serviço
radiológico do tipo mamográfico nas cidades poló; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela rejeição
(relator: DEP. GERALDO PUDIM).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família Finanças e Tributação (Art. 54
RICD) 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
I – Relatório
O projeto em epígrafe assegura o diagnóstico do
câncer de mama em todo o território nacional. O art. 2º
determina que o Sistema Único de Saúde assegure a
realização de mamografia para todos os que tiverem
recomendação de realizar o exame e acesso a unidades de maior complexidade.
O art. 3º determina que o exame seja realizado
em no máximo trinta dias após a solicitação. Em seguida, obriga a implantação do serviço radiológico para
executar mamografia nas cidades-pólo. Estas são as
que contam com mais de mais de trinta mil habitantes.
Deve ser implantado serviço dotado de mamógrafo,
com radiologista e técnico em radiologia, credenciado
junto ao Sistema Único de Saúde.
O art. 5º concede prazo até trinta e um de dezembro de 2015 para que os municípios descritos sejam
beneficiados pela Lei. Determina que o investimento
seja custeado pela União, Estados e Municípios, segundo a regulamentação.
Em seguida, o art. 7º determina que o Poder Executivo estabeleça condições para o cumprimento dos
artigos 4º , 5º e 6º . Permite ainda que a implantação
se dê através da aquisição de equipamentos ou de
convênios. A fiscalização dos serviços é remetida ao
Ministério da Saúde, bem como a fiscalização do funcionamento e manutenção dos aparelhos, esta compartilhada com Secretarias Municipais de Saúde.
Em sua justificativa, o autor ressalta a incidência
crescente do câncer de mama, que a cada ano causa
cerca de dezenove mil óbitos. Muitos dos quais poderiam ser evitados se o diagnóstico fosse feito precocemente. Assim, enfatiza a importância de se permitir
a detecção precoce, que leva a resultados bastante
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favoráveis, em casos de câncer de mama. Lembra,
ainda, a possibilidade da ocorrência deste câncer em
pessoas do sexo masculino.
A proposição deverá ser apreciada ainda pelas
Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Assiste razão ao ilustre Autor ao manifestar sua
preocupação com a grave questão do câncer de mama.
Realmente, a dificuldade de acesso ao exame e equipamentos de pequeno poder de detecção, aliados à
carência de profissionais treinados, levam, em um número inaceitável de casos, à detecção tardia de tumores de mama que seriam resolvidos por meios menos
traumáticos em seus estágios iniciais.
É nosso dever lutar para que todos os brasileiros desfrutem do direito à atenção integral às suas
demandas na área da saúde. No entanto, este direito
já é assegurado pela Constituição Federal, que tornou essa garantia um dever do Estado. Todos entendemos que qualquer que seja o agravo apresentado,
não importa de qual natureza, o dever do Estado é de
acolher, tratar, diagnosticar, prover meios de reabilitação, enfim, prestar assistência em todos os níveis
ao cidadão. Tal postura é ratificada pela Lei Orgânica
da Saúde.
Assim, não há como criar uma lei garantindo o
diagnóstico de tal ou qual patologia sem que ela seja
redundante quando confrontada com a legislação vigente. Da mesma forma, também não seria compreensível elaborar uma lei para que se diagnosticasse
cada uma de tantas outras enfermidades conhecidas
e também de grande impacto epidemiológico. Somos
favoráveis a que se reconheça a importância dos ditames constitucionais. No entanto, a lei agora deve
ser cumprida. Não é necessário elaborar outra no
mesmo sentido.
Reconhecemos a importância que deve ser
dada ao diagnóstico precoce, tratamento e prevenção do câncer de mama. Temos a mesma visão a
respeito de todas as demais patologias. Porém, seguindo os argumentos aqui expostos, acreditamos
que o presente projeto não apresenta inovação,
além de interferir na autonomia dos demais níveis
de governo.
Em conclusão, votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 384, de 2007.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – Deputado Geraldo Pudim, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nº 384/2007, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Geraldo Pudim.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, Eduardo
Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio
Casagrande, Alceni Guerra, Aline Corrêa, Angela Portela,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Bene Camacho,
Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Geraldo
Resende, Germano Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat,
José C. Stangarlini, José Carlos Vieira, Lael Varella, Manato, Maurício Trindade, Raimundo Gomes de Matos,
Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, Eleuses
Paiva, Geraldo Pudim, Jorginho Maluly, Leonardo Vilela,
Marcelo Serafim e Nazareno Fonteles.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 910-A, DE 2007
(Da Sra. Sandra Rosado)
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
laboratórios farmacêuticos em procederem a diferenciação tátil nos recipientes
dos medicamentos injetáveis que possam
causar a morte e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação (relator:
DEP. DR. TALMIR).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; 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
I – Relatório
O Projeto de Lei em estudo tem por objetivo obrigar os laboratórios farmacêuticos do mercado brasileiro
a introduzirem uma diferenciação tátil nos medicamentos injetáveis que possam causar a morte instantânea
de indivíduos que, equivocadamente, os utilizarem.
Essa diferenciação tátil deverá ser de fácil identificação ao contato manual, de modo a suscitar a atenção e o cuidado necessários ao uso de medicamentos
com alto potencial letal.
A definição dos requisitos que deverão estar
presentes nas embalagens primárias dos produtos
em tela e quais os medicamentos serão obrigados a
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portar a referida diferenciação tátil foi remetida à regulamentação a ser editada pela Agência de Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Além disso, conforme disposto no art. 3º do PL,
o registro dos medicamentos selecionados para a diferenciação tátil ficará condicionado à comprovação do
cumprimento dessa obrigação. Para os produtos que já
estão registrados, foi previsto um prazo de 360 dias para
adaptação às disposições legais e regulamentares.
A autora, ao justificar sua iniciativa, argumenta
que a providência irá reduzir as intercorrências médicas causadas pela administração incorreta de substâncias medicamentosas, principalmente de produtos
injetáveis com alto potencial letal.
Ressalta que os atendimentos médicos, principalmente os de urgência e emergência, em face da
celeridade com que precisam ser executados, têm alta
possibilidade de administrações de medicamentos em
desrespeito às suas indicações, com conseqüências
mais gravosas no caso de produtos injetáveis.
A diferenciação tátil, colocada nas embalagens dos
medicamentos que possuírem alto potencial letal quando
usados indevidamente, poderá suscitar, nos manipuladores e profissionais responsáveis por sua administração,
maiores cuidados e atenção mais apurada.
Acrescenta que essa diferenciação pode ser primordial para favorecer a celeridade do atendimento médico aliada à segurança da administração do fármaco.
Diante das citadas razões, a autora considera
que o projeto apresentado terá impactos positivos na
atenção à saúde da população brasileira e solicita o
apoio desta Casa para a sua aprovação.
A proposição está sujeita à apreciação conclusiva
das Comissões de Seguridade Social e Família e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
No âmbito desta Comissão de Seguridade Social
e Família não foram apresentadas emendas no decurso do prazo regimental.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto de Lei nº 910, de 2007, apresentado
pela Deputada Sandra Rosado, tem o claro objetivo de
reduzir os riscos à vida de pacientes submetidos ao
uso de medicamentos injetáveis e será útil, principalmente, nos casos de emergência e urgência. Nessas
situações, a celeridade exigida na intervenção do profissional da saúde aumenta a probabilidade de erros.
Busca-se, assim, diminuir as chances de que tais erros
ocorram na administração de medicamentos injetáveis
e que possuam alto potencial de causar a morte do
indivíduo, caso administrados equivocadamente.
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Nesse sentido, a proposição ora em análise é meritória para o sistema de saúde coletivo e, principalmente,
para a salvaguarda da vida dos indivíduos. Havemos de
reconhecer que determinados medicamentos possuem
potencial elevado de letalidade quando utilizado em indivíduos nos quais não há indicação de seu uso. No caso
de medicamentos injetáveis, a biodisponibilidade do princípio ativo é imediata e a concentração máxima atingida
no sangue é praticamente igual à dose administrada, já
que o produto não passa pelo processo de absorção.
Tais características são responsáveis pelo início
imediato da ação do princípio ativo sobre os sistemas
fisiológicos sensíveis à sua atuação. Nos casos dessa
ação ser indesejada, como ocorre com administrações
indevidas ou contra-indicadas dos medicamentos, fica
extremamente difícil a adoção de medidas corretivas
para a normalização do organismo de forma tempestiva. Em alguns casos, a referida ação indesejada pode
ser letal e de um modo fulminante.
Cumpre ressaltar que os atendimentos de emergência e de urgência precisam ser feitos com grande
celeridade para que possam ter maiores chances de
êxito. Com a pressa e o tumulto que podem estar presentes em determinados atendimentos médicos, aumentam-se as chances de erros na administração de
medicamentos e, caso se trate do uso indevido de um
produto injetável e letal em determinadas situações,
o paciente pode vir a óbito.
Assim, seria extremamente desejável que, para
os fármacos com potencial letal, as embalagens dos
respectivos produtos portassem uma espécie de diferenciação ao toque, possibilitando que os cuidados na
manipulação desses produtos sejam especiais, já que
há maiores probabilidades de se colocar em risco a
vida dos pacientes. Se as ampolas dos medicamentos
injetáveis e com alto potencial de letalidade forem facilmente identificáveis ao simples contato manual dos
profissionais de saúde, diminuem-se consideravelmente as probabilidades de uma administração indevida,
pois o manipulador procurará se cercar de todas as
garantias para ter a certeza de que aquela administração tem indicação médica correta.
Vale ressaltar que a indústria farmacêutica disporá de razoável prazo para se adaptar à exigência
da diferenciação tátil, já que há previsão de 180 dias
para a regulamentação da matéria, ocasião em que
será definido o rol de substâncias consideradas com
alto potencial letal e que se sujeitarão à obrigação em
comento. As empresas com medicamentos já registrados terão 360 dias para realizarem a adequação.
A diferenciação tátil, de que trata o presente projeto, deverá ser colocada nas embalagens primárias
dos medicamentos selecionados.
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Como visto, o projeto em análise deve ser considerado meritório para a saúde individual e coletiva, já
que se mostra conveniente e oportuno para o sistema
de saúde pública.
Ante o exposto, manifestamo-nos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 910, de 2007.
Sala da Comissão, 4 de junho de 2008. – Deputado Dr. Talmir, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº 910/2007, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Dr. Talmir, contra os votos dos Deputados
Nazareno Fonteles, Rita Camata, Chico D’angelo e
Germano Bonow. O Deputado Nazareno Fonteles
apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, Eduardo
Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio
Casagrande, Alceni Guerra, Aline Corrêa, Angela Portela,
Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Bene Camacho,
Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Geraldo
Resende, Germano Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat,
José C. Stangarlini, José Carlos Vieira, Lael Varella, Manato, Maurício Trindade, Raimundo Gomes de Matos,
Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, Eleuses
Paiva, Geraldo Pudim, Jorginho Maluly, Leonardo Vilela,
Marcelo Serafim e Nazareno Fonteles.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DEPUTADO
NAZARENO FONTELES
I – Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe tem por objetivo obrigar os laboratórios farmacêuticos atuantes no mercado
brasileiro a introduzirem uma espécie de diferenciação
tátil nos medicamentos injetáveis que possam causar
a morte instantânea de indivíduos que, desnecessariamente, os utilizarem.
Essa diferenciação tátil deverá ser de fácil identificação ao contato manual, de modo a suscitar a atenção e o cuidado necessários ao uso de medicamentos
com alto potencial letal.
A definição dos requisitos que deverão estar presentes nas embalagens dos produtos em tela e quais os
medicamentos serão obrigados a portar a referida diferenciação tátil foi remetida à regulamentação a ser editada pela
Agência de Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Além disso, conforme disposto no art. 3º do PL,
o registro dos medicamentos selecionados para a diferenciação tátil ficará condicionado à comprovação do
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cumprimento dessa obrigação. Para os produtos que já
estão registrados, foi previsto um prazo de 360 dias para
adaptação às disposições legais e regulamentares.
A autora, ao justificar sua iniciativa, argumenta
que o PL em comento tem por objetivo a redução das
intercorrências médicas causadas pela administração
incorreta de substâncias medicamentosas, principalmente de produtos injetáveis com alto potencial letal.
Ressalta que os atendimentos médicos, principalmente os de urgência e emergência, em face da
celeridade com que precisam ser executados, têm alta
possibilidade de administrações de medicamentos em
desrespeito às suas indicações, com conseqüências
mais gravosas no caso de produtos injetáveis.
Diante dessas possibilidades, a autora manifesta
o entendimento de que a introdução de uma espécie
de diferenciação tátil, colocada nas embalagens dos
medicamentos que possuírem alto potencial letal, se
usados indevidamente, poderá suscitar, nos manipuladores e profissionais responsáveis por sua administração, maiores cuidados e atenção mais apurada.
Acrescenta que essa diferenciação pode ser primordial para favorecer a celeridade do atendimento médico aliada à segurança da administração do fármaco.
Diante das citadas razões, a autora considera
que o projeto apresentado terá impactos positivos na
atenção à saúde da população brasileira e solicita o
apoio desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei
nº. 5.764, de 2005.
A proposição está sujeita à apreciação conclusiva das Comissões de Seguridade Social e Família e de
Constituição e Justiça e de Cidadania. No âmbito desta
Comissão de Seguridade Social e Família não foram apresentadas emendas no decurso do prazo regimental.
É o relatório.

O farmacêutico que exerce a direção, técnica é o
principal responsável pelo funcionamento do estabelecimento farmacêutico de que trata a Lei nº 5.991/73
e terá obrigatoriamente sob sua responsabilidade a
supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos do estabelecimento que a eles ficam subordinados
hierarquicamente.
É atribuição do farmacêutico, na farmácia e drogaria, a prestação do serviço de aplicação de injetáveis
desde que o estabelecimento possua local devidamente
aparelhado, em condições técnicas higiênicas e sanitárias nos termos estabelecidos pelo órgão competente
da Secretaria de Saúde.
Para se analisar a possibilidade de exigir um tipo de
identificação tátil nas ampolas seria necessária antes a
verificação da viabilidade prática da implementação de tal
tecnologia, até mesmo se existe empresas que poderiam
implementá-la na linha de produção da indústria farmacêutica, bem como os impactos e custos na mesma.
Dessa forma, não vislumbramos do ponto de
vista técnico a possibilidade de exigir uma identificação tátil (ranhuras, pontilhados, sinais em alto relevo,
depressões etc?) para as embalagens dos medicamentos injetáveis, que sejam capazes de demonstrar
informações técnicas restritivas.
A identificação deve ser visual, e as informações
restritivas do medicamento devem ser colocadas na
bula do medicamento. A administração de medicamentos injetáveis deve obedecer aos requisitos da
legislação vigente.
Tendo em vista o exposto acima, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº , de 2007, na Comissão de
Seguridade Social e Família.
Sala da Comissão, 16 de julho de 2008. – Deputado Nazareno Fonteles.

II – Voto em Separado

PROJETO DE LEI Nº 1.961-A, DE 2007
(Do Sr. Maurício Rands)

Os medicamentos injetáveis somente podem
ser administrados por profissionais treinados, sejam
em estabelecimentos hospitalares/ambulatoriais ou
em farmácias e drogarias que devem ser capazes de
identificar os riscos potenciais desses medicamentos,
além disso, mediante a prescrição médica, conforme
o consolidado nas legislações: Lei Federal nº 5.991,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, de
17.12.1973. Resolução CFF nº 261, de 16 de setembro
de 1994, que dispõe sobre responsabilidade técnica. A
Resolução RDC nº 328,de 22.07.1999, dispõe sobre
os requisitos exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias. A
Resolução CFF nº 357/2001, aprova o regulamento
técnico das Boas Práticas de Farmácia.

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
1.876, de 15 de julho de 1981, aumentando
a faixa de isenção no pagamento de foros,
taxas de ocupação e laudêmios às pessoas
consideradas carentes ou de baixa renda,
nos casos que especifica, e do DecretoLei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
no que dispõe sobre o laudêmio, relativo a
imóveis da União; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e do de
nº 4.140/08, apensado, com substitutivo, e
pela rejeição do de nº 5.294/09, apensado,
e da emenda apresentada ao substitutivo
(relator: DEP. EDGAR MOURY).
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Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24
II
Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
A proposição especificada na epígrafe defende
a alteração da legislação vigente para implementar as
seguintes providências:
“elevação da faixa de isenção, relacionada como o pagamento de foros, taxas de ocupação e laudêmios, que passa a contemplar
renda familiar igual ou inferior ao valor correspondente a dez salários mínimos”;
“redução do valor do laudêmio, de 5%
(cinco por cento) para 2% (dois por cento),
cobrado sobre transferências onerosas do
domínio útil de terrenos da União”;
“exclusão, da base de cálculo do laudêmio, do valor das benfeitorias custeadas pelo
enfiteuta”.
O Autor argumenta que as duas primeiras medidas contribuiriam para proporcionar condições dignas
de vida e de moradia aos ocupantes de imóveis da
União, bem como, que a terceira estaria fundamentada no princípio da razoabilidade e na vedação ao
enriquecimento sem causa.
Com objetivo semelhante, outros dois projetos
foram apensados à proposição principal. Vejamos:
– PL nº 4.140/08, de autoria do Deputado José Carlos Machado – trata da exclusão da base de cálculo do laudêmio o valor
de quaisquer benfeitorias;
– PL nº 5.294/09, de autoria da Deputada Dalva Figueiredo, visa alterar o Decreto-Lei
nº 1.876, de 15 de julho de 1981em relação
a três pontos:
Trata da dispensa do pagamento de foro ou taxa
de ocupação de imóveis de propriedade da União
às famílias que residem em áreas carentes de infraestrutura básica e serviços públicos essenciais, não
podendo suspender o benefício enquanto perdurar a
situação de carência dos serviços, incluindo as comunidades ribeirinhas;
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Estabelece que a isenção de que trata o parágrafo
4º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.876, de 15 de julho
de 1981 alcançará os débitos constituídos e não pagos,
inclusive os inscritos em dívida ativa, e os não constituídos até a data da publicação da presente Lei;
Altera o prazo para a comprovação de carência
ou baixa renda das famílias para 8 (oito) anos.
Não foram apresentadas emendas ao projeto
durante o prazo regimental.
II – Voto do Relator
Com os imóveis de sua propriedade submetidos
ao regime de aforamento, ou enfiteuse, a União aufere renda com foros, que são devidos anualmente e
calculados sobre o valor do domínio pleno do imóvel,
e laudêmios, devidos nas hipóteses de transferência
onerosa, entre vivos, do domínio útil de terrenos da
União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem como de cessão de direitos a eles relativos,
e calculados sobre o valor atualizado do domínio pleno
e das benfeitorias.
Os enfiteutas com renda familiar de até cinco salários mínimos estão isentos do pagamento de foros,
laudêmios e taxas de ocupação.
O projeto principal eleva o limite da isenção recém
mencionada para dez salários mínimos. Além disso,
reduz de 5% para 2% a alíquota do laudêmio e exclui
da base de cálculo as benfeitorias feitas com recursos
exclusivos do enfiteuta.
Com respeito a esse último aspecto, a proposição é meritória. Não há razão para que o enfiteuta seja onerado de forma proporcional ao valor das
benfeitorias por ele próprio custeadas, promovendo o
enriquecimento sem causa do Estado. Tanto é assim
que o art. 2.038, § 1º , inciso I, do novo Código Civil,
instituído pela Lei nº 10.406, de 2002, veda, de forma
taxativa, a cobrança de “laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor
das construções ou plantações”.
Há de se estender, ao regime jurídico aplicável
aos terrenos de marinha e outros imóveis da União,
essa norma do Código Civil.
Já quanto à aventada redução da alíquota do laudêmio, dos atuais 5% para apenas 2%, a medida não
se justifica. Ressalte-se, desde logo, que a medida não
tem qualquer conotação social, posto que as famílias
consideradas carentes já são isentas do pagamento
do laudêmio. A redução seria benéfica para cidadãos
abastados, detentores de imóveis luxuosos, localizados
à beira mar, muitas vezes utilizados apenas para fins
de veraneio. E o beneplácito seria custeado mediante
renúncia de recursos que podem e devem ser direcio-
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nados aos programas sociais que favorecem pessoas
que vivem em situação de pobreza.
Resta analisar a aventada ampliação da faixa de
isenção de foros, laudêmios e taxas de ocupação. Nos
termos do caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.876, de
1981, o benefício é direcionado “às pessoas consideradas carentes ou de baixa renda, cuja situação econômica não lhes permita pagar esses encargos sem
prejuízo do sustento próprio ou da sua família.” Tem,
por conseguinte, cunho estritamente social.
As famílias com renda de até dez salários mínimos, o que corresponde, atualmente, ao valor de R$
4.150,00, não comprometem a própria subsistência ao
recolher, anualmente, 0,6% (seis décimos por cento)
do valor do domínio pleno do terreno. Afinal de contas,
famílias com renda muito inferior suportam pagar, a
cada mês, aluguel em percentual semelhante e proporcional ao valor integral do imóvel, e não apenas
do terreno.
Note-se que todos os programas sociais implementados pelo governo federal adotam a definição
de “família de baixa renda” ditada pelo art. 4º , II, do
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que “Dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal e dá outras providências”. Esse
dispositivo alcança as famílias com renda mensal per
capita de até meio salário mínimo ou total de até três
salários mínimos.
Esse é o limite máximo de renda das famílias que
podem receber os benefícios variáveis do Programa
Bolsa Família, regulado pela Lei nº 10.836, de 2004.
Atualmente, o pagamento desses benefícios é:
I – quando vinculados aos familiares gestantes,
nutrizes, crianças ou adolescentes até 15 (quinze) anos,
limitado ao valor individual de R$ 18,00 e ao número
de até 3 (três) benefícios por família;
II – quando vinculados a adolescentes com idade entre dezesseis e dezessete anos, limitado ao valor de R$ 30,00 e ao número de até dois benefícios
por família.
O mesmo programa restringe o benefício básico,
no valor de R$ 58,00, às famílias com renda mensal
per capita de até R$ 60,00.
Como se vê, a aventada renúncia de receita em
favor de famílias com renda de até dez salários mínimos não se justifica.
O PL nº 5.294/09, de autoria da Deputada Dalva Figueiredo, do mesmo modo, não se justifica, pois
laudêmio não é tributo, portanto, não é imposto. O
laudêmio é uma contraprestação pecuniária que tem
origem na vontade do ocupante ou foreiro de imóvel
da União Federal.
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Deste modo, entendemos que dispensar do pagamento de foro ou taxa de ocupação de imóveis de
propriedade da União às famílias que residem em áreas
carentes de infra-estrutura básica e serviços públicos
essenciais, foge do próprio conceito do que é laudêmio.
Além disso, a faixa de isenção de até cinco salários
mínimos por família, prevista no artigo 1º , parágrafo
2º , do Decreto-Lei nº 1.876, de 15 de julho de 1981,
já é suficiente para não onerar famílias consideradas
carentes ou de baixa renda.
Em suma, dos projetos que tramitam conjuntamente aproveita-se apenas a vedação à incidência
de laudêmio sobre o valor das benfeitorias custeadas
pelo próprio enfiteuta. Entrementes, como o apenso
suprime a referência a quaisquer benfeitorias, e convém resguardar a incidência sobre benfeitorias eventualmente construídas pela União, faz-se necessária
a confecção de Substitutivo.
Pelas razões expostas, votamos pela aprovação
dos Projetos de Lei nºs 1.961, de 2007, e 4.140, de
2008, na forma do Substitutivo anexo e pela rejeição
do PL 5.294, de 2009.
Sala da Comissão, 9 de julho de 2008. – Deputado Edgar Moury, Relator.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 1.961, DE 2007
Altera o caput do art. 3º do Decreto-Lei
nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, que
“Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de
ocupação relativas a imóveis de propriedade da União, e dá outras providências”,
para excluir da base de cálculo do laudêmio as benfeitorias custeadas pelo próprio
enfiteuta.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398,
de 21 de dezembro de 1987, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3° Dependerá do prévio recolhimento
do laudêmio, em quantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do domínio
pleno e das benfeitorias custeadas pela União,
a transferência onerosa, entre vivos, do domínio
útil de terreno da União ou de direitos sobre
benfeitorias neles construídas, bem assim a
cessão de direito a eles relativos.
......................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 09 de julho de 2008. – Deputado Edgar Moury, Relator.
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EMENDA ADITIVA APRESENTADA AO
SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI
Nº 1.961 DE 2007
Acrescente-se ao substitutivo o seguinte artigo:
Art. 1º O art. 1° do Decreto-Lei n° 1.876, de 15 de
julho de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Ficam isentos do pagamento de
foro ou de taxa de ocupação de imóveis de
propriedade da União:
I – as pessoas consideradas carentes, assim entendidas aquelas cuja situação econômica não lhes permita pagar esses encargos, sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família;
II – entidades filantrópicas e os templos
ou igrejas, de qualquer culto, instalados em
terreno de marinha;
...............................................................
§ 4° A isenção de que trata o inciso I
deste artigo aplica-se desde o início da efetiva ocupação do imóvel e alcança os débitos
constituídos e não pagos, inclusive os inscritos
em dívida ativa, e os não constituídos até 27
de abril de 2006, bem como multas, juros de
mora e atualização monetária.
§ 5° A isenção de que trata o inciso II
deste artigo aplica-se desde o início da efetiva ocupação do imóvel e alcança os débitos
constituídos e não pagos, inclusive os inscritos
em dívida ativa, bem como multas, juros de
mora e atualização monetária.” (NR)
Justificação
O pagamento do foro, ou taxa de ocupação, é
um encargo imposto devido à utilização de um bem
público, que a principio deveria servir à coletividade,
por um particular. Entretanto, algumas situações são
peculiares. Veja-se o caso de utilização de bem público
para a instalação de entidades filantrópicas, templos e
igrejas, de qualquer culto. Nesse caso, as entidades,
além de prestarem assistência social, espiritual e orientação religiosa à comunidade, desenvolvem atividades
de cunho assistencial, de saúde, educacional e cultural,
ou seja, de interesse público. Tratam-se de entidades
que cumprem sua missão sem finalidade lucrativa.
Assim, entendemos plenamente justificável dar
um tratamento específico às entidades filantrópicas e
religiosas, que desenvolvem trabalhos relevantes à comunidade, principalmente aos mais necessitados. Os
recursos adicionais, decorrentes da isenção proposta,
poderão ser aplicados em benefício da coletividade e,
assim, atender ao interesse público.
Sala das Comissões, 15 de julho de 2009. – Gorete Pereira, Deputada Federal – PR/CE
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PARECER À EMENDA APRESENTADA AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Em 9 de julho de 2009, apresentamos a esta
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público parecer pela aprovação, com substitutivo, dos
Projetos de Lei nºs 1.961, de 2007, e 4.140, de 2008,
apensado, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.294,
de 2009, também apensado.
Durante o prazo regimental, foi apresentada uma
única emenda, de autoria da Deputada Gorete Pereira,
propondo o acréscimo de inciso ao art. 1º do Decreto-Lei nº 1.876, de 1981, para ampliar a isenção do
pagamento de foro ou taxa de ocupação, atualmente
restrita às pessoas consideradas carentes, de modo
a estendê-la também a entidades filantrópicas e templos ou igrejas de qualquer culto, instalados em terreno de marinha.
Preliminarmente, há de se apontar a inviabilidade
regimental da emenda.
A rigor, a concessão de isenção em favor de
templos constitui proposta autônoma. Tanto que já foi
objeto dos Projetos de Lei nºs 5.374, de 2001, 4.769,
de 2005, 3.018, de 2008, esse último da autoria da
própria Deputada Gorete Pereira. Essas proposições
tramitaram conjuntamente e foram arquivadas após
receberem parecer pela inadequação financeira e orçamentária.
O fato é que a emenda se ocupa de matéria não
abordada pela proposição principal, pelos projetos
apensados e, muito menos, pelo Substitutivo que oferecemos. A abertura de prazo para apresentação de
emendas ao Substitutivo não equivale à reabertura do
prazo de apresentação de emendas às proposições
originais. Trata-se de novo prazo, que visa assegurar
aos parlamentares a faculdade de opinar a respeito
de aspectos estritamente atinentes ao Substitutivo,
sobre os quais ainda não tiveram oportunidade de se
manifestar. Esse novo prazo não se presta, portanto,
à ampliação das propostas consubstanciadas nas proposições sob parecer.
No mérito, não há como negar a existência de
inúmeras entidades que se autointitulam filantrópicas
ou religiosas apenas para usufruir de benesses e, por
meio delas, enriquecer seus dirigentes. Tanto que o irônico termo “pilantrópicas” tornou-se corrente. Por conseguinte, há de se evitar a concessão indiscriminada
de benefícios que, por via indireta, acabam custeados
pelos contribuintes. Em lugar disso, deve-se verificar,
caso a caso, o efetivo proveito, para a comunidade, da
atuação de cada instituição.
Pelas razões expostas, voto pela rejeição da
Emenda de nº 1, oferecida ao Substitutivo anteriormente apresentado, e reitero minha manifestação pela
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aprovação dos Projetos de Lei nºs 1.961, de 2007, e
4.140, de 2008, apensado, na forma do referido Substitutivo, e pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.294, de
2009, também apensado.
Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. – Deputado Edgar Moury, 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 1.961/07 e
o Projeto de Lei nº 4.140/08, apensado, com substitutivo, e rejeitou o Projeto de Lei nº 5.294/09, apensado, e
a emenda apresentada ao substitutivo, nos termos do
parecer do relator, Deputado Edgar Moury .
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009 – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 2.021-B, DE 2007
(Do Sr. Moreira Mendes)
Altera o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto
de 2001, que acresce e altera dispositivos
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação deste e da
emenda apresentada na Comissão (relator:
DEP. MARCOS MONTES); e da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural, pela aprovação
(relator: DEP. WALDIR NEVES).
Novo Despacho: Às Comissões de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Agri-
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cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Constituição e Justiça e de
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24
II
Publicação do Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
EMENDA Nº 1/2008
Dê-se ao § 2º do art. 12 da lei 8.629, de 1993,
alterado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.183 –
56, de 2001, modificado pelo art. 1º do Projeto de Lei
nº 2.021, de 2007, a seguinte redação:
“§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, desde que haja
plano de manejo devidamente aprovado pela
autoridade competente”(NR).
Justificação
Pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) reconheceu o direito a indenização por cobertura
nativa na desapropriação de imóvel rural. Segundo esta
decisão a existência de matas valoriza a propriedade
rural e seu preço de mercado deve ser influenciado
por essa realidade.
Entretanto, para que a indenização da cobertura
vegetal seja apurada separadamente é necessário que
o expropriado comprove que esteja explorando economicamente, ou seja, que haja um plano de manejo devidamente confirmado pela autoridade competente.
Desta forma, para que a proposta atinja o objetivo
para que foi elaborada, é fundamental a eliminação do
vocábulo “não” presente no § 2°do art. 12, constante do
PL em tela, garantindo que, agora, o INCRA ( Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) considere
nos processos de indenização, para fins de reforma
agrária, o valor das áreas de florestas preservadas.
Sala das Comissões, em 23 de abril de 2008. –
Deputado Arnaldo Jardim.
PARECER VENCEDOR
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 2.021, de 2007, de autoria
do ilustre Deputado Moreira Mendes, visa alterar o
artigo 12 da Lei nº 8.629, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, com o propósito de inserir os serviços
ambientais prestados pela cobertura vegetal nas áreas de servidão florestal, de preservação permanente
e de reserva legal, como um dos aspectos a serem
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considerados para o cálculo da indenização referente
a imóvel desapropriado. O Projeto também prevê que
as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, devem integrar o preço da
terra, desde que não haja plano de manejo devidamente aprovado pela autoridade competente.
O PL foi aprovado por unanimidade pela Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural em 13 de dezembro de 2007.
A matéria atualmente encontra-se na Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para
exame de mérito, sendo que, no prazo regimental, foi
apresentada apenas uma emenda (EMC 1/2008), de
autoria do Deputado Arnaldo Jardim, com o propósito
de corrigir a redação proposta pelo projeto para o §
2º do art. 12 da Lei nº .8.629, de 1993, condicionando
a participação na composição do preço da terra, das
florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, à existência de plano de manejo devidamente aprovado pela autoridade competente
(retirada da palavra “não”).
II – Voto do Relator
Em que pesem as boas intenções que nortearam a elaboração do parecer ao PL nº 2.021, de 2007,
pedimos a devida vênia para discordar da argumentação e do substitutivo apresentados pelo nobre Relator,
Deputado Paulo Teixeira.
Ao introduzir um novo aspecto a ser considerado
para o cálculo da justa indenização pela desapropriação
de imóvel, o Projeto, longe de contrariar os conceitos
relativos a função social da propriedade, e de produzir
gastos injustificados e exorbitantes, apenas reconhece
que os benefícios ambientais advindos da cobertura
vegetal nas áreas de servidão florestal, de preservação
permanente e de reserva legal, são usufruídos por todo
o corpo social, que de alguma forma deve retribuir ao
proprietário pelos serviços prestados.
As modificações propostas não objetivam, conforme
coloca o Relator, a geração de lucro para o desapropriado por intermédio do pagamento de indenizações com
valores superiores ao preço de mercado do imóvel, mas
sim o estabelecimento de uma nova concepção quanto
aos elementos que integrariam o preço de mercado, mais
ampla e capaz de refletir toda a importância social da vegetação e dos trabalhos de recuperação e preservação
desenvolvidos pelo proprietário ao longo do período em
que esse imóvel compôs seu patrimônio.
Concordamos com o Relator, quando afirma que
as florestas, matas nativas e outras formas de vegetação natural têm valor econômico, que integra, sem
sombra de dúvida, o valor de mercado do imóvel. Todavia, o cerne da questão não reside na valoração
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da cobertura vegetal em si, mas dos serviços por ela
prestados ao meio ambiente e, consequentemente, a
todos os indivíduos.
Outra ressalva ao parecer em apreço diz respeito
à alegação de que o PL nº 2.021, de 2007, contraria
dispositivo da Lei Complementar nº 95, de 1998. Além
disso, segundo o Relator, não haveria legislação regulamentando as questões ligadas ao pagamento por
serviços ambientais e a lei que cuida dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária não seria o
espaço adequado para que o legislador dispusesse
sobre o tema. Tais considerações configuram flagrante
ofensa ao caput do art. 55 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que determina:
“art. 55 A nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica.”
Como à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável compete somente julgar o mérito
da proposição, a simples existência de juízo quanto à
juridicidade e legalidade da matéria, segundo o parágrafo único do mesmo art. 55 do Regimento Interno,
sujeitaria o parecer ou parte dele a serem considerados como não escritos:
“Art. 55. .................................................
Parágrafo único. Considerar-se-á como
não-escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos
elaborados com violação do art. 119, §§ 2º e
3º , desde que provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria
pelas Comissões ou pelo Plenário.”
Com referência ao substitutivo proposto, acreditamos que seria mais apropriado que os conceitos
constantes do art. 2º fossem, de alguma forma, incorporados ao Projeto de Lei nº 792, de 2007, que “dispõe sobre a definição de serviços ambientais e dá
outras providências”. Ao PL nº 792, de 2007, foram
apensados outros três projetos. Todos encontram-se
na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável desde 2007.
Face o exposto e com a firme convicção de que
o PL nº 2.021, de 2007 pode representar mais um passo em direção à efetiva e necessária regulamentação
do pagamento por serviços ambientais em território
brasileiro, votamos por sua aprovação, bem como da
Emenda nº 1/2008, apresentada nesta, que faz a correção do que aparenta ser um equívoco de digitação
da proposição original.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Marcos Montes, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.021/2007 e
a Emenda nº 1/2008 apresentada na Comissão, nos
termos do Parecer do Deputado Marcos Montes, designado Relator do Vencedor, que apresentou voto
em separado.
O parecer do Relator, Deputado Paulo Teixeira,
passou a constituir voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Rocha – Presidente, Marcos Montes, Jurandy
Loureiro e Leonardo Monteiro – Vice-Presidentes, Antônio Roberto, Edson Duarte, Paulo Piau, Rodovalho,
Sarney Filho, Zé Geraldo, Cezar Silvestri, Fernando
Marroni, Germano Bonow, Luiz Carreira, Moacir Micheletto, Moreira Mendes e Paulo Teixeira.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Marcos Montes, 1º Vice-Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
PAULO TEIXEIRA
O projeto de lei em altera o art. 12 da lei que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária (Lei 8.629/1993), cuja redação hoje é
dada pela Medida Provisória (MP) 2.183-56/2001.
A lei dispõe atualmente:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas
e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados
os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V – funcionalidade, tempo de uso e estado de
conservação das benfeitorias.
§ 1º Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor
das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado
em TDA.
§ 2º Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação
natural, não podendo o preço apurado superar, em
qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3º O Laudo de Avaliação será subscrito por
Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
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O projeto de lei acresce inciso VI no caput, inserindo entre os aspectos a serem considerados os
“serviços ambientais prestados pela cobertura vegetal
nas áreas de servidão florestal, de preservação permanente e de reserva legal”.
No § 2º , propõe a seguinte redação: “Integram
o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e
qualquer outro tipo de vegetação natural, desde que
não haja plano de manejo devidamente aprovado pela
autoridade competente.”
Aberto o prazo regimental nesta Câmara Técnica,
foi apresentada uma emenda pelo Deputado Arnaldo Jardim (EMC 1/2008). A emenda intenta corrigir o
texto proposto para o § 2º pelo projeto de lei, trazendo a seguinte redação: “Integram o preço da terra as
florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, desde que haja plano de manejo devidamente aprovado pela autoridade competente.” Assim, há exclusão da palavra “não”, em razão
do entendimento de que “para que a indenização da
cobertura vegetal seja apurada separadamente é necessário que o expropriado comprove que esteja explorando economicamente, ou seja, que haja um plano
de manejo devidamente confirmado pela autoridade
competente”.
É o nosso Relatório.
II – Voto
A questão dos elementos que compõem a justa indenização nas desapropriações para a reforma
agrária é bastante complexa e tem suscitado diversos
conflitos na esfera judicial.
Deve-se registrar, de início, que a MP 2.18356/2001 alterou substancialmente a redação do art.
12 da Lei 8.629/1993. A redação original do dispositivo era a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em seu patrimônio,
do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1º A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre
outros usualmente empregados:
I – valor das benfeitorias úteis e necessárias,
descontada a depreciação conforme o estado de conservação;
II – valor da terra nua, observados os seguintes
aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2º Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem indenizados
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serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais encarregados de avaliação imobiliária,
quando houver, Tabelionatos e Cartórios de Registro
de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
O texto da lei falava, perceba-se, no valor da terra
nua, o que gerava a interpretação de que não deveria
ser computado valor algum em relação à cobertura
florestal. Como, em alguns casos, a exemplo de áreas
com plano de manejo florestal aprovado, essa vegetação tem claro valor econômico, os conflitos verificados na implementação desse dispositivo legal são
compreensíveis.
Ocorre que, na redação em vigor, já aqui transcrita, não se faz mais referência ao valor da terra nua,
passando-se a considerar justa a indenização que reflita o preço de mercado do imóvel rural, aí incluídas
as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis. No caso das florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação
natural, fica explicitado que o preço apurado não poderá levar a uma indenização que ultrapasse o preço
de mercado do imóvel.
A preocupação em deixar claro que a indenização
pela cobertura florestal não pode implicar gastos injustificados para o Erário parece plenamente pertinente.
O valor econômico porventura associado à cobertura
florestal sempre estará refletido no valor de mercado
do imóvel, se o laudo de avaliação do imóvel for feito
de forma correta.
Se não houvesse o alerta presente no § 2º do art.
12 da Lei 8.629/1993, com a redação dada pela MP
2.183-56/2001, a contagem em separado do valor da
cobertura vegetal implicaria em valores desmesurados
de indenização, superiores ao que os imóveis rurais
representam no patrimônio do desapropriado.
O desapropriado, impõe-se perceber, não pode
obter lucro com a desapropriação, ainda mais porque
a desapropriação para fins de reforma agrária é efetivada quando a propriedade rural não cumpre a função
social, nos termos do art. 184 da Constituição Federal.
Em outras palavras, a desapropriação para fins de reforma agrária é uma desapropriação-sanção.
Discordamos, portanto, da redação proposta para
o § 2º do art. 12 da Lei 8.629/1993 pelo projeto de lei.
Consideramos importante manter a redação atual do
dispositivo, para que não seja interpretado que a cobertura com vegetação nativa tem valor computado
separadamente do valor de mercado do imóvel. Não
se está falando mais em valor da terra nua, expressão
afastada da lei pela MP 2.183-56/2001.
As florestas, matas nativas e outras formas de
vegetação natural têm valor econômico, que integrará
o valor de mercado do imóvel de acordo com suas pe-
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culiaridades. Há necessidade de análise caso a caso
para que se defina esse valor.
Uma área de reserva legal com plano de manejo
aprovado, por exemplo, em regra apresenta um reflexo maior no valor de mercado do imóvel do que uma
área de preservação permanente (APP). Mas mesmo as áreas com regime rígido de proteção, como a
APP – não têm seu valor econômico completamente
eliminado, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A área de cobertura vegetal sujeita
à limitação legal e, conseqüentemente à vedação de
atividade extrativista não elimina o valor econômico
das matas protegidas. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AI-AgR 677647/AP, relator Ministro
Eros Grau, julgamento em 20.05.2008).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OFENSA INDIRETA. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. O acórdão recorrido não ofende diretamente o artigo da Constituição
do Brasil suscitado no recurso extraordinário. Eventual
ofensa se daria indiretamente. 2. A área de cobertura
vegetal sujeita a limitação legal e, conseqüentemente
a vedação de atividade extrativista não elimina o valor
econômico das matas protegidas. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AI-AgR 369469/SP, relator
Ministro Eros Grau, julgamento em 31.08.2004).
Diante disso, discordamos também da proposta
trazida pela EMC 1/2008 para o § 2º do art. 12 da Lei
8.629/1993.
A redação proposta para o inciso VI do caput do
art. 12 merece análise específica.
Não parece justificável a aprovação de uma previsão genérica sobre o cômputo dos serviços ambientais
prestados pela cobertura vegetal nas áreas de servidão florestal, de preservação permanente e de reserva
legal no cálculo da indenização, uma vez que os benefícios desses serviços são difusos, recaem sobre a
comunidade como um todo. Note-se que a comunidade,
mesmo depois da desapropriação, continuará contando
com os serviços ambientais associados às áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
O que poderia, em tese, fundamentar indenização
ao proprietário rural seria a compensação financeira
eventualmente a ele devida pelos serviços ambientais
prestados pela cobertura vegetal. Ocorre que sequer
há legislação em vigor instituindo e regulando esse tipo
de compensação, e a lei que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária cer-
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tamente não é o espaço adequado para o Legislador
dispor sobre o tema. Consoante a Lei Complementar
95/1998, excetuadas as codificações, cada lei tratará
de um único objeto (art. 7º , inciso I).
Em nosso ponto de vista, as áreas de preservação permanente e de reserva legal dificilmente virão a
fundamentar essa compensação financeira, uma vez
que constituem limitações administrativas ao direito
de propriedade. Cabe lembrar que, em nosso sistema
jurídico, a proteção do meio ambiente participa da gênese do direito de propriedade. Não é sem razão que
o Legislador Constituinte estabeleceu que “utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” são requisitos do cumprimento
da função social da propriedade rural (art. 186, inciso
II, da Constituição Federal).
Não se pode falar, assim, em cômputo do valor
da cobertura vegetal das áreas de preservação permanente e de reserva legal de forma adicional ao valor
de mercado do imóvel rural, com avaliação separada,
como parece pretender o Autor do projeto de lei em
exame. A obrigação de proteger essas áreas é inerente
ao próprio direito de propriedade e, dessa forma, o fato
de esses espaços protegidos existirem não implica compensação financeira ao proprietário rural. O cômputo
do valor da indenização para fins de reforma agrária,
devida em razão de uma desapropriação-sanção, não
será também momento para ressarcimentos decorrentes da obrigação de cuidar dessas áreas.
A servidão ambiental está em situação um pouco diferente em relação à APP e à reserva legal, pois
é estabelecida a partir de uma renúncia voluntária do
proprietário rural, em caráter permanente ou temporário,
total ou parcial, a direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais existentes na propriedade (art.
9º -A da Lei 6.938/1981, inserido pela Lei 11.284/2006).
Hoje, a servidão ambiental gera isenção do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR (art. 10, § 1º
, inciso II, alínea “d”, da Lei 9.393/1996, inserido pela
Lei 11.284/2006) e pode ser usada na compensação
de reserva legal (art. 44, § 5º , da Lei 4.771/1965, com
a redação dada pela MP 2.166-67/2001). Nada impede,
todavia, que no futuro a lei possa prever compensação
financeira direta relativa à servidão ambiental. Voltamos a enfatizar, contudo, que a lei que regulamenta os
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária
não é o espaço adequado, do ponto de vista do mérito
e da juridicidade, para esse tipo de previsão.
Devemos lembrar que o § 5º do art. 9º -A da Lei
6.938/1981 dispõe respectivamente que “é vedada,
durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a
alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembra-
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mento ou de retificação dos limites da propriedade”.
Assim sendo, a desapropriação, como transferência
compulsória da propriedade particular para o domínio
público, manterá o status quo anterior em relação à
servidão ambiental, observado o seu prazo de vigência. Não parece haver razão, nessa situação, para o
destaque espacial em relação à servidão ambiental,
em relação às outras áreas com vegetação nativa, nas
normas que tratam do cálculo da indenização constantes na Lei 8.629/1993.
Cabe perceber, ainda, que a legislação da União
não é hoje indiferente ao valor das florestas e outras
formas de vegetação natural, como era no passado.
A própria Lei 8.629/1993, em seu art. 10, considera
como não aproveitáveis as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por
legislação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente, exatamente
para que essas áreas não sejam consideradas como
improdutivas.
Outro exemplo importante está no art. 10 da Lei
9.393/1996 (Lei do ITR) que, complementado pelas alterações feitas pela Lei 11.428/2006, exclui do cálculo
da área tributável e da área aproveitável as áreas: de
preservação permanente e de reserva legal; de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de
uso previstas na alínea anterior; comprovadamente
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual; sob regime de servidão florestal
ou ambiental; ou cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração.
Mesmo com as restrições aqui apresentadas à
proposição in casu, como temos por princípio aproveitar, ao máximo possível, as propostas lançadas ao
debate por nossos Pares, sugerimos aperfeiçoamento
relevante no caput do art. 12 da Lei 8.629/1993, sob
inspiração dos comentários apresentados tanto pelo
Autor do projeto de lei em tela quanto pelo proponente
da EMC 1/2008. Nossa idéia é que, assim como o inciso II do caput do referido dispositivo coloca a aptidão
agrícola entre os aspectos a serem considerados no
preço de mercado do imóvel, seja expressa a obrigação
de se avaliar a compensação eventualmente devida
pela produção madeireira ou não-madeireira relativa
a planos de manejo florestal sustentável devidamente
aprovados pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente (Sisnama). Neste diapasão, iremos
introduzir na Lei 6938 de 1981, que dispõe sobre a
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Política Nacional de Meio Ambiente, os conceitos de
Pagamento Sobre Serviços Ambientais-PSA, Provedores Ambientais e Credores ambientais, bem como
tornar o PSA como instrumento da Política Nacional
de Meio Ambiente. Iremos , também, utilizar o conceito
de Serviços Ambientais utilizado pela “Avaliação Ambiental do Milênio”.
Tal iniciativa tem como base o fato de que para
que possamos introduzir no ordenamento jurídico pátrio a previsão de Pagamento Sobre Serviços Ambientais, PSA, se faz necessário conceituar-se o que é o
Pagamento Sobre Serviços Ambientais,-PSA, quem
provê estes serviços e quem deverá receber por estes serviços, pois a valoração econômica dos serviços
ambientais irá proporcionar à necessária ferramenta
para orientar as tomadas de decisão quanto a política
de conservação e uso sustentável dos recursos ambientais nacionais.
Com esta mudança estaremos atendendo ao
pensamento do proponente ao redigir o PL 2021/ 07
e proporcionando uma melhor situação normativa ao
não atrelar o PSA apenas a serviços florestais.
Diante do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 2.021, de 2007, e da Emenda
nº 1/2008, na forma do substitutivo aqui apresentado.
É o nosso Voto.
Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – Deputado Paulo Teixeira, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.021,
DE 2007
Altera o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição
Federal, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória nº
2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acresce e
altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, das Leis nos 4.504, de 30 de novembro
de 1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O caput do art. 12 da Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com acrescido do seguinte inciso III,
renumerando-se os incisos subseqüentes:
“Art. 12. .................................................
I – ..........................................................
II – .........................................................
III – planos de manejo florestal sustentável devidamente aprovados pelo órgão compe-
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tente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama);
IV – ...................................................... ;
V – ....................................................... ;
VI – ..................................................... .;
§ 1º ........................................................
§ 2º ........................................................
§ 3º .................................................. ...”.
Art. 2º o caput do artigo 3º da Lei 6938 de 31 de
agosto de 1981 passa avigorar acrescido dos incisos
VI, VII, VIII, IX, X e do seguinte parágrafo único;
serviços ambientais: externalidades positivas
dos ecossistemas naturais relacionados ao suporte
ambiental de um determinado bioma ou ecossistema,
classificadas como:
a) de provisão;
b) de regulação;
c) de suporte;
d) culturais ou intangíveis;
e) Pagamento Sobre Serviços Ambientais: a utilização dos mecanismos de compensação econômica nas transações que envolvam
os serviços ambientais previstos aos provedores ambientais;
Provedores ambientais: todo o agente, público ou
privado, que voluntariamente atue no sentido de conservar, recuperar ou aumentar a capacidade natural dos
ecossistemas de prover suas funções ecológicas bem
como sua capacidade de carga ambiental , através de
manejo sustentável dos recursos ambientais.
Credor de Serviços ambientais: todo o agente, público ou privado, que atue como provedor ambiental.
Capacidade de Carga Ambiental: o quanto de
impacto antropogênico o ecossistema é capaz de absorver , sem sofre alterações em suas características
fisíco-químicas e biológicas;
parágrafo único: regulamento irá definir os elementos dos serviços previstos nas alíneas do inciso VI.
Art. 3º o inciso XIII do caput do artigo 9º da Lei
6938 de 31 de agosto de 1981 passa avigorar com a
seguinte redação;
Art.9º são instrumentos da Política Nacional de
Meio ambiente:
...............................................................
XIII. concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, pagamento por serviços Ambientais e outros instrumentos econômicos de política ambiental.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 15 de outubro de, 2009. –
Deputado Paulo Teixeira.
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PROJETO DE LEI Nº 2.165-B, DE 2007
(Do Sr. Edigar Mão Branca)
Institui a Política Nacional de Reforma
ou Construção de Habitações de Interesse Social; tendo pareceres da Comissão
de Desenvolvimento Urbano, pela rejeição
(relator: DEP. LUIZ CARLOS BUSATO); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária (relator: DEP. ANTONIO
PALOCCI).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Urbano; Finanças e Tributação (Mérito
e Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e De
Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação
I – Relatório
Em outubro de 2007 o Ilustre Deputado EDIGAR
MÃO BRANCA formalizou proposição com a ementa
supra, tendo por objetivo estruturar um sistema orientado para a reforma e melhoria de habitações com
acabamentos precários e para a construção de unidades habitacionais destinadas a famílias com renda
mensal de até três salários mínimos.
Iniciando sua tramitação como Projeto de Lei da
Câmara (PL nº 2.165, de 2007), foi objeto do seguinte
despacho: “Às Comissões de Desenvolvimento Urbano; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
– Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões”.
Remetido, inicialmente, à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, foi nessa relatado pelo Deputado
LUIZ CARLOS BUSATO, cujo voto, pela REJEIÇÃO da
proposição, foi aprovado, por unanimidade, pelo Plenário
da Comissão em sua reunião de 06/08/2008.
Recebido nesta Comissão, fomos honrados com
a designação para relatá-la, por despacho da Presidência da Comissão, de 06/11/2008.
Aberto prazo para a apresentação de emendas,
no período 10/11/2008 a 27/11/2008, este transcorreu
sem nenhuma iniciativa nesse sentido.
II – Voto
Nos termos do despacho original, cabe à Comissão de Finanças e Tributação, além do exame de
mérito, apreciar a proposta quanto à sua adequação
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orçamentária e financeira, nos termos dos arts. 32,
IX, “h”, e 53, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD, o que envolve avaliar a sua compatibilidade com a lei orçamentária anual, com a lei de
diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.
O exame da proposição quanto às suas implicações diretas ou indiretas sobre os Orçamentos da
União, em particular quanto ao aumento nas despesas
ou reduções nas receitas previstas na Lei Orçamentária
Anual vigente [Lei nº 11.897, de 30/12/2008], colocou
em evidência as seguintes inadequações:
Pelo seu art. 8º a proposição institui uma série de
exigências para que os estados e municípios tenham
acesso aos recursos da União que sejam destinados
à construção e/ou melhorias em habitações, muitas
das quais não previstas nas leis vigentes ou nos procedimentos de análise e aprovação dos projetos da
espécie, fato que criará sérios embaraços ao prosseguimento das iniciativas já aprovadas;
Pelo seu art. 9º o projeto atribui apenas ao setor
público a responsabilidade pelos aspectos ambientais
e sociais do plano nacional de reforma e construção
de habitações de interesse social, deixando de incluir
o principal agente executor das ações de caráter objetivo, o setor privado. Isso pode representar custos
expressivos para o Erário, para os quais não existem
previsões no Orçamento vigente.
No que se refere à análise da proposição às
normas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009
(LDO/2009), instituída pela Lei nº 11.768, de 14/08/2008,
constata-se que embora os objetivos do projeto não
apresentem conflito com as diretrizes para a ação das
agências financeiras oficiais de crédito (art. 91, I e §
5º , II, da LDO/2009) – que inclui a Caixa Econômica
Federal –, as normas previstas nos incisos I e II do art.
11A (o projeto tem dois arts. 11) da proposição podem
articular diferentes formas de conflito com o art. 92 da
LDO que estabelece:
“Art. 92. Os encargos dos empréstimos e
financiamentos concedidos pela agências não
poderão ser inferiores aos respectivos custos
de captação e administração, ressalvado o
previsto na Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989 [lei que trata, especificamente, dos
Fundos Constitucionais]”.
Além disso, a norma restritiva articulada pelo parágrafo único do art. 11A – tornando exigível a existência
do Plano de Gestão Integrada para que estados e municípios tenham acesso a incentivos e financiamentos
ofertados por órgãos federais de crédito e fomento –,
invade o espaço normativo reservado às LDOs pela
Constituição Federal (art. 165, § 2º in fine) ao definir
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política de aplicação para as agências financeiras oficiais de crédito.
Em relação à Lei do Plano Plurianual (PPA), relativa ao período 2008-2011, aprovado pela Lei nº 11.653,
de 7 de abril de 2008, o maior problema está no fato
do art. 8º da proposição – pelas muitas exigências que
estabelece – inviabilizar a integral implementação de
programas e ações previstas no PPA. Isso ocorrem
em duas vertentes:
1ª) Ao abranger apenas as famílias com
renda mensal de até três salários mínimos, expressa conflito com os programas 9991 – “Habitação de Interesse Social” e 1128 – “Urbanização, Regularização Fundiária e Integração
de Assentamentos Precários”, que articulam
medidas de atendimento habitacional – construção, regularização fundiária e melhorias
habitacionais – para populações de renda familiar de até cinco salários mínimos;
2ª) Ao restringir os atendimentos aos
municípios cujas condições técnicas e econômicas viabilizem a elaboração de Plano de
Gestão Integrada com observância do vasto
conjunto de requisitos mínimos articulados nos
incisos do artigo a proposição limita o acesso de parcela da população carentes dessas
ações públicas. Tais exigência, não cogitadas
quando da formulação do PPA vigente, inviabiliza o atendimento aos pequenos municípios
e comunidades rurais sem condições de arcar
com os custos de tais Planos. Ressalte-se, por
oportuno, que a Lei nº 11.124, de 2005, já articula exigências de suficiente amplitude para
assegurar a adequada alocação dos recursos
destinados às ações habitacionais.
Não devemos deixar de valorizar a iniciativa do
nobre Deputado Edigar Mão Branca, entendendo-a
como um incentivo importante à ação do Poder Executivo em benefício da melhoria das condições habitacionais da população de baixa renda, preocupação
esta que o Governo Federal vem materializando com
o Programa Minha Casa, Minha Vida.
Pelo exposto, somos pela INCOMPATIBILIDADE
E INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
do Projeto de Lei nº 2.165, de 2007, em relação à
Lei Orçamentária Anual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual. Em razão disso,
tendo em vista o disposto no art. 10 da Norma Interna
da Comissão, fica prejudicada a apreciação da proposição quanto ao mérito.
Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. –
Deputado Antonio Palocci, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.165-A/07, nos termos do
parecer do relator, Deputado Antonio Palocci.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly
e Félix Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas,
Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Gladson Cameli, Guilherme
Campos, João Dado, Júlio Cesar, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha
Loures, Vicentinho Alves, Wilson Santiago, Bilac Pinto,
João Magalhães, Leonardo Quintão e Zonta.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Vignatti, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.476-A, DE 2007
(Do Sr. Edmilson Valentim)
Acrescenta artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho, para dispor sobre a garantia no emprego durante e após as férias;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (relatora: DEP. THELMA DE OLIVEIRA).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; 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 em epígrafe, de iniciativa do
ilustre Deputado EDMILSON VALENTIM, tem por escopo dar ao empregado garantia no emprego durante
as férias e até 60 dias após a volta ao serviço, ressalvado o direito ao aviso prévio previsto no art. 487 da
Constituição Federal.
Justifica o Autor sua proposta argumentando que
o direito de férias é garantido pela Constituição Federal
de 1988 e um direito previsto em norma internacional
(Convenção 52 da Organização Internacional do Trabalho – OIT).
No entanto, alega o autor, que em tempos modernos de acirrada disputa profissional, o trabalhador
vem sofrendo com o “medo de sair de férias”, fenôme-
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no já identificado e diagnosticado por especialistas da
área do trabalho.
O nobre parlamentar lembra que a fobia de férias
se manifesta principalmente em sociedades em que
a insegurança no trabalho é uma constante e tende
a ocorrer com mais intensidade nas pequenas e médias empresas.
Em sua justificativa, o autor menciona pesquisa
realizada em São Paulo e Porto Alegre pela International Stress Management Association (ISMA-BR) que
constatou que 38% dos trabalhadores têm medo de
tirar férias. O principal motivo, segundo a pesquisa,
é o temor de perder o emprego. Por isso, é cada vez
mais comum observar, nas empresas, pessoas com
férias acumuladas.
Apresentado em dezembro de 2007, o Projeto foi,
inicialmente, distribuído a esta Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania para análise da
matéria.
A matéria está sujeita à apreciação final das Comissões, a teor do disposto no art. 24, inciso II, da Lei
Interna (competência conclusiva).
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição sob exame.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Trata-se de matéria de mais alta relevância e
de grande consciência social. De fato, a preocupação
com o bem estar dos trabalhadores em seu ambiente
profissional tem despertado grande interesse de gestores, estudiosos e legisladores.
Num mundo cada vez mais veloz e dominado pela
era da alta tecnologia e pelo acirramento da competição profissional, entende-se plenamente o comportamento de alguns trabalhadores em evitar se ausentar
do trabalho e não usufruir do direito legal de ter seu
descanso anual. O receio de ao retornar das férias e
ser demitido agrava o quadro ainda mais, fazendo com
que o descanso ultrapasse o status de benefício para
se tornar um problema.
Tal sintoma é conhecido como Vacation Phobia,
ou seja, medo de férias ou estresse de férias. O termo
criado pelo professor de Psicologia Organizacional e
Saúde da Manchester School of Management, nunca
esteve tão atual.
A psicóloga Adriana de Araújo, autora de diversos livros, lembra que as pessoas, atualmente, ao se
obrigarem a fazer tudo, não suportam a pressão e têm
receio de ficar muito tempo parado sem fazer nada.
“Estas pessoas sentem que estão ficando para trás
e que na volta do descanso terão serviço dobrado. É
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preciso controlar a ansiedade para que o estresse não
chegue à fase de exaustão, que leva à instabilidade
emocional e doenças”.
Os estudos demonstram que as pessoas não têm
fobia do fato de estar em férias, mas sim de tirá-las.
Elas querem mostrar ao empregador o compromisso
delas com o emprego. A idéia é de que quanto mais
tempo ficarem fora, menos influências terão em seu
ambiente profissional.
Os dados mencionados pelo autor sobre a pesquisa realizada pela International Stress Management
Association (ISMA-BR) são bastante preocupantes. Ao
demonstrar que 38% das pessoas entrevistadas têm
medo de tirar férias, motivadas pelo temor de perder o
emprego, receio de não participar de decisões importantes na empresa ou pelo simples fato de não fazer
falta, constata-se a necessidade do Estado interferir
neste quadro, buscando dar um pouco mais de garantia
e tranqüilidade para o trabalhador que sair de férias,
mesmo que durante um curto período de tempo.
Sair de férias deve ser um motivo de alegria e
não um tormento. Os efeitos físicos e psicológicos
para uma pessoa que não consegue tirar um período
de descanso são enormes.
Em todo o mundo há cada vez mais discussões
internacionais mostrando a importância das férias e de
evitar a síndrome do medo de férias. Diversos países
estão adotando medidas de estímulo à mudança de
comportamento de empregadores e empregados. Os
empregadores estão sendo encorajados a ser mais
flexíveis em relação ao modelo de folgas para os seus
funcionários. Os empregados estão sendo estimulados
a tirarem períodos mais curtos e freqüentes de férias,
de modo a não se ausentarem tanto tempo do local
de trabalho e, ao mesmo tempo, tirarem uns dias de
folga e relaxarem.
Nesse sentido, considero oportuna a aprovação
deste projeto de lei, concedendo ao trabalhador a garantia de que a suas férias não serão punidas com a
sua demissão, em um período de 60 dias.
Nosso voto, portanto, é pela APROVAÇÃO quanto
ao mérito do Projeto de Lei nº 2476, de 2007.
Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Deputada Thelma de Oliveira, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 2.476/07,
nos termos do parecer da relatora, Deputada Thelma
de Oliveira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
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Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009.
– Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 2.714-A, DE 2007
(Do Sr. Edgar Moury)
Altera o art. 18 e os arts. 59 a 64, da
Seção V do Capítulo II da Lei nº 8.213, de
1991 e acrescenta o inciso IX ao art. 473
da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (relator: DEP. EDIGAR MÃO
BRANCA).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; 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 Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
O presente projeto de lei tem por escopo instituir
o “auxílio-doença de dependente menor”, estendendo
ao trabalhador, “durante o período em que tiver dependente menor de dezoito anos internado em hospital
ou sob tratamento médico que, mesmo em casa, exija
cuidados especiais em virtude de risco de morte”, os
mesmos benefícios atualmente já concedidos a título
de auxílio-doença.
Justificando a medida, o Autor, referindo-se à
Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, salienta a diferença do tratamento atualmente
dispensado aos trabalhadores do setor público e do setor
privado. Enquanto os primeiros podem se ausentar do
trabalho para acompanhar filhos doentes, os segundos
não dispõem de tal prerrogativa, o que, entre outras
inconveniências, estimula a busca de alternativas que
contornem, ou burlem, a legislação em vigor.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Nos termos regimentais, o mérito da proposição
sob análise, ou seja, sua conveniência, do ponto de
vista da Seguridade Social, possibilidades de implementação etc., está afeto à Comissão de Seguridade
Social e Família.
Cabe-nos analisar, apenas, os possíveis reflexos
da adoção da medida para os trabalhadores.
Sob esse aspecto, não há como negar que, segundo os princípios norteadores do Direito do Trabalho,
todo e qualquer benefício que se institua em prol do
trabalhador será sempre bem vindo. Desse ponto de
vista, portanto, o projeto merece acolhida.
Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.714, de 2007.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. –
Deputado Edigar Mão Branca, 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 2.714/07,
nos termos do parecer do relator, Deputado Edigar
Mão Branca.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009.
– Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 3.777-A, DE 2008
(Do Senado Federal)
PLS Nº 122/07
OFÍCIO Nº 1.245/08 (SF)
Concede anistia a policiais militares
da Polícia Militar do Estado do Rio Grande
do Norte; tendo pareceres: da Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, pela aprovação, com emenda
(relatora: DEP. LUCIANA GENRO); da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. JAIR BOLSONARO); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
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dade e técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, da emenda da Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado e do substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com substitutivo (relator: DEP. MAURO
BENEVIDES).
Despacho: Às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
Relações Exteriores e de Defesa Nacional e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito
E Art. 54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Publicação dos Pareceres das Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
Relações Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição e Justiça e de Cidadania
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
I – Relatório
O presente projeto concede anistia aos policiais
militares da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do
Norte, que participaram do movimento reivindicatório
por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho, iniciado, a partir de 15 de fevereiro de 2007, com
as assembléias das associações que os congregam.
A anistia pretendida atinge todos os policiais militares da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do
Norte que, no período compreendido entre 15 de fevereiro de 2007 e 20 de março de 2007, tenham praticado
quaisquer atos que impliquem em crime militar, falta
ou transgressão disciplinar, em decorrência direta da
participação no movimento reivindicatório. A anistia de
que trata o Projeto abrange tanto os crimes definidos
no Código Penal Militar, quanto as condutas punidas, a
qualquer título e com qualquer pena, pelos regulamentos disciplinares aplicados à Polícia Militar do Estado
do Rio Grande do Norte, quer já tenham sido julgados
definitivamente, quer estejam sendo apurados em ação
penal, inquérito, ou quaisquer procedimentos, tais como
dever de informar, justificativas, conselhos de disciplina,
libelo acusatório ou outros semelhantes.
O Projeto, originário do Senado Federal, foi recebido por esta Comissão dia 11 de agosto de 2008, e
em seu prazo regimental não recebeu emendas.
II – Voto do Relator
O referido Projeto, aprovado no Senado Federal,
corrige uma situação estranha que ocorre no Estado
do Rio Grande do Norte, onde 1.300 policiais estão
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sendo processados por ordem do Governo Estadual.
Diante do descumprimento, pelo Governo Estadual, do
acordo de instituir Plano de Reestruturação do Código
de Vencimentos e Vantagens dos Militares Estaduais,
os militares realizaram Assembléias para discutir como
resolver a situação, durante as quais, obviamente, faltaram ao serviço.
Apesar de tais assembléias terem sido pacíficas,
o Governo Estadual decidiu punir os militares por deserção e outros crimes e transgressões disciplinares.
Portanto, a anistia proposta pelo presente Projeto é
justa, razão pela qual voto pela aprovação do mesmo.
Apresento, também, uma emenda, que tem por objetivo estender a presente anistia aos policiais militares do
Estado da Bahia, que participaram do movimento reivindicatório ocorrido no período compreendido entre os dias
02 a 19 de julho de 2001 e 08 de janeiro de 2002.
Com efeito, tal como os policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte e Tocantins que sofreram
punições por participar de movimento reivindicatório, policiais militares do Estado da Bahia acabaram punidos ou
respondendo processos de natureza criminal militar.
Desse modo, a extensão que ora pretendemos tem
o intuito de ampliar e fortalecer a anistia que se pretende
conceder aos policiais militares da Bahia, sempre visando
a concórdia e a conciliação que nos caracteriza.
Em face do exposto, voto pela aprovação deste Projeto de Lei no 3.777, de 2008, com a emenda anexa.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2008. – Deputada Luciana Genro, Relatora.
EMENDA
Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 3.777, de
2008, o seguinte art. 4º , renumerando-se o atual art.
4º para 5º :
‘‘Art. 3º Aplica-se a anistia de que tratam
os arts. 1º e 2º desta Lei aos policiais militares do Estado da Bahia que participaram do
movimento reivindicatório ocorrido no período
compreendido entre os dias 02 a 19 de julho
de 2001 e 08 de janeiro de 2002.’’
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2008. – Deputada Luciana Genro, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela aprovação, com emenda, do Projeto
de Lei nº 3.777/08, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Luciana Genro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raul Jungmann – Presidente; Marina Maggessi e Marcelo Melo – Vice-Presidentes; Alberto Fraga, Antonio
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Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Fernando Melo,
Francisco Tenorio, Jair Bolsonaro, João Campos, Laerte
Bessa, Paulo Pimenta – Titulares; Enio Bacci, Guilherme Campos, Hugo Leal, Iriny Lopes, José Genoíno e
Marcelo Itagiba – Suplentes.
Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008. –
Deputado Raul Jungmann, Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
I – Relatório
Trata-se de projeto de lei apresentado pelo Exmo.
Sr. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN) propondo
anistia aos militares da Polícia Militar do Rio Grande
do Norte – PMRN que participaram do movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho, iniciado, a partir de 15 de fevereiro
de 2007, com as assembléias das associações que
os congregam.
A proposta atingiria todos os policiais militares da
instituição acima mencionada que, no período de 15
de fevereiro a 20 de março de 2007, tenham praticado
quaisquer atos que impliquem em crime militar, falta
ou transgressão disciplinar, em decorrência direta da
participação no referido movimento reivindicatório.
Abrangeria, também, os crimes definidos no Código Penal Militar, quando as condutas punidas, a qualquer título e com qualquer pena, pelos regulamentos
disciplinares aplicados à PMRN, quer já tenham sido
julgados definitivamente, quer estejam sendo apurados
em ação penal, inquérito, ou outros procedimentos, tais
como dever de informar, justificativas, conselhos de
disciplina, libelo acusatório ou outros semelhantes.
O projeto em tela foi aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal,
com voto irretocável do E. Senador Valdir Raupp, que
manifestou-se pela sua constitucionalidade, juridicidade
e regimentalidade e, no mérito, por sua aprovação.
Da mesma forma, foi aprovado na Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
desta Casa, em brilhante voto da nobre colega Deputada Luciana Genro, que manifestou-se favorável a sua
aprovação e acrescentou Emenda ao texto para incluir,
na anistia proposta, os policiais militares do Estado
da Bahia que participaram de movimento semelhante
ocorrido no período de 2 a 19 de julho de 2001 e em
8 de janeiro de 2002.
É o relatório.
II – Voto do Relator
É inquestionável o alcance meritório do projeto
apresentado pelo nobre Senador Garibaldi Alves. A proposta corrige situação atípica vivida no Estado do Rio
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Grande do Norte, onde cerca de 1.300 policiais estão
sendo processados por ordem do Governo Estadual que
descumpriu acordo de instituir Plano de Reestruturação
do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares
Estaduais, motivando o movimento reivindicatório.
O descumprimento do acordo motivou que os policiais, de forma pacífica, promovessem assembléias
na busca de solução do impasse, acarretando, obviamente, faltas ao serviço.
Embora entenda, e defenda, que os militares, quer
sejam federais ou estaduais, devem ter suas condutas
norteadas pelos pilares da hierarquia e da disciplina,
não se pode admitir que lhes seja negado o direito básico de reivindicar melhores condições de trabalho e
salariais, mormente quando se tratar de compromisso
já assumido por superior e descumprido.
Considerando que o movimento eclodiu em virtude do não cumprimento de compromisso assumido
pelo Governo do Estado, em documento escrito, datado de 28 de junho de 2006, assinado pelo próprio
Comandante da PMRN, além de outros representantes do Governo, no mínimo se deve considerar como
justificável os atos praticados pelos policiais militares,
sendo mais correto afirmar que foram legítimos.
Por outro lado, a nobre Deputada Luciana Genro,
ao relatar o presente projeto, entendeu que a anistia
deveria ser estendida ao policiais militares do Estado
da Bahia, que participaram de movimento reivindicatório ocorrido no período compreendido entre os dias
2 a 19 de julho de 2001 e 8 de janeiro de 2002, posição com a qual concordo plenamente, eis que anistia
sempre visa a concórdia e a conciliação.
Em face de todos esses argumentos, voto pela
aprovação do Projeto de Lei nº 3.777, de 2008, acrescido da Emenda proposta pela Deputada Luciana Genro, apenas fazendo a ressalva de que o artigo a ser
acrescido deve tomar o ordinal 3º , renumerando-se o
atual 3º para 4º , e não 4º , renumerando-se o atual 4º
para 5º , conforme consta no texto da nobre colega,
provavelmente por equívoco de digitação.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2008. –
Deputado Jair Bolsonaro, PP/RJ
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Em reunião ordinária realizada nesta data, durante
a discussão do Projeto de Lei nº 3.777, de 2008, do qual
sou relator, o Deputado Dr. Rosinha, sugeriu a aposição
de Substitutivo, o qual incorporei ao meu parecer.
Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto
de Lei nº 3.777, de 2008, com o Substitutivo anexo e
complementação de voto.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. –
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI No 3.777, DE 2008
Concede anistia a policiais militares
da Polícia Militar do Estado do Rio Grande
do Norte.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É concedida anistia aos policiais militares das polícias militares do Estado do Rio Grande do
Norte, do Estado da Bahia, do Estado de Tocantins,
do Estado de Roraima, do Estado de Pernambuco e
do Distrito Federal, que participaram de movimentos
reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de
condições de trabalho, ocorridos respectivamente entre
15 de fevereiro de 2007 e 20 de março de 2007, de 02
a 19 julho de 2001, de 21/05/2001 a 31/05/2001, de
30/03/2009 a 24/04/2009, de 20/10/2000 a 01/11/2000,
e no segundo semestre de 2000 e no primeiro trimestre de 2001.
Art. 2° A anistia concedida por esta Lei atinge
todos os policiais militares das Unidades da Federação citadas no caput do artigo 1º da presente Lei,
que tenham praticado quaisquer atos que impliquem
em crime militar, falta ou transgressão disciplinar, em
decorrência direta da participação dos referidos movimentos reivindicatórios.
Parágrafo único. A anistia de que trata esta Lei
abrange apenas os crimes definidos no Código Penal
Militar e pelos regulamentos disciplinares aplicados
às polícias militares das Unidades da Federação mencionadas no caput do artigo 1º da presente Norma,
ficando dela excluídos os crimes passíveis de punição
com base no Código Penal.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. –
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.777/08, com
Substitutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado Jair Bolsonaro, que apresentou complementação
de voto. O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em
separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Damião Feliciano,Presidente em exercício; Aldo Rebelo, Aracely de Paula, Bruno Araújo, Claudio Cajado,
Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, Francisco Rodrigues, George Hilton, Íris de Araújo, Ivan
Valente, Jair Bolsonaro, José Fernando Aparecido de
Oliveira, Luiz Sérgio, Maurício Rands, Nilson Mourão,
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Raul Jungmann, Urzeni Rocha, William Woo, André de
Paula, Andre Zacharow, Antonio Carlos Mendes Thame,
Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, Júlio Delgado,
Márcio Reinaldo Moreira, Pastor Pedro Ribeiro, Regis
de Oliveira e Vieira da Cunha.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – Deputado Damião Feliciano, Presidente em exercício.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
DR. ROSINHA
Este projeto de lei, originário do Senado Federal,
propôs, na forma como fora aprovado naquela Casa,
“anistia a Policiais Militares do Rio Grande do Norte, que
praticaram atos que impliquem em crime militar, falta
ou transgressão disciplinar em decorrência direta na
participação do movimento reivindicatório eclodido, no
período de 15 de fevereiro a 20 de março de 2007”.
Posteriormente, a Deputada Luciana Genro ao relatar o projeto na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, resolveu ampliar essa anistia
aos Policiais Militares da Bahia, que também haviam sido
punidos por participarem de movimento reivindicatório.
Ante essa ampliação, o Relator da matéria nesta
Comissão, Deputado Jair Bolsonaro, houve por bem alargar ainda mais a anistia almejada, de modo à nela incluir
também policiais militares do Distrito Federal, Pernambuco, Roraima e Tocantins, que lutaram por melhorias
de vencimentos e de condições de trabalho, “visto que
na maioria dos Estados esses profissionais sofrem com
a falta de valorização, além de condições subumanas
enfrentadas para o exercício de suas funções”.
De acordo com o nobre Relator, como “esses
movimentos eclodiram em virtude do não cumprimento de compromissos assumidos pelos respectivos Governos, como no documento escrito, datado de 28 de
junho de 2006, assinado pelo próprio Comandante da
PMRN, além de outros representantes de Governo, no
mínimo se deve considerar como justificáveis os atos
praticados pelos Policiais Militares, sendo mais correto
afirmar que foram legítimos”.
Assim, decidiu-se estender a anistia “aos Policiais
Militares que participaram dos movimentos reivindicatórios
por melhoria de vencimentos e de condições de trabalho
no Distrito Federal, no segundo semestre de 2000 e no
primeiro trimestre de 2001, no Tocantins, de 21/05/2001
a 31/05/2001, em Roraima, de 30/03/2009 a 24/04/2009
e em Pernambuco, de 20/10/2000 a 01/11/2000”.
Em relação ao mérito da matéria, é preciso considerar, em primeiro lugar, que o art. 48, inciso VIII,
da Constituição Federal, estabelece competência ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, para dispor sobre concessão de anistia. Não
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há, portanto, inconstitucionalidade material ou formal
na proposta em apreço.
Do ponto de vista dos temas atinentes regimentalmente a esta Comissão, também não vemos obstáculos à aprovação da propositura.
É verdade que o direito de greve, assegurado
aos trabalhadores em geral (art. 9°, da Constituição
Federal) e aos servidores públicos civis (art. 37, inciso VII, da Constituição Federal), não é constitucionalmente estendido aos militares das Forças Armadas e
aos integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados.
Tal como ocorre com as Forças Armadas, os integrantes das corporações militares estaduais estão
sujeitos ao princípio da hierarquia e disciplina, sendolhes expressamente vedado a realização de greve
(art.142, §3°, IV c/c art.42, § 1° da Constituição Federal de 1988), em atenção à manutenção da ordem e
da tranquilidade públicas, sujeitando-se os infratores
ao previsto no Código Penal Militar (Título II – Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, Capítulo
I – Do motim e da revolta – arts. 149 a 153).
Por conseguinte, pode-se argumentar que esses militares, ao participarem de uma greve, cometeram delitos
previstos na Carta Magna e no Código Penal Militar.
Contudo, isso não significa que eles não possam
ser anistiados. Antes pelo contrário: a anistia é justamente
o instrumento jurídico, por meio do qual o Estado, mais
especificamente, o Poder Legislativo, declara impuníveis,
por razões sociais, determinados delitos, normalmente
de cunho político, fazendo cessar as diligências persecutórias implementadas por processos administrativos
ou judiciais, tornando-as nulas e de nenhum efeito as
condenações. Em outras palavras, a anistia só pode ser
concedida a quem tiver cometidos delitos.
O que cabe ao Legislativo é decidir se há, nesses
casos, justificativas sociais e políticas para concedê-la.
No nosso entendimento, há razões de sobra. Todos sabem que as polícias militares funcionam, de um modo
geral, em condições precárias, com salários defasados
e infraestrutura inadequada.
Tais condições tornam-se muitas vezes insustentáveis, especialmente quando levamos em consideração
que os policiais militares arriscam diuturnamente suas
vidas nas perigosas ruas das nossas áreas metropolitanas. Ademais, cabe assinalar que, nos casos em
consideração, houve descumprimento de promessas
formais e tratamento indigno dispensado aos policiais
que reivindicavam melhores condições de trabalho,
além de óbvio dano às comunidades, pois muitos policiais vêm sendo impedidos de trabalhar.
Portanto, julgamos o projeto meritório e oportuno. Não obstante, é necessário fazer alguns reparos
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formais. Em primeiro lugar, é necessário apresentar
um Substitutivo para incluir os policiais militares dos
outros Estados. Em segundo, é preciso que esse Substitutivo preveja explicitamente que a anistia concedida
não alcança crimes como lesão corporal ou atentados
ao patrimônio, bem como outros crimes previstos no
Código Penal. No nosso entendimento, a anistia concedida pelo Legislativo não pode ser simplesmente
um cheque em branco que extrapole os delitos administrativos e militares.
Em vista do exposto, votamos favoravelmente ao
Projeto de Lei nº 3.777, de 2008, na forma do Substitutivo, em anexo.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2009. –
Deputado Dr. Rosinha.
SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 3.777, DE 2008
(Do Senado Federal)
Concede anistia a policiais militares
da Polícia Militar do Estado do Rio Grande
do Norte.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É concedida anistia aos policiais militares das polícias militares do Estado do Rio Grande do
Norte, do Estado da Bahia, do Estado de Tocantins,
do Estado de Roraima, do Estado de Pernambuco e
do Distrito Federal, que participaram de movimentos
reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de
condições de trabalho, ocorridos respectivamente entre
15 de fevereiro de 2007 e 20 de março de 2007, de 02
a 19 julho de 2001, de 21/05/2001 a 31/05/2001, de
30/03/2009 a 24/04/2009, de 20/10/2000 a 01/11/2000,
e no segundo semestre de 2000 e no primeiro trimestre de 2001.
Art. 2° A anistia concedida por esta Lei atinge
todos os policiais militares das Unidades da Federação citadas no caput do artigo 1º da presente Lei,
que tenham praticado quaisquer atos que impliquem
em crime militar, falta ou transgressão disciplinar, em
decorrência direta da participação dos referidos movimentos reivindicatórios.
Parágrafo único. A anistia de que trata esta Lei
abrange apenas os crimes definidos no Código Penal
Militar e pelos regulamentos disciplinares aplicados
às polícias militares das Unidades da Federação mencionadas no caput do artigo 1º da presente Norma,
ficando dela excluídos os crimes passíveis de punição
com base no Código Penal.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2009. –
Deputado Doutor Rosinha.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
I – Relatório
O Projeto de Lei em testilha, proveniente do PLS
122/2007, – de iniciativa do Senador Garibaldi Alves
Filho, Senadora Rosalba Ciarlini e Senador José Agripino –, foi distribuído às seguintes comissões de mérito, além da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.
Na justificativa, o autor relata que se trata de
punição pelo crime de deserção e infração administrativa por falta ao serviço, em razão de participação
pacífica em assembléias da categoria para tratar de
reivindicação salarial.
Na Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado foi aprovado com emenda, estendendo o benefício aos policiais militares do Estado
da Bahia.
Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, foi aprovado na forma do substitutivo, apresentado em voto em separado do Dep. Doutor Rosinha
e incoporado pelo Relator em voto complementar, estendendo o benefício também aos militares do Tocantins, Roraima, Pernambuco e Distrito Federal.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto trata, basicamente, de duas matérias
conexas: anistia política e penal militar aos militares,
em razão de reivindicação salarial. Ambas são de
competência do Congresso, segundo a Constituição
Federal, art. 21, XVII, combinado com art. 48, VIII, e
5.º, XLIII. A iniciativa é concorrente, nos termos do art.
61, caput e § 1º .
Art. 21. Compete à União:
XVII – conceder anistia;
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
(...)
VIII – concessão de anistia;
A anistia prevista no art. 21 é vista principalmente como anistia política, porém, a interpretação desse artigo com o art. 5º , XLIII,
permite concluir que ela também pode ser
concedida aos crimes comuns e militares, não
compreendidos na vedação constitucional.
Art. 5º ....................................................
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XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática
da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
Na publicação digital “A Constituição e o Supremo”, no artigo 21, consta a decisão seguinte que fundamenta o entendimento exposto nesse voto.
“Lei 8.985/95, que concede anistia aos candidatos
às eleições gerais de 1994, tem caráter geral, mesmo
porque é da natureza da anistia beneficiar alguém ou
a um grupo de pessoas. Cabimento da ação direta de
inconstitucionalidade. A anistia, que depende de lei, é
para os crimes políticos. Essa é a regra. Consubstancia
ela ato político, com natureza política. Excepcionalmente, estende-se a crimes comuns, certo que, para estes,
há o indulto e a graça, institutos distintos da anistia (CF,
art. 84, XII). Pode abranger, também, qualquer sanção imposta por lei. A anistia é ato político, concedido
mediante lei, assim da competência do Congresso e
do Chefe do Executivo, correndo por conta destes a
avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade
do ato, sem dispensa, entretanto, do controle judicial,
porque pode ocorrer, por exemplo, desvio do poder de
legislar ou afronta ao devido processo legal substancial
(CF, art. 5º , LIV). Constitucionalidade da Lei 8.985, de
1995.” (ADI 1.231, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento
em 15-12-05, DJ de 28-4-06)
Dessa decisão destaca-se a afirmação de que a
anistia pode “abranger qualquer sanção imposta pela
lei”. Daí a conclusão pela constitucionalidade e juridicidade deste Projeto.
Demonstrada a constitucionalidade e juridicidade
da lei, ainda na competência exclusiva desta Comissão,
observamos que o Projeto não atende aos requisitos
da Lei Complementar 95/1998. Porém ainda há tempo
de corrigir esta falha, mediante emenda, ou substitutivo, acrescentando o parágrafo primeiro contendo o
objeto e âmbito de aplicação da lei.
Quanto ao mérito, acompanhamos as Comissões anteriores, que entenderam pela oportunidade e
conveniência da aprovação da lei, porém, em tempo,
entendemos que há necessidade de abranger todas
as situações similares, razão pela qual optamos pela
apresentação de substitutivo ao Projeto de Lei, contemplando a emenda e o substitutivo das comissões
de mérito.
Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do PL 3.777, de
2008, da emenda da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado e do Substitutivo da
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Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
e, no mérito, pela aprovação deles, na forma do Substitutivo que apresentamos.
Sala da Comissão, 07 de dezembro de 2009. –
Deputado Mauro Benevides, Relator.
1º SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 3.777, DE 2008
Concede anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte,
Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco,
Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É concedida anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal, punidos por participar de
movimentos reivindicatórios.
Art. 2º É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal, punidos por participar de
movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho, ocorridos entre o
segundo semestre de 2000 e a publicação desta lei.
Art. 3º A anistia de que trata esta lei abrange os
crimes definidos no Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1967 – Código Penal Militar, e as infrações
disciplinares conexas, não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal e nas leis penais especiais.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2009. –
Deputado Mauro Benevides, Relator.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Apresento a seguinte complementação de voto no
sentido de fazer uma alteração no art. 2º do Substitutivo,
para que conste no texto o termo “primeiro semestre
de 1997” em vez de “segundo semestre de 2000”.
Esta alteração está representada no Substitutivo em
anexo, ao qual peço o acolhimento de meus pares.
Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do PL 3.777, de
2008, da emenda da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado e do Substitutivo da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
e, no mérito, pela aprovação deles, na forma do Substitutivo que apresentamos.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Mauro Benevides, Relator.

Quinta-feira 17

72353

2º SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 3.777, DE 2008
Concede anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte,
Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco,
Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.º É concedida anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal, punidos por participar de
movimentos reivindicatórios.
Art. 2.º É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal, punidos por participar de
movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho, ocorridos entre o
primeiro semestre de 1997 e a publicação desta lei.
Art. 3º A anistia de que trata esta lei abrange os
crimes definidos no Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1967 – Código Penal Militar, e as infrações
disciplinares conexas, não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal e nas leis penais especiais.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Mauro Benevides, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei nº 3.777/2008, da Emenda da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e
do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, com substitutivo, nos termos
do Parecer, com complementação, do Relator, Deputado Mauro Benevides. O Deputado Mendonça Prado
apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e José Maia
Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Augusto Farias, Emiliano José,
Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo
Pudim, Gonzaga Patriota, Indio da Costa, Jefferson
Campos, João Campos, João Paulo Cunha, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho,

72354

Quinta-feira 17

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marcelo Itagiba, Márcio França, Marcos Medrado, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães,
Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo
Filho, Zenaldo Coutinho, Chico Lopes, Eduardo Lopes,
Fátima Bezerra, Hugo Leal, Jaime Martins, Jair Bolsonaro, João Magalhães, Major Fábio, Moreira Mendes
e Odílio Balbinotti.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC AO
PROJETO DE LEI Nº 3.777, DE 2008
Concede anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte,
Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco,
Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.º É concedida anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal, punidos por participar de
movimentos reivindicatórios.
Art. 2.º É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima,
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, Santa
Catarina e Distrito Federal, punidos por participar de
movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho, ocorridos entre o
primeiro semestre de 1997 e a publicação desta lei.
Art. 3º A anistia de que trata esta lei abrange os
crimes definidos no Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1967 – Código Penal Militar, e as infrações
disciplinares conexas, não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal e nas leis penais especiais.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2009. –
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
MENDONÇA PRADO
O Projeto de Lei de nº 3.777, de 2008, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, concede anistia
a policiais militares da Polícia Militar do Estado do
Rio Grande Norte, não apresentando, em seu texto,
o agraciamento dos Policiais Militares do Estado de
Santa Catarina.
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Nesse sentido, propomos que seja alterada a
redação do art. 3º , do Projeto de Lei de nº 3.777, de
2008, deverá ter a seguinte redação:
“Art. 3º Aplica-se a anistia de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei aos policiais
militares:
I – Do Estado do Rio Grande do Norte
que participaram do movimento no período de
15 de fevereiro a 20 de março de 2007;
II – Do Estado da Bahia que participaram
do movimento reivindicatório ocorrido no período compreendido entre os dias 2 a 19 de julho
de 2001 e no dia 8 de janeiro de 2002;
III – Do Distrito Federal que participaram
de movimento no segundo semestre de 2000
e no primeiro trimestre de 2001;
IV – Do Estado do Tocantins que participaram de movimento no período no período
de 21 a 31 de maio de 2001;
V – Do Estado de Roraima que participaram de movimento no período de 30 de março
a 24 de abril do ano de 2009;
VI – Do Estado de Pernambuco que participaram de movimento no período de 20 de
outubro a 1 de novembro de 2000;
VII – Do Estado de Santa Catarina que
participaram do movimento reivindicatório iniciado no dia 1 de maio de 2007 a 10 de fevereiro de 2009;
VIII – Do Estado do Ceará, de 29 a 31
de julho de 1997.”
Ao submetermos à apreciação dos membros
desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania o nosso voto, esclarecemos que somos a favor
de sua aprovação nos termos do voto do relator, Deputado Mauro Benevides, mas desde que constem as
alterações ora apresentadas.
Sala da Comissão, 5 de março de 2010. – Mendonça Prado, Deputado Federal – DEM/SE
PROJETO DE LEI Nº 3.961-A, DE 2008
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 667/08
AVISO Nº 782/08 – C. CIVIL
Dispõe sobre a criação de cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Gratificação
por Exercício em Cargo de Confiança, nos
órgãos da Presidência da República; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: DEP. LUIZ CARLOS BUSATO).
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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 propositura do Poder Executivo prevê a criação
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e de Gratificações por
Exercício em Cargo de Confiança, cuja alocação na
estrutura regimental dos órgãos integrantes da Presidência da República seria promovida, posteriormente,
pelo Poder Executivo.
Consoante a Exposição de Motivos Interministerial
nº 190/2008/MP/Ccivil-PR – que respalda o projeto, a
intenção é aprimorar o desempenho institucional dos
órgãos atendidos e a alocação inicialmente prevista
para os cargos e funções seria a indicada na tabela
a seguir.
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vimento econômico e social são fundamentais para o
aperfeiçoamento da democracia e exigem o aumento
do quadro de cargos no nível estratégico.
De modo semelhante, o fortalecimento das estruturas organizacionais do Gabinete Pessoal do Presidente da República, da Secretaria de Comunicação
Social, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar é justificado
pelo propósito de conferir maior efetividade e concatenação ao relacionamento com a sociedade.
O impacto orçamentário da proposta foi estimado
em R$ 7,607 milhões anuais.
Não foram apresentadas emendas ao projeto
durante o prazo regimental, observado por este colegiado.
II – Voto do Relator
Trata-se da criação de 90 (noventa) cargos em
comissão e 8 (oito) funções gratificadas, a serem alocadas nos órgãos da Presidência da República. Embora o
projeto não especifique que órgãos teriam sua estrutura
organizacional ajustada, a questão é esclarecida pela
Exposição de Motivos que respalda a proposta.
O documento recém mencionado, firmado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
demonstra que o projeto apresentado pelo Executivo é meritório, posto que busca conferir maior eficiência, eficácia
e efetividade às ações do Governo da Nação, mediante
aprimoramento dos mecanismos de articulação com a
sociedade e, especialmente, entre os Poderes da União
e dos demais entes da federação. É, também, oportuno,
posto que a magnitude do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, cuja relevância ganha vulto na atual
conjuntura, justifica, especificamente, os ajustes estruturais propostos para a Casa Civil.
Por essas razões, considerando que a articulação
com a sociedade é essencial em um regime verdadeiramente democrático, voto pela integral aprovação do
Projeto de Lei nº 3.961, de 2008.
Sala da Comissão, 08 de dezembro de 2009. –
Deputado Luiz Carlos Busato, Relator.
III – Parecer da Comissão

Quanto à Casa Civil, especificamente, revela-se
o propósito de otimizar as ações de acompanhamento
e coordenação da execução do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
No que concerne à Secretaria de Relações Institucionais, defende-se que a ampliação e o aprimoramento
dos mecanismos de diálogo com os setores envolvidos na construção de políticas públicas de desenvol-

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 3.961/08, nos termos do
parecer do relator, Deputado Luiz Carlos Busato, contra o voto da Deputada Thelma de Oliveira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Sabino
Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e Manuela
d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel Almeida,
Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete
Pereira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos
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Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de
Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, Edinho
Bez, Emilia Fernandes e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.022-A, DE 2008
(Do Sr. Jorginho Maluly)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662,
de 7 de junho de 1993, para dispor sobre o
salário mínimo profissional do Assistente
Social; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste e do de nº 5278/09,
apensado, com substitutivo (relatora: DEP.
THELMA DE OLIVEIRA).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; 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 em exame, de autoria do Deputado
Jorginho Maluly, estabelece o salário mínimo profissional do Assistente Social. Nesse sentido, acrescenta
dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que
dispõe sobre a profissão.
O autor assim justifica o projeto: A presente proposta deriva do imperativo de melhor proteger o trabalho desenvolvido pelos profissionais em questão, cujo
relevante papel é o de intervir nas relações humanas,
gerindo, executando, avaliando e monitorando programas
e projetos nas áreas de saúde, educação, assistência e
previdência social, favorecendo o acesso da população
aos direitos sociais. Sem dúvida que o desenvolvimento
dessas atividades exige elevado grau de responsabilidade e compromisso com a cidadania, sobretudo diante
do quadro de exclusão social e pauperização que atinge
grande parte da população brasileira.
À proposição foi apensado o Projeto de Lei nº
5.278, de 2009, de autoria da Deputada Alice Portugal, que altera a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993,
para dispor sobre o salário mínimo profissional do Assistente Social.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos projetos.
É o relatório.
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II – Voto da Relatora
São meritórias as propostas dos Deputados Jorginho Maluly e Alice Portugal em estabelecer piso salarial para os Assistentes Sociais.
A fixação de um piso salarial por lei é de fundamental importância para a boa atuação de determinadas atividades, proporcionando melhores condições
de trabalho aos profissionais, pois lhes assegura uma
remuneração proporcional às suas responsabilidades.
Isso certamente evitará que, no caso, os Assistentes
Sociais atuem em outros estabelecimentos ou, até
mesmo, desempenhem outras atividades no intuito de
sobreviverem condignamente.
Em sua justificativa, a Deputada Alice Portugal
nos informa sobre O perfil profissional do Assistente Social no Brasil, resultado de pesquisa realizada,
em 2004, pelo Conselho Federal de Serviço Social –
CFESS, responsável pela coordenação geral, e pela
Universidade Federal de Alagoas – UFAL, responsável
pela coordenação técnica:
97% dos profissionais são do sexo feminino;
77,19% possuem apenas um vínculo
empregatício;
78% atuam no serviço público, sendo
41% na esfera municipal; 24%, na estadual e
13%, na federal;
apenas 28% têm jornada de trabalho de
30 horas;
45% têm remuneração de 4 a 6 salários
mínimos e 20%, de 7 a 9 salários mínimos;
55,34% possuem apenas graduação e
36,26%, especialização.
Todavia ousamos discordar do valor do piso salarial proposto no projeto principal, um pouco aquém
do defendido pelos Assistentes Sociais.
Entendemos que o sugerido no projeto apensado
vai ao encontro do anseio de valorização da categoria
que defende uma importância na ordem de R$ 3.720,00
(correspondente a 8 salários mínimos do valor em vigor
em fevereiro de 2009, que é de R$ 465,00).
Quanto à jornada de trabalho, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião
ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2008,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.890, de
2007, de autoria do Deputado Mauro Nazif, que determina a duração do trabalho do Assistente Social em
trinta horas semanais.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada no dia 10 de junho
de 2008, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do referido projeto, que hoje tramita
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na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal
sob a relatoria da Senadora Serys Slhessarenko.
Dessa forma, achamos por bem dispormos, nesta oportunidade, apenas sobre a fixação do piso salarial dos Assistentes Social, razão pela qual somos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.022, de 2008,
e do Projeto de Lei nº 5.278, de 2009, nos termos do
Substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 05 de agosto de 2009. – Deputada Thelma de Oliveira, Relatora.
SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI
Nos 4.022, DE 2008 E 5.278, DE 2009
Altera a Lei nº 8.662, de 7 de junho de
1993, para dispor sobre o salário mínimo
profissional do Assistente Social.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.622, de 7 de junho
de 1993, que “Dispõe sobre a profissão de Assistente
Social, e dá outras providências”, a fim de estabelecer
o piso salarial da categoria.
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.662, de 7 de junho
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º ,
renumerando-se o parágrafo único para § 1º :
“Art. 2º ...................................................
...............................................................
§ 2º É devido aos Assistentes Sociais o
piso salarial de R$ 3.720,00 (Três mil, setecentos e vinte reais), a ser reajustado:
I – no mês de publicação desta lei, pela
variação acumulada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, elaborado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, em julho de 2009, inclusive,
ao mês imediatamente anterior ao do início de
vigência desta lei;
II – anualmente, a partir do ano subsequente ao do reajuste mencionado no inciso
I deste artigo, no mês correspondente ao da
publicação desta lei, pela variação acumulada do INPC nos doze meses imediatamente
anteriores.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – Deputada Thelma de Oliveira, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.022/08
e o Projeto de Lei nº 5.278/09, apensado, com subs-
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titutivo, nos termos do parecer da relatora, Deputada
Thelma de Oliveira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.028-B, DE 2008
(Da Sra. Rita Camata)
Dá nova redação aos arts. 3º , 4º e 5º
e acrescenta art. 5º -A e §§ 3º e 4º ao Art. 1º
da Lei n° 11.770, de 09 de setembro de 2008,
que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade
mediante concessão de incentivo fiscal, para
ampliar a licença paternidade para os casos
mencionados; tendo pareceres: da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela aprovação (relator: DEP. EDUARDO BARBOSA); e
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (relator:
DEP. EDUARDO BARBOSA).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Trabalho, de Administração e
Serviço Público; Finanças e Tributação (Mérito
e Art. 54, RICD); e Constituição E Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24,
II
Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
De acordo com o Projeto, a ilustre Deputada Rita
Camata, autora, pretende que a Lei nº 11.770, de 09 de
setembro de 2008, que “cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade
mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991”, seja alterada para
permitir que a licença-paternidade seja ampliada para
trinta dias. Tal ocorrerá na hipótese de a mãe empregada não gozar da ampliação da licença-maternidade,
em razão de a empresa empregadora não ter aderido
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ao programa de ampliação da licença, que é voluntário. O Projeto também prevê que o período de trinta
dias será concedido imediatamente após a fruição da
licença-maternidade prevista constitucionalmente.
O Projeto garante a remuneração integral da empregada ou do empregado durante o período de prorrogação da licença, mas estabelece, como condição
para fruição do benefício, a proibição de exercício de
qualquer atividade remunerada e de manutenção da
criança em creche ou organização similar.
Por fim, prevê vantagens fiscais para as empresas
que aderirem ao Programa de prorrogação da licençamaternidade e paternidade, permitindo que a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real possa deduzir
do imposto devido, em cada período de apuração, o
total da remuneração paga ao empregado durante a
prorrogação da licença.
Além disso, prevê que as pessoas jurídicas tributadas
com base no regime de lucro presumido e as optantes pelo
Simples Nacional, farão jus ao crédito tributário correspondente ao valor total da remuneração paga no período de
licença prorrogada do empregado beneficiado.
A Comissão de Seguridade Social e Família manifestou-se pela aprovação do Projeto.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Na ocasião em que relatamos a matéria pela Comissão de Seguridade Social e Família, observamos
que a ampliação da licença-paternidade nos moldes
previstos na proposição sob análise possibilitará a
continuidade do aleitamento materno, mediante o uso
de mamadeiras, e contribuirá para que o bebê tenha
um desenvolvimento físico e emocional mais saudável
e equilibrado. Ademais, a convivência paterna nesse
período da primeira infância é fundamental.
Examinando a matéria, agora pelo prisma das
competências da CTASP, não vemos óbices à sua aprovação. Ao contrário, o Projeto é extremamente benéfico
aos trabalhadores e à sociedade, pois acrescenta uma
alternativa de convivência do bebê com o pai, no caso
de a mãe não ser beneficiada com a prorrogação da
licença-maternidade, que é, nos termos da legislação
atual, facultativa por parte do empregador.
Dessa maneira, utilizando as mesmas possibilidades previstas na Lei 11.770/ 2008, a medida, se adotada,
ampliará a cobertura do programa, pois, caso a empresa
empregadora da mãe não tenha aderido à prorrogação
voluntária, haverá ainda a possibilidade de o pai ter sua
licença prorrogada para acompanhar a criança.
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Por outro lado, as bases de financiamento da
prorrogação não oneram o contrato de trabalho, pois
os gastos dos empregadores serão ressarcidos pela
compensação fiscal.
Nesse sentido, a alteração proposta pelo Projeto
para o art. 3º da Lei nº 11.770/ 2008, tem como objetivo resgatar dispositivo anteriormente vetado, de forma
a tornar viável a adesão das empresas optantes do
Simples Nacional e daquelas optantes pela tributação
do lucro presumido ao Programa Empresa Cidadã. Tal
medida é importante, pois as empresas englobadas
nesse universo respondem pela maioria dos postos
de trabalho no país.
As condições para fruição do benefício, como a
proibição de exercício de qualquer atividade remunerada e vedação de manter a criança em creche no período
da licença, nos parecem justas e adequadas.
Em razão do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 4028, de 2008.
Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Deputado eduardo barbosa, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.028-A/08,
nos termos do parecer do relator, Deputado Eduardo
Barbosa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009
Deputada manuela d’ávila
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.246-A, DE 2008
(Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto)
Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que “institui normas gerais
para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública”; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (relator: DEP. MILTON MONTI).
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Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Finanças
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 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 nº 4.246, de 2008, de autoria
do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, objetiva
aperfeiçoar o texto do dispositivo inserto no caput do
art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004,
alterando de 1% para 10% da receita corrente líquida,
para efeito da faculdade de concessão de garantia e
de realização de transferências voluntárias da União,
os limites máximos estabelecidos para a soma das
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto
das parcerias já contratadas pelos entes federativos no
ano anterior e para as despesas anuais dos contratos
vigentes desses entes nos dez anos subsequentes.
No prazo regimental não foram oferecidas emendas perante esta Comissão.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Nada obstante ser notório o avanço representado pela instituição das parcerias público-privadas no
âmbito da administração pública brasileira, forçoso é
reconhecer que, passados mais de quatro anos do
início de sua vigência, já existe um razoável grau de
concordância dos gestores públicos quanto à necessidade de ajuste de alguns de seus dispositivos.
De fato, as parcerias público-privadas foram instituídas com o evidente alvo de induzir a captação de
investimentos privados para projetos públicos que,
apesar de possuírem elevada importância, não contavam imediatamente com os recursos necessários à
sua realização, consistindo, em essência, num mecanismo criativo de cooperação entre os setores público
e privado, por meio do compartilhamento de riscos e
de resultados, com vistas a uma redução relevante dos
gastos da administração no setor de infraestrutura.
Entretanto, o que se verifica hoje é que os limites
máximos originalmente fixados de 1% da receita corrente
líquida dos entes estaduais e municipais para a soma das
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das
parcerias já contratadas no ano anterior, bem como para
a totalidade das despesas anuais dos contratos vigentes
nos dez anos subsequentes, de observância obrigatória
para aval e transferências voluntárias da União para es-
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ses entes, têm dificultado e mesmo impedido a expansão
das parcerias público-privadas no País.
Nesse contexto, saudamos a proposição em epígrafe, pois entendemos que ela representa um passo
significativo no sentido de viabilizar, no mundo fático
real, os intentos esperados quanto à utilização mais
abrangente desse instituto pelos entes estaduais e municipais da nossa Nação, em benefício de todos os cidadãos brasileiros, que demandam, legitimamente, por
uma melhoria substancial no setor de infraestrutura.
Em face do exposto, votamos, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 4.246, de 2008.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Deputado Milton Monti, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.246/08, nos
termos do parecer do relator, Deputado Milton Monti.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009 – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.443-A, DE 2008
(Do Sr. Paulo Lima)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames clínicos toxicológicos periódicos para
policiais civis, militares e federais, agentes
de trânsito estaduais e guardas municipais;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejeição (relator: DEP. LAERTE BESSA).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Seguridade Social e Família; Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado; 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
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I – Relatório
O projeto de lei ora relatado tem por objetivo
submeter compulsoriamente os militares e servidores
de corporações de segurança pública à realização de
exames clínicos toxicológicos periódicos. De acordo
com o art. 2º do projeto, a negativa em se submeter a
esses exames implicaria em responsabilização disciplinar e criminal do servidor.
Em caso de resultado positivo dos exames, indicativo de consumo de substância psicotrópica proibida, será facultada a realização de contraprova, às
expensas do interessado. Observado esse direito, o
servidor será encaminhado para tratamento provido
pelo poder público, ficando afastado de tarefas de risco e privado da percepção de função gratificada até
sua recuperação.
O art. 4º do projeto assegura a natureza confidencial dos resultados dos exames e exclui a possibilidade de aplicação de sanções decorrentes de eventual
resultado positivo.
Cumprido o prazo para apresentação de emendas no âmbito desta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nenhuma chegou a ser
oferecida. Compete ao colegiado, na presente oportunidade, manifestar-se sobre o mérito do Projeto de
Lei nº 4.443, de 2008.
II – Voto do Relator
Preliminarmente, cabe apontar as impropriedades
de ordem constitucional que comprometem a viabilidade
da transformação do projeto sob exame em norma legal.
Ao pretender estabelecer obrigações para militares e
servidores de outras esferas de governo, a proposição
manifestamente invade a competência própria desses
entes, aos quais a Constituição assegura autonomia
política e administrativa. Mesmo no que concerne aos
policiais federais, evidencia-se que a exigência de realização de exames toxicológicos constitui matéria
pertinente ao regime jurídico a que estão submetidos
aqueles servidores. Nessas circunstâncias, a apresentação de projeto de lei dessa natureza é prerrogativa
reservada ao Presidente da República.
Apesar disso, face à competência regimental da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
para manifestar-se quanto a esses aspectos, deixo de
considerá-los para efeito do presente voto, passando
a ater-me apenas às questões de mérito.
Sob esse prisma, apesar de reconhecer a gravidade dos problemas decorrentes do consumo e do tráfico
de substâncias psicotrópicas proibidas, considero ser
inaceitável o projeto, face a seu conteúdo discriminatório. O autor argumenta que o policial, “sob a influência
de substância entorpecente, não terá discernimento
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suficiente para agir com a serenidade que sua função
requer, colocando em risco a segurança de terceiros”.
Se a afirmativa é verdadeira para os policiais, vale na
mesma medida para outros profissionais, tais como
os cirurgiões, os tripulantes de avião e os motoristas
profissionais, dentre tantos outros. Nem por isso se
cogita na hipótese de submetê-los ao constrangimento
injustificado de exames toxicológicos periódicos, colocando-os, ainda que implicitamente, sob a suspeita
de envolvimento com drogas ilícitas.
A negativa em acolher a imposição de exames
toxicológicos rotineiros não significa que se defenda
uma postura permissiva da administração pública, desatenta aos efeitos danosos que o consumo de drogas
possa provocar na atuação de policiais ou de outros
servidores públicos. O que se advoga é que a ação do
poder público seja necessariamente motivada, a ser
deflagrada apenas nos casos em que se percebam
alterações de comportamento potencialmente atribuíveis ao consumo de drogas.
No âmbito do serviço público, foco do projeto sob
exame, a administração já dispõe de instrumentos para
submeter a inspeção médica servidores que apresentem
indícios de lesões orgânicas ou funcionais, afastando-os
do exercício do cargo, de ofício, quando a perícia médica assim o indicar. Na esfera da União, a que obrigatoriamente fica restrita a eficácia de lei federal, a matéria
encontra-se disciplinada nos arts. 202 e 206 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre
o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais”. De
forma semelhante, leis estaduais que cuidam do regime
jurídico de servidores ou de militares de seus quadros
próprios também contemplam a hipótese de inspeção
de saúde, em razão da qual pode ser prescrito tratamento especializado e, se for o caso, determinado, de
ofício, o afastamento temporário do serviço.
Cabe assinalar, ainda, que a proposição apresenta
deficiências técnicas que prejudicam a concretização
de seus desideratos. Embora pretendendo alcançar
também os policiais militares, além dos servidores
civis das carreiras policiais e de outras vinculadas às
atividades de segurança pública, o art. 2º do projeto
apresenta parágrafos que se referem apenas a servidores, ignorando o fato de que esse conceito não mais
abrange os militares, desde a promulgação da Emenda
Constitucional nº 18, de 1998.
Adicionalmente, o projeto contém erro de numeração, uma vez que ao art. 2º segue-se o art. 4º , sem
que exista um art. 3º entre ambos. Embora essas imperfeições pudessem vir a ser corrigidas, o enfoque
intrinsecamente equivocado da proposição torna inexequível seu aproveitamento.
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Assim, face aos argumentos apresentados, peço
vênias ao autor para manifestar-me, no mérito, pela
rejeição do Projeto de Lei nº 4.443, de 2008.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2009. –
Deputado Laerte Bessa, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei nº 4.443/08, nos termos
do parecer do relator, Deputado Laerte Bessa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009 – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.551-B, DE 2008
(Da Sra. Luciana Genro)
Proíbe as demissões sem justa causa de empregados, pelo prazo de 6 meses;
tendo pareceres: da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
pela rejeição (relator: DEP. FERNANDO COELHO FILHO); e da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: DEP. MILTON MONTI).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;
Trabalho, de Administração e Serviço Público
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
Pelo presente projeto de lei, de autoria da nobre
Deputada Luciana Genro, com exceção dos contratos
a prazo, fica proibida a demissão sem justa causa pelo
prazo de seis meses.
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A justificação se prende à necessidade de conter o aumento do índice de desemprego em função da
crise econômica mundial.
Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o projeto recebeu parecer pela rejeição.
Nesta Comissão, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Em que pese a justa preocupação da nobre Deputada Luciana Genro com o aumento do desemprego,
preocupação de todos nós, saliente-se, o projeto sob
exame não merece acolhida, sob pena de provocar
efeitos exatamente contrários aos pretendidos.
Em épocas de crise econômica generalizada, como
a que se anunciava quando da apresentação do projeto,
a garantia de emprego por meio de lei nunca é recomendada. Os efeitos nefastos e inevitáveis são evidentes:
demissão em massa antes de sua entrada em vigor; nenhuma criação de novos postos de trabalho durante sua
vigência; falência de empresas que não poderão demitir
nem mesmo para sua própria sobrevivência. É fácil ver
que essa última hipótese, ao contrário do pretendido pelo
projeto, aumenta o índice de desemprego.
Além disso, há outro ponto a observar. A crise
que se vislumbrava quando da edição da lei não se
confirmou, pelo menos no Brasil.
Não há, portanto, nada que aconselhe a adoção
da medida sugerida. Já as razões para sua rejeição,
como já dito, são bastante evidentes.
Votamos, portanto, pela rejeição do Projeto de
Lei de nº 4.551, de 2008.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2009. –
Deputado Milton Monti , Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou do Projeto de Lei nº 4.551-A/08, nos termos
do parecer do relator, Deputado Milton Monti.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Sabino
Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e Manuela
d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel Almeida,
Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete
Pereira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos
Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de
Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, Edinho
Bez, Emilia Fernandes e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
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PROJETO DE LEI Nº 5.021-A, DE 2009
(Do Sr. Otavio Leite)
Considera de Especial Interesse para
o País, a prática regular de atividades físicas e desportivas por Policiais Federais,
Policiais Rodoviários Federais, Policiais
Ferroviários Federais, Policiais Civis, Policiais Militares, e Bombeiros Militares, e
determina sua incorporação nas rotinas
dessas corporações; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição (relator: DEP.
LAERTE BESSA).
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 Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
Apresentado pelo Deputado Otavio Leite, o Projeto
de Lei nº 5.021, de 2009, pretende instituir a prática
regular de atividades físicas para os integrantes
dos órgãos policiais e dos corpos de bombeiros
militares.
A Justificação, constante do processo, traduz as
razões que motivaram a elaboração da proposição:
“Mens San in Corpore Sano”. Eis uma clássica
expressão que, se fosse levada à prática cotidiana dos
indivíduos – não tenho a menor dúvida: o nível de satisfação e bem estar pessoal e as taxas de harmonia coletiva, haveriam de produzir um mundo muito melhor.
Por outro lado, o Estado Brasileiro no que diz respeito ao seu aparato organizacional que cuida da segurança
pública (Art. 144 da CF), bem que poderia ensejar uma
performance mais competente de seus quadros funcionais.
Obviamente, se a atividade física regular, devidamente
orientada, fizesse parte do cotidiano de nossas corporações que cuidam da preservação da ordem pública, da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Com efeito o rendimento laboral seria superior,
além de também ser fundamental zelar pela qualidade
de vida e saúde dos indivíduos que compõem estes
quadros funcionais.
O presente projeto tem como objetivo que as
atividades físicas sejam incorporadas às práticas diárias de nossas corporações policiais e brigadas de
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defesa civil e incêndios. Porém, com a devida cautela.
Evidentemente assim o seria, em sendo conduzidas
por Profissionais de Educação Física.
Aberto o prazo regimental, não foram oferecidas
emendas à proposição.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Em conformidade com o art. 32, inciso XIII, alínea
“p”, cabe agora a esta Comissão manifestar-se sobre
o mérito da proposição.
Sem dúvida que a pretensão que orienta o propósito do Projeto de Lei nº 5.021, de 2009, é relevante e significativa para o bom desempenho das forças
policiais do País. Entretanto, deve ser registrado que
as corporações policiais já possuem normas que
disciplinam a prática de atividades físicas de seus
integrantes.
Essa prática, nas organizações policiais, começa
pelo próprio concurso público, quando os candidatos
são submetidos a rigorosa bateria de exames de qualificação física para efeito de aprovação.
Posteriormente, durante os respectivos cursos
de formação profissional, no âmbito das academias
de polícia, a prática de exercícios físicos, incluindo
técnicas de defesa pessoal, é obrigatória.
Assim, a matéria não necessita de lei para tornar
imperativo o seu propósito de estimular e manter a prática de exercícios físicos no âmbito das corporações
policiais, pois isto já é uma realidade.
Por fim, cabe registrar a possibilidade de vir a ser
questionada a constitucionalidade da proposição examinada, pela Comissão competente, tendo em vista a
previsão de iniciativa legislativa privativa do Presidente da República, na forma do art. 61, § 1º , inciso II,
alínea “c”, da Constituição Federal, para projetos que
disponham sobre servidores públicos federais.
Dessa forma, por todo o exposto, manifestamonos pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.021, de 2009,
com respaldo no art. 129, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2009. –
Deputado Laerte Bessa, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.021/09,
nos termos do parecer do relator, Deputado Laerte
Bessa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
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Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 5.328-A, DE 2009
(Do Sr. Jefferson Campos)
Dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas nas faturas de cobrança
e na correspondência de órgãos da Administração Pública Federal e de empresas concessionárias de serviços públicos;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com emenda (relator: DEP. LUIZ
CARLOS BUSATO).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; 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
Vem a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para manifestação quanto ao
mérito, o projeto de lei em epígrafe, apresentado pelo
ilustre Deputado Jefferson Campos com o intuito de
melhor divulgar mensagens educativas, servindo-se,
para tanto, da ampla cobertura do território nacional
propiciada pela correspondência oficial dos órgãos públicos e pelas faturas das empresas concessionárias
de serviços públicos de titularidade da União.
O art. 2º do projeto prevê a atualização mensal
das mensagens a serem divulgadas, que deverão versar
“sobre a prevenção da saúde, o estímulo à educação e a
promoção de campanhas de saúde pública conduzidas
pelo governo federal”. O art. 3º determina a inclusão
das novas obrigações nos contratos de concessão das
empresas prestadoras de serviço público. O art. 4º , por
fim, define o valor de multa a ser aplicada em caso de
descumprimento do disposto na futura lei.
Cumprido o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi oferecida.
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II – Voto do Relator
Tanto a correspondência dos órgãos da administração pública federal quanto as faturas das concessionárias de serviços públicos de titularidade da União
chegam mensalmente a milhões de lares brasileiros.
O projeto de lei sob parecer, ao propor o uso desses
veículos para disseminar mensagens educativas, propiciará eficaz divulgação de informações de interesse
público, mediante custo irrisório. Justifica-se, por conseguinte, o voto favorável à proposição.
Afigura-se contraditório, porém, que o pretendido
instrumento de divulgação seja restrito a algumas poucas áreas temáticas, conforme determinado pelo § 2º
do art. 2º do projeto. De fato, sem prejuízo da relevância de mensagens educativas referentes à saúde ou à
educação, contempladas naquele dispositivo, é inegável
que outras matérias de manifesto interesse público, tais
como preservação ambiental ou direito do consumidor,
também mereceriam ser objeto das mensagens educativas de que cuida o projeto. Assim, com o intuito de evitar
uma inadequada limitação temática, proponho, mediante
emenda, a supressão do referido dispositivo.
Submeto a este colegiado, por conseguinte, meu
voto pela aprovação, no mérito, do Projeto de Lei nº
5.328, de 2009, com a anexa Emenda nº 1 de Relator.
Sala da Comissão, 05 de novembro de 2009. –
Deputado Luiz Carlos Busato , Relator.
EMENDA Nº 1
Suprima-se o § 2º do art. 2º do projeto, renumerando-se o § 1º do referido artigo como parágrafo único.
Sala da Comissão, 05 de novembro de 2009. –
Deputado Luiz Carlos Busato, 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 de nº 5.328/09,
com emenda, nos termos do parecer do relator, Deputado Luiz Carlos Busato.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco-Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando
Nascimento,Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato,Major Fábio, Mauro
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho,
Wilson Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia
Fernandez e Sebastião Bala Rocha .
Sala da Comissão, 09 de dezembro de 2009. –
Deputada Manuela D’ávila, Vice- Presidente, no exercício da Presidência
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PROJETO DE LEI Nº 5.414-A, DE 2009
(Da Sra. Sueli Vidigal)
Regulamenta o prazo para julgamentos dos processos de irregularidades junto ao Tribunal de Contas da União – TCU;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo (relator: DEP.
GLADSON CAMELI).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público 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
Trata-se de proposta de fixação de prazo de noventa dias para que o Tribunal de Contas da União
conclua, com julgamento de mérito, cada processo de
apuração de irregularidades em obras públicas financiadas pelo Governo Federal.
Esgotado o referido prazo, sem comprovação das
supostas irregularidades, as obras suspensas poderiam ser retomadas, sem prejuízo da continuidade dos
trabalhos de fiscalização.
A proposição também preconiza a notificação da
contratada para que possa se manifestar, em trinta dias,
sobre todos os termos da ação fiscalizatória.
A autora pondera que a inexistência de prazo
determinado para que o TCU se manifeste quanto à
procedência dos indícios apontados é prejudicial para
o erário e para a sociedade, pois, além dos prejuízos
inerentes à interrupção das obras, a suspensão também
protela o início de usufruto da obra pela população.
O prazo regimentalmente determinado transcorreu sem que fossem apresentadas emendas ao projeto, sujeito à apreciação conclusiva desta Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
II – Voto do Relator
É de conhecimento público e notório que o Brasil tem
sofrido enormes prejuízos em decorrência da realização de
obras que sequer chegam a ser concluídas. Os esqueletos
de obras inacabadas estão dispersos por todo o País.
O Tribunal de Contas da União tem demonstrado
enorme preocupação a respeito da matéria, inclusive
realizando levantamento detalhado das obras, custeadas
com recursos federais, que foram paralisadas antes de
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sua conclusão. Além disso, tem tomado medidas para
prevenir novos prejuízos, determinando a suspensão de
processos ainda em fase de licitação e, diante de indícios
de irregularidades como superfaturamento, também de
contratos de execução de obras já em andamento.
Pairam sobre a Corte de Contas, porém, acusações de excesso de zelo. Em alguns casos, obras
permanecem suspensas por longos períodos de tempo, sem que os indícios de irregularidades que deram
causa à suspensão sejam comprovados. O resultado
disso equivale ao da descontinuidade da obra em função da substituição da equipe de Governo e de suas
prioridades: após determinado tempo, a deterioração
da estrutura inconclusa torna a retomada da obra extremamente onerosa ou até inviável.
Não se pode esquecer, portanto, o caráter excepcional da interrupção de uma obra, com base em
meros indícios de irregularidades.
Por outro lado, não se deve negar que o saldo resultante da atuação do Tribunal de Contas da União é altamente positivo para a Nação. Respondendo às críticas de
que o TCU estaria paralisando o Programa de Aceleração
do Crescimento, o Ministro José Jorge esclareceu que,
das 2.446 obras em execução pelo programa, apenas
cinco foram paralisadas por determinação do Tribunal.
Por conseguinte, é imperativo resguardar as prerrogativas da Corte de Contas. Sem prejuízo dessa
premissa, reputamos conveniente estabelecer limite
temporal para a suspensão preventiva da execução
de obras. Entendemos, contudo, que o prazo de três
meses, previsto na proposição sob parecer, não seria
razoável. Em primeiro lugar, por desconsiderar o enorme
volume de trabalho acumulado pela Corte de Contas,
e em segundo, porque a apuração de irregularidades
pode ser extremamente complexa.
Todavia, a fixação de prazo exíguo e improrrogável
produziria efeito inverso ao que se pretende, qual seja, o de
resguardar os recursos e os interesses públicos. Bastaria
aos interessados em lesar o erário a adoção de medidas
judiciais protelatórias para que o prazo se esgotasse. E
isso nem seria necessário, para assegurar a continuidade de obras superfaturadas, caso o volume de processos
enfrentados pelo TCU tornasse inviável a apreciação dos
mesmos no prazo eventualmente estabelecido.
Considerando esses aspectos, optamos pela limitação dos efeitos da suspensão preventiva de obra
ao prazo de seis meses. Reputamos esse prazo razoável, desde que se assegure, ao Plenário do Tribunal,
a prerrogativa de prorrogá-lo sucessivamente.
Com respeito à forma, entendemos que a proposta deve ser incorporada à Lei Orgânica do TCU em
lugar consubstanciar diploma legal autônomo, conforme originalmente previsto.
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Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto
de Lei nº 5.414, de 2009, na forma do Substitutivo
anexo.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Deputado Gladson Cameli, Relator.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI No 5.414, DE 2009
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992, que “Dispõe sobre
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências.”
O Congresso Nacional Decreta:
A Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 43-A a 43-E:
“Art. 43-A Havendo indícios concretos e
convincentes de irregularidades graves, o Tribunal determinará, cautelarmente, a suspensão
total ou parcial do ato ou contrato, com bloqueio
preventivo das execuções física, orçamentária
e financeira e fixará prazo de até trinta dias
para que o responsável se pronuncie sobre
os fatos apontados.
Parágrafo único. Consideram-se irregularidades graves os atos e fatos que possam
ensejar nulidade de procedimento licitatório ou
de contrato, contrariem os princípios da Administração Pública, ou, à falta de garantias suficientes, potencialmente causem, ao erário ou
a terceiros, prejuízos materialmente relevantes
em relação ao valor total contratado.
Art. 43-B A medida cautelar de que trata
o art. 43-A produzirá efeitos pelo prazo máximo
de cento e oitenta dias.
Art. 43-C O prazo fixado no art. 43-B somente poderá ser renovado, sucessivamente,
pelo Plenário do Tribunal.
Art. 43-D Ao deliberar sobre o levantamento ou a renovação da medida cautelar, o
Tribunal levará em conta os danos eventualmente decorrentes da suspensão da execução
do ato ou contrato.
Art. 43-E Levantada a medida cautelar,
a execução do ato ou contrato somente poderá ser novamente suspensa com fundamento
em fatos novos, dos quais se dará imediato
conhecimento à autoridade que determinou
o levantamento da cautelar anterior.”
Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa
dias de sua publicação oficial.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Deputado Gladson Cameli, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei nº 5.414/09, nos termos do parecer do relator,
Deputado Gladson Cameli.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 5.574-A, DE 2009
(Do Sr. Afonso Hamm)
Acrescenta alínea y ao § 9º do art. 28
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
deixar expresso que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela rejeição (relator: DEP. GLADSON CAMELI).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; 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 Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
O Projeto de Lei sob análise acrescenta dispositivo à Lei nº 8.212/91 (Plano de Custeio da Seguridade
Social) para estabelecer que o aviso prévio indenizado
não integra o salário de contribuição.
A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP),
de Seguridade Social e Família (CSSF), de Finanças
e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).
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Não foram apresentadas emendas no prazo regimental decorrido na CTASP.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cumpre à CTASP manifestar-se sobre o aspecto trabalhista do projeto, em conformidade com o art. 32, inciso
XVIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Embora comungando com o nobre autor da proposição o entendimento quanto à natureza jurídica do aviso
prévio indenizado, parece-nos não ser conveniente o acréscimo do inciso proposto no art. 28 da Lei nº 8.212/91.
Ocorre que, conforme a reiterada jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), embora o aviso
prévio indenizado não conste do rol estabelecido pelo
§ 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91, não há incidência de
contribuição previdenciária sobre ele, uma vez que “não
se trata de retribuição pelo trabalho prestado, mas, sim,
de indenização substitutiva” (Processo: RR-140/2005003-01-00.4, Data de Julgamento: 17/9/2008, Relatora
Ministra: Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, 3ª Turma,
Data de Divulgação: DEJT 10/10/2008). Para efeitos previdenciários, portanto, é indiferente que o mencionado § 9º
mencione expressamente o aviso prévio indenizado, pois,
na prática, o Judiciário brasileiro não admite a incidência
da contribuição previdenciária sobre essa parcela.
A inclusão do aviso prévio indenizado no rol do
§ 9º do art. 28 teria, entretanto, repercussão negativa para o trabalhador. Isto porque atualmente o aviso prévio indenizado constitui base de cálculo para o
FGTS, conforme a jurisprudência pacificada do TST,
consubstanciada na Súmula nº 305 daquela Corte,
que assim dispõe:
SUM-305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO
(mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
O pagamento relativo ao período de aviso prévio,
trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o
FGTS.
Porém, de acordo com o § 6º do art. 15 da Lei nº
8.036, de 11/5/90, que disciplina o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), “não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no
§ 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”.
Eventual alteração feita no mencionado § 9º , portanto,
terá efeito no FGTS, e, a partir do momento que o aviso
prévio indenizado constar do elenco de parcelas estabelecido por aquele dispositivo deixará de constituir a
base de cálculo para fins de depósito no Fundo.
Diante do exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.574, de 2009.
Sala da Comissão, 8 de setembro de 2009. – Deputado Gladson Cameli, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.574/09,
nos termos do parecer do relator, Deputado Gladson
Cameli.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Moraes e
Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Luciano
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif,
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rocha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson
Braga, Armando Abílio, Edinho Bez, Emilia Fernandes
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.658-A, DE 2009
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Aprova o texto do Acordo, por troca
de notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre a Alteração
do Prazo de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os
Mesmos Vistos, celebrado em Brasília, 14
de novembro de 2008; 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 (relator: DEP. ANDRE
VARGAS); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP.
ELISEU PADILHA).
Despacho: Às Comissões de Finanças
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Publicação dos Pareceres das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e
de Cidadania
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – Relatório
O Projeto de Decreto Legislativo em exame, oriundo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacionai, propõe a aprovação do texto de Acordo, por
troca de notas, celebrado em Brasília, 14 de novembro de 2008, com o Governo dos Estados Unidos da
América, versando sobre a alteração do prazo de validade dos vistos, bem assim sobre os emolumentos
consulares sobre estes incidentes.
A Exposição de Motivos n° 16, do Ministério das
Relações Exteriores, datada de 13 de janeiro de 2009,
informa que, nos termos da troca de notas efetuada, o
Brasil e os Estados Unidos da América propõem “estender de cinco para dez anos, reciprocamente, a validade dos vistos para nacionais do outro Estado que
viajam a turismo ou negócios, para ingressar, transitar, permanecer e deixar o território do outro Estado,
dentro do período de permanência definido em suas
respectivas legislações nacionais”.
Pelo Acordo, o Brasil isentará os cidadãos dos
Estados Unidos da América da exigência de que os
vistos de turismo e negócios com validade estendida
sejam usados para primeira entrada, dentro do prazo
de noventa dias contados de sua emissão.
Além disso, o Brasil e os Estados Unidos passarão
a isentar-se, reciprocamente, da cobrança de todos os
emolumentos consulares para a emissão dos vistos de
turismo, negócios, estudo e programas de intercâmbio,
excetuadas a taxa de solicitação, atualmente denominada pelos EUA de MRV, e a correspondente taxa de
reciprocidade cobrada pelo Brasil.
Ao tramitar na Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional a matéria foi aprovada, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo, ora examinado.
A matéria vem a esta Comissão de Finanças e
Tributação para exame de mérito e de adequação ou
compatibilidade orçamentária e financeira, devendo,
a seguir, ser submetida à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Inicialmente, cabe destacar, quanto ao mérito,
que as medidas recíprocas propostas no Acordo sob
exame, deverão proporcionar significativa contribuição
para o incremento dos fluxos e do intercâmbio de pessoas entre o Brasil e os Estados Unidos, ensejando o
adensamento das relações e da cooperação entre as
duas nações, com reflexos positivos tanto do ponto de
vista cultural como econômico.
Examinada a matéria sob a ótica das finanças
públicas, mostra-se, portanto, incontestável a conveniência, bem como a oportunidade de sua aprovação.
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Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, 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, art.
54, inciso II, e ������������������������������������
da Norma Interna desta Comissão, relativa à matéria.
Segundo o Regimento Interno, somente sujeitamse ao exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira as proposições que importem aumento
ou diminuição da receita ou da despesa pública.
Por sua vez, a referida Norma Interna estabelece,
em seu art. 9º , que, se a matéria não tiver implicações
orçamentária e financeira, deve-se concluir, no voto final, que à Comissão não cabe afirmar se a proposição
é ou não adequada orçamentária e financeiramente.
Na medida em que versa sobre assunto eminentemente normativo, não dispondo sobre matéria
orçamentária ou financeira pública, não se pode prever
que a aprovação do Projeto sob exame venha causar
qualquer impacto direto sobre as finanças públicas,
na forma de aumento ou diminuição da receita ou da
despesa.
Diante do exposto, somos pela não implicação
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da
receita ou da despesa da União, �����������������
não cabendo, portanto, pronunciamento desta Comissão quanto à sua
adequação ou compatibilidade orçamentária e financeira, e, no mérito, votamos pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.658, de 2009.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2009. –
Deputado André Vargas, Relator.
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
Decreto Legislativo nº 1.658/09, nos termos do parecer
do relator, Deputado Andre Vargas.
Estiveram presentes os Senhores
Deputados: Vignatti, Presidente; Antonio Palocci,
Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, Vice-Presidentes;
Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo
Madeira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Gladson Cameli,
Guilherme Campos, João Dado, Júlio Cesar, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio,
Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo
Rocha Loures, Vicentinho Alves, Wilson Santiago, Bilac
Pinto, João Magalhães, Leonardo Quintão e Zonta.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. –
Deputado Vignatti, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
I – Relatório
O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe
aprova o texto do Acordo, por troca de notas, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América sobre a Alteração do
Prazo de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os Mesmos Vistos, celebrado
em Brasília, 14 de novembro de 2008.
O texto do acordo, segundo Mensagem do Poder
Executivo, tem como objetivos principais estender, de
cinco para dez anos, a validade de vistos para nacionais dos Estados contratantes que viajam a turismo
ou a negócios, bem como isentar os solicitantes dos
emolumentos consulares para emissão de vistos, excetuada a taxa de solicitação.
Enviado à apreciação do Congresso Nacional, o
Acordo recebeu parecer pela aprovação na Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos termos do presente Projeto de Decreto Legislativo.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Conforme dispõe o art. 32, IV, a do Regimento
Interno desta Casa, compete a esta Comissão manifestar-se sobre a proposição quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
A matéria é da competência do Congresso Nacional, visto que a este incumbe resolver definitivamente sobre tratados, acordos o atos internacionais
que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional , nos termos do art. 49, I da
Constituição Federal. Foram, outrossim, observados
os pressupostos constitucionais e regimentais para a
apresentação e tramitação do presente projeto.
No âmbito da constitucionalidade material, não
se vislumbra qualquer violação aos preceitos da Constituição de 1988.
Nada temos a opor quanto à juridicidade e à técnica legislativa da proposição.
No mérito, entendemos que o Acordo traduz substancial simplificação no procedimento de viagens dos
cidadãos de ambos os países contratantes, representando mais uma aproximação na longa história de boas
relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos da
América. Na era da globalização, faz-se absolutamente
necessário que sejam eliminados os entraves à circulação de bens e pessoas entre os diversos integrantes da
comunidade das nações, como forma de trazer progresso e crescimento. A medida contemplada no Projeto de
Decreto Legislativo é, portanto, oportuna e bem-vinda.
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Ante o exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.658, de 2009, e,
no mérito, pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. –
Deputado Eliseu Padilha, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.658/2009, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Eliseu Padilha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifácio
de Andrada e José Maia Filho Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Colbert Martins,
Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, Geraldo
Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Ortiz, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro
Benevides, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Regis
de Oliveira, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro,
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital
do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Aracely de Paula,
Arnaldo Faria de Sá, Décio Lima, Dilceu Sperafico,
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes,
Hugo Leal, João Magalhães, José Guimarães, Luiz
Couto, Odílio Balbinotti, Renato Amary, Ricardo Barros,
Ricardo Tripoli, Rômulo Gouveia e William Woo.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2009. – Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária
De Audiência Pública Realizada em 8 de dezembro de 2009.
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do
dia oito de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 14 da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Antônio Feijão, Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, Márcio Marinho e Washington Luiz – Titulares; Eduardo Valverde, Lupércio Ramos, Sebastião
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Bala Rocha e Valtenir Pereira – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva
Figueiredo, Fernando Melo, Henrique Afonso, Maria Helena, Natan Donadon, Nilson Pinto, Perpétua Almeida,
Sérgio Petecão, Silas Câmara e Zé Vieira. Justificaram
a ausência os Deputados Perpétua Almeida e Silas
Câmara. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Senhor Deputado Eduardo Valverde declarou abertos
os trabalhos de audiência pública para discutir a “VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DAS ÁREAS DE
LIVRE COMÉRCIO E ZONAS DE PROCESSAMENTO
DE EXPORTAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA”, em
atendimento ao Requerimento nº 523/09 do Deputado Eduardo Valverde. Inicialmente, cumprimentou os
presentes e convidou os expositores para compor a
mesa: o Senhor Welber Barral, Secretário de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio; o Senhor Antônio Roberto Albuquerque
Silva, Diretor do Departamento de Gestão dos Fundos
de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional; o Senhor Atalibio José Pegorini, Prefeito
de Guajará-Mirim no Estado de Rondônia; o Senhor
Cícero Alves De Noronha Filho, Diretor de Comunicações da Associação Comercial Industrial e Serviços
de Guajará-Mirim do Estado de Rondônia (ACISGMRO). Na sequência, passou a palavra aos expositores.
Às quinze horas e quarenta e oito minutos, assumiu
os trabalhos o Deputado Sebastião Bala Rocha que
concedeu a palavra aos parlamentares inscritos. Às dezesseis horas e seis minutos Reassumiu os trabalhos
o Deputado Eduardo Valverde. Em seguida os expositores fizeram uso da palavra para réplicas e considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Deputado Eduardo Valverde encerrou
os trabalhos às dezesseis horas e trinta e oito minutos.
E, para constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Silas Câmara e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Septuagésima Reunião Ordínaria Deliberativa Realizada em 9 De dezembro de 2009.
Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia nove
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara
dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Sérgio Petecão – Vice-Presidente; Antônio Feijão,
Marcelo Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena e Na-
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tan Donadon – Titulares; Eduardo Valverde, Francisco
Praciano, Giovanni Queiroz, Lúcio Vale, Marinha Raupp,
Neudo Campos, Sebastião Bala Rocha, Valtenir Pereira,
Vanessa Grazziotin e Zequinha Marinho – Suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, Fernando Melo, Henrique Afonso,
Janete Capiberibe, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Silas
Câmara, Washington Luiz e Zé Vieira. Justificaram a ausência os Deputados Perpétua Almeida e Silas Câmara.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em
apreciação a Ata da Sexagésima Oitava Reunião Ordínaria Deliberativa Realizada em 2 de dezembro de 2009,
cujas cópias foram distribuídas aos membros desta Comissão. O Deputado Antônio Feijão solicitou a dispensa
da leitura da Ata, em virtude da distribuição de cópia aos
presentes. Em votação, a Ata foi Aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou o recebimento de Acórdão
do Tribunal de Contas da União proferido nos autos do
Processo nºs TC 029.867/2008, que tratava de auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de
avaliar as políticas públicas para áreas desmatadas na
Amazônia Legal, de modo a fomentar o uso sustentável
dos recursos naturais. Informou que se houvesse interesse pela matéria, esta se encontrava na Secretaria
da Comissão, juntamente com o relatório e o voto que
a fundamentam. Comunicou, ainda, que o Ministério
da Pesca e Aquicultura publicou, em Diário Oficial da
União, no último dia 27, a nova instrução normativa que
estabelece critérios para a pesca do pargo, atendendo
assim às solicitações do setor pesqueiro, debatidas em
audiência pública realizada por esta Comissão no último
dia 6 de agosto. Informou, também, o recebimento do
Ofício nº 106/09, da Deputada Perpétua Almeida, comunicando o seu afastamento dos trabalhos da Comissão
no período de 7 a 11/12/09, para participar de caravana,
que tem como objetivo a Integração Fronteiriça entre o
Estado do Acre e o Governo Regional no Peru. ORDEM
DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº
623/09 – do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer a
inclusão do Presidente da Anatel e de um representante
do Ministério da Integração Nacional, como expositores, na Audiência Pública que debaterá o Sistema de
Acesso Banda Larga no Amapá, em atendimento ao
Requerimento nº 547/09, de sua autoria”. APROVADO.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 2 – PROJETO DE LEI Nº
3.226/08 – do Senado Federal – Papaleo Paes – (PLS
320/2005) – que “altera a Lei nº 7.797, de 10 de julho
de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente
e dá outras providências, para dar prioridade aos projetos que tenham sua área de atuação em municípios
que possuam parte de suas áreas dentro dos parques
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nacionais ou de reservas indígenas”. RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação deste,
e do Substitutivo 1 da CMADS, com a emenda anexa.
Vista ao Deputado Eduardo Valverde, em 02/12/2009.
O Deputado Eduardo Valverde apresentou Voto em Separado em 9-12-09.NÃO DELIBERADO. TRAMITAÇÃO
ORDINÁRIA 3 -PROJETO DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr.
Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Executivo
a criar a Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do Araguaia e do Tocantins – CODEVAT – e dá outras
providências”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: pela rejeição deste. Vista conjunta
aos Deputados Antônio Feijão e Marcelo Serafim, em
16/09/2009. NÃO DELIBERADO. 4 – PROJETO DE LEI
Nº 4.999/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin, que “dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental do Encontro das Águas, no Estado do Amazonas, e dá outras
providências”. RELATORA: Deputada MARIA HELENA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO.
5 – PROJETO DE LEI Nº 5.994/09 – do Sr. Marcelo
Teixeira – que “dispõe sobre o adicional tarifário para
suplementação de linhas aéreas regionais”. RELATOR:
Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, Deputado Sérgio
Petecão, declarou encerrada a reunião às dez horas e
cinquenta e três minutos, antes porém, convocou para
a Audiência Pública para debater o Sistema de Acesso
Banda Larga no Estado do Amapá. E, para constar, eu,
Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Silas Câmara, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Septuagésima Primeira Reunião Extraordinária de Audiência Pública Realizada em 9 de
dezembro de 2009.
Às onze horas e quinze minutos do dia nove de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Sérgio Petecão – Vice-Presidente; Antônio Feijão, Fernando Melo, Marcelo Serafim, Márcio Marinho, Maria
Helena, Natan Donadon e Nilson Pinto – Titulares; Eduardo Valverde, Francisco Praciano, Lúcio Vale, Lupércio
Ramos, Marinha Raupp, Neudo Campos, Sebastião
Bala Rocha, Valtenir Pereira, Vanessa Grazziotin e
Zequinha Marinho – Suplentes. Compareceu também
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o Deputado Jurandil Juarez, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes,
Dalva Figueiredo, Henrique Afonso, Janete Capiberibe,
Perpétua Almeida, Silas Câmara, Washington Luiz e
Zé Vieira. Justificaram a ausência os Deputados Perpétua Almeida e Silas Câmara. ABERTURA: Havendo
número regimental, o Senhor Deputado Sérgio Petecão
declarou abertos os trabalhos de audiência pública para
discutir o “SISTEMA DE ACESSO BANDA LARGA DO
ESTADO DO AMAPÁ”, em atendimento ao Requerimento nº 547/09 do Deputado Sebastião Bala Rocha e
Silas Câmara. Inicialmente, cumprimentou os presentes e convidou os expositores para compor a Mesa: o
senhor ROBERTO PINTO MARTINS, Secretário de
Telecomunicações do Ministério das Comunicações;
o Senhor Rafael Gomes França, Assessor Internacional da Secretaria de Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional; o Senhor Nelson Mitsuo
Takayanagi, Gerente Geral de Comunicações Pessoais
Terrestres, da Superintendência de Serviços Privados
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);
o Senhor José Benjamin Souza Carmo, Assistente do
Presidente da Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S/A (ELETRONORTE); e o Senhor Asiel Araújo, Diretor de Desenvolvimento de Projetos da Agência de
Desenvolvimento do Amapá (ADAP). Às onze horas
e dezenove minutos, assumiu os trabalhos o Deputado Sebastião Bala Rocha que passou a palavra aos
expositores. Na sequência, concedeu a palavra aos
parlamentares inscritos. Em seguida, os expositores
fizeram uso da palavra para réplicas e considerações
finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Deputado Sebastião Bala Rocha encerrou os
trabalhos às quatorze horas e treze minutos. E, para
constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Silas Câmara, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Septuagésima Segunda Reunião Extraordinária de Audiência Pública Realizada em 9
de dezembro de 2009.
Às quinze horas e cinquenta e nove minutos do
dia nove de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 13 da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Sérgio Petecão – Vice-Presidente; Antônio
Feijão, Asdrubal Bentes, Fernando Melo, Marcelo Se-
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rafim e Márcio Marinho – Titulares; Eduardo Valverde,
Giovanni Queiroz, Lupércio Ramos, Marcio Junqueira,
Valtenir Pereira e Zé Geraldo – Suplentes. Compareceram também os Deputados Homero Pereira, Roberto
Balestra e Sarney Filho, como não-membros. Deixaram
de comparecer os Deputados Dalva Figueiredo, Henrique Afonso, Janete Capiberibe, Maria Helena, Natan
Donadon, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Silas Câmara, Washington Luiz e Zé Vieira. Justificaram a ausência os Deputados Perpétua Almeida e Silas Câmara.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor
Deputado Sérgio Petecão declarou abertos os trabalhos
de audiência pública para discutir a “PL 6.077/09, DO
PODER EXECUTIVO, QUE RESTRINGE O PLANTIO
DE CANA-DE-AÇÚCAR EM 81,5% DO TERRITÓRIO
NACIONAL”, em atendimento ao Requerimento nº 619/09
dos Deputados Silas Câmara, Antonio Feijão, Asdrubal
Bentes, Natan Donadon, Fernando Melo, Valtenir Pereira e Janete Capiberibe. Inicialmente, cumprimentou os
presentes e convidou, para compor a Mesa, o Senhor
CARLOS MINC – Ministro de Estado do Ministério do
Meio Ambiente. Na sequência, passou a palavra ao
expositor. Às dezesseis horas e vinte e três minutos,
assumiu os trabalhos o Deputado Asdrubal Bentes que
concedeu a palavra aos parlamentares inscritos. Pela
ordem, os Deputados Antônio Feijão, Fernando Melo,
Valtenir Pereira, Marcio Junqueira, Giovanni Queiroz, Zé
Geraldo, Eduardo Valverde e Sarney Filho. Em seguida,
o expositor fez uso da palavra para réplicas e considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Asdrubal Bentes encerrou os trabalhos
às dezessete horas e cinquenta e oito minutos. E, para
constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Silas Câmara, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Septuagésima Terceira Reunião Ordinária de Audiência Pública Realizada em 15 dezembro de 2009.
Às quatorze horas e doze minutos do dia quinze
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara
dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Sergio Petecão – Vice-Presidente; Antonio Feijão, Marcelo Serafim, Márcio Marinho, Natan Donadon
e Perpétua Almeida – Titulares; Francisco Praciano,
Lindomar Garçon, Marinha Raupp, Neudo Campos e
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Valtenir Pereira – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo,
Fernando Melo, Henrique Afonso, Janete Capiberibe,
Maria Helena, Nilson Pinto, Silas Câmara, Washington Luiz e Zé Vieira. Justificou a ausência a Deputada
Maria Helena e Silas Câmara. ABERTURA: Havendo
número regimental, o Senhor Presidente em exercício,
Deputado Sérgio Petecão declarou abertos os trabalhos
de audiência pública para discutir a “PROVIDÊNCIAS
QUE VÊM SENDO TOMADAS PELO MINISTÉRIO DA
DEFESA COM VISTAS À REALIZAÇÃO DA COPA DO
MUNDO DE 2014 NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL E NO PAÍS”, em atendimento ao Requerimento nº
617/09, dos Deputados Silas Câmara, Asdrubal Bentes, Natan Donadon, Fernando Melo e Valtenir Pereira.
Inicialmente, cumprimentou os presentes e convidou,
para compor a Mesa, o Ministro da Defesa Nelson
Jobim. Na sequência, passou a palavra ao expositor
pelo tempo que fosse necessário. Às quinze horas e
dezenove minutos, assumiu os trabalhos o Deputado
Lupércio Ramos. Às quinze horas e quarenta e seis
minutos, assumiu os trabalhos o Deputado Francisco
Praciano que concedeu a palavra aos parlamentares
inscritos. Pela ordem, os Deputados Neudo Campos,
Lindomar Garçom, Lupércio Ramos e Perpétua Almeida. Às dezesseis horas e dois minutos reassumiu os
trabalhos o Deputado Lupércio Ramos que facultou ao
expositor o uso da palavra para réplicas e considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Deputado Lupércio Ramos encerrou os
trabalhos às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos. E, para constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Silas Câmara, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Septuagésima Quarta Reunião Ordínaria Deliberativa Realizada em 16 de dezembro
de 2009.
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Sergio Petecão e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes;
Antonio Feijão, Asdrubal Bentes, Henrique Afonso, Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, Márcio Marinho e
Natan Donadon – Titulares; Ilderlei Cordeiro, Lúcio Vale,
Marcio Junqueira, Neudo Campos, Sebastião Bala Ro-
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cha, Valtenir Pereira e Wandenkolk Gonçalves – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Fernando
Melo, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Silas Câmara,
Washington Luiz e Zé Vieira. Justificou sua ausência, a
Deputada Maria Helena. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente em exercício, o Deputado Asdrubal Bentes, declarou abertos os trabalhos
e colocou em apreciação as Atas da Sexagésima Nona
Reunião Ordinária de Audiência Pública, Realizada em
8 de dezembro de 2009; da Septuagésima Reunião
Ordínaria Deliberativa, Realizada em 9 de dezembro de
2009; da Septuagésima Primeira Reunião Extraordinária de Audiência Pública, Realizada em 9 de dezembro
de 2009; da Septuagésima Segunda Reunião Extraordinária de Audiência Pública, Realizada em 9 de dezembro de 2009 e da Septuagésima Terceira Reunião
Ordinária de Audiência Pública, Realizada em 15 de
dezembro de 2009, cujas cópias foram distribuídas aos
membros desta Comissão. A Deputada Janete Capiberibe solicitou a dispensa da leitura das Atas, em virtude
da distribuição de cópias aos presentes. Em votação,
as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Presidente
comunicou o recebimento do Ofício n.º2.533/2009 da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), que encaminhou o relatório de resultados
e impactos do primeiro semestre de 2009, que demonstra as atividades desenvolvidas com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
Informou que, se houvesse interesse pela matéria, esta
se encontrava na Secretaria da Comissão, juntamente
com o parecer conjunto e a resolução que aprovou o
referido relatório. O Presidente lembrou que estava sendo realizada a última Reunião Deliberativa deste ano.
E disse comunicar, com grande satisfação que a Comissão apresentou um balanço altamente positivo das
suas atividades em 2009, honrando os compromissos
assumidos pelo Presidente deste Colegiado, Deputado
Silas Câmara, e os demais vice-presidentes. O Presidente, em exercício, disse que o Colegiado apreciou e
na maioria das vezes aprovou, o maior número de projetos de lei dos últimos anos – quase o dobro do que
vinha sendo votado – com propostas que, referendadas
por outras Comissões ou pelo Plenário da Câmara, se
reverterão em grandes benefícios para o povo da Amazônia, para as políticas de integração nacional e de
desenvolvimento regional do país. Informou também
que sem contar com as proposições que seriam aprovadas naquela reunião, este Colegiado em 2009 apreciou 59 projetos, aprovou 187 requerimentos, realizou
33 Reuniões Deliberativas e 41 Audiências Públicas,
que contaram com a presença de cinco Ministros de
Estados. A Comissão foi fórum de grandes debates com
representantes do Executivo, governadores, outras au-
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toridades e dirigentes importantes de entidades e órgãos
de diferentes setores, gerando resultados positivos no
encaminhamento de soluções e adoção de medidas
práticas há muito reivindicadas: nova instrução normativa para a pesca do pargo que vai gerar mais emprego;
a garantia de mais vagas para professores das universidades do Norte do país; avanços substanciais na
questão do transporte fluvial; mais investimentos para
a Amazônia com a aprovação de emendas desta Comissão ao orçamento de 2010, que prevê a destinação,
no total, de cerca de 1 bilhão de reais para projetos de
apoio à infraestrutura social, produtiva e turística na
Amazônia Legal, além de outras importantes conquistas. Enfatizou, contudo, que as emendas de Comissão
têm sido inócuas, porque o Governo não vem liberando
recursos para atendê-las. O Presidente disse, ainda,
que esta Comissão não teria obtido êxito em suas atividades sem o esforço de todos os 36 parlamentares
que a compõem, das assessorias que acompanharam
os seus trabalhos e dos dedicados servidores do Órgão.
O Presidente agradeceu a todos e ao público externo
que incentivou e participou deste trabalho. Corroborou
a certeza de que esta Comissão cada vez mais se firma
como destacado agente do processo legislativo, na elaboração de leis e na tomada de decisões que visam a
reduzir os desníveis regionais, preservar a megabiodiversidade da Amazônia e proporcionar sua auto-sustentabilidade, dando condições dignas de vida para seus
25 milhões de habitantes. Informou ainda, que na sextafeira (dia 18), serão entregues em todos os gabinetes
dos membros deste Colegiado, e disponibilizado, por
meio eletrônico, na página da CAINDR, o último informativo que trará um balanço das atividades desta Comissão no ano de 2009. A Deputada Janete Capiberibe
pediu que fosse registrada, em Ata, a luta do Grupo de
Trabalho criado por esta Comissão para acompanhar
“o conflito agrário nas imediações do Aeroporto de Macapá (AP)”. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 –
REQUERIMENTO Nº 624/09 – do Sr. Sebastião Bala
Rocha – que “requer a criação de Grupo de Trabalho
no âmbito da Comissão da Amazônia para tratar do
Sistema de Acesso Banda Larga na Região Norte”.
APROVADO COM ADENDO PARA INCLUIR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.
SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO OS DEPUTADOS ASDRUBAL BENTES, ANTÔNIO FEIJÃO, DALVA
FIGUEIREDO E JANETE CAPIBERIBE. 2 – REQUERIMENTO Nº 625/09 – do Sr. Sebastião Bala Rocha –
que “requer a realização de Seminário na cidade Oiapoque/AP para debater sobre a implantação do Centro
Brasil-França de Biodiversidade da Amazônia”. APROVADO COM ADENDO PARA INCLUIR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. SUBS-
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CREVERAM O REQUERIMENTO OS DEPUTADOS
ASDRUBAL BENTES, ANTÔNIO FEIJÃO E DALVA FIGUEIREDO. 3 – REQUERIMENTO Nº 626/09 – do Sr.
Sebastião Bala Rocha – que “requer a realização de
Seminário na cidade de Macapá para tratar do Sistema
Banda Larga”. APROVADO COM ADENDO PARA INCLUIR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO
OS DEPUTADOS ASDRUBAL BENTES, ANTÔNIO
FEIJÃO, DALVA FIGUEIREDO E JANETE CAPIBERIBE. B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE 4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.641/09 – da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – que “aprova a cessão
ao Estado de Rondônia, do imóvel da União com área
de 15.486,4768 ha, situado no Município de Porto Velho,
naquele Estado, objeto do Processo nº 54000.000883/0077, o que possibilitará a regularização da Estação Ecológica Estadual Antonio Múgica Nava”. RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. PARECER: pela aprovação, com emendas. NÃO DELIBERADO. 5 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.683/09 – da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – (MSC 919/2008) – que “autoriza a União a
ceder ao Estado de Rondônia, a título de utilização gratuita, o imóvel rural de sua propriedade, com área de
56.581,0669ha, inserido na Gleba Samaúma, situado
no Município de Guajará-Mirim”. RELATORA: Deputada
MARINHA RAUPP. PARECER: pela aprovação. DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO, DEP. WANDENKOLK
GONÇALVES. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 6 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 295/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Microrregião do Japurá e a instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo da
Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da
Microrregião do Japurá”. RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. PARECER: pela aprovação. DESIGNADO
RELATOR SUBSTITUTO, DEP. WANDENKOLK GONÇALVES. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 7 – PROJETO DE
LEI Nº 3.226/08 – do Senado Federal – Papaleo Paes
– (PLS 320/2005) – que “altera a Lei nº 7.797, de 10 de
julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências, para dar prioridade aos
projetos que tenham sua área de atuação em municípios que possuam parte de suas áreas dentro dos parques nacionais ou de reservas indígenas”. RELATOR:
Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação
deste, e do Substitutivo 1 da CMADS, com a emenda
anexa. Vista ao Deputado Eduardo Valverde, em
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02/12/2009. O Deputado Eduardo Valverde apresentou
voto em separado em 9/12/2009. NÃO DELIBERADO.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 8 – PROJETO DE LEI Nº
1.464/07 – do Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o
Poder Executivo a criar a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e do Tocantins – CODEVAT – e dá outras providências”. RELATORA: Deputada
DALVA FIGUEIREDO. PARECER: pela rejeição deste.
Vista conjunta aos Deputados Antônio Feijão e Marcelo Serafim, em 16/9/2009. O Deputado Asdrubal Bentes
apresentou Voto em Separado em 16/12/09.RETIRADO
DE PAUTA PELA RELATORA. 9 – PROJETO DE LEI
Nº 4.999/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin, que “dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental do Encontro das Águas, no Estado do Amazonas, e dá outras
providências”. RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 10 –
PROJETO DE LEI Nº 5.283/09 – do Sr. Paulo Roberto
– que “dispõe sobre dedução do imposto de renda da
pessoa física sobre valores doados para a defesa civil
em situações de calamidade pública e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MARCELO SERAFIM.
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. O Presidente lembrou que tendo em vista ser a última Reunião
Deliberativa de 2009, e considerando que os trabalhos
daquela reunião foram gravados e seus registros constarão dos anais da Casa, consultou o Plenário da possibilidade da dispensa da leitura da Ata, e teve a anuência do Plenário. Em votação a Ata da Septuagésima
Quarta Reunião Ordínaria Deliberativa da Comissão da
Amazônia, Integração Nacional, e de Desenvolvimento
Regional foi aprovada. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente, em exercício, o Deputado Asdrubal Bentes, declarou encerrada a reunião às
onze horas e vinte sete minuto. E, para constar, eu Iara
Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Silas Câmara, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária (Deliberativa) Realizada em 9 de dezembro
de 2009
Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia nove
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário nº 6 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência
do Deputado Fábio Souto, Presidente, para a realiza-
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ção de reunião ordinária destinada à discussão e votação das matérias constantes da Pauta nº 27/09. O
Livro de Presença registrou o comparecimento dos
Deputados: – Titulares: Fábio Souto – Presidente; Luis
Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes;
Assis do Couto, Benedito de Lira, Celso Maldaner, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Fernando Coelho Filho, Homero Pereira, Leandro Vilela,
Leonardo Vilela, Lira Maia, Luciana Costa, Luiz Carlos
Setim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldemir Moka
e Zonta; – Suplentes: Airton Roveda, Camilo Cola,
Carlos Alberto Canuto, Edson Duarte, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Francisco Rodrigues, Geraldo
Simões, Giovanni Queiroz, Jerônimo Reis, João Oliveira, Júlio Cesar, Lázaro Botelho, Márcio Marinho,
Marcos Montes, Mário Heringer, Silvio Lopes e Veloso.
Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, Beto Faro,
Dagoberto, Flávio Bezerra, Humberto Souto, Jairo
Ataide, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Wandenkolk
Gonçalves e Zé Gerardo. Justificou ausência o Deputado Washington Luiz. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos
e determinou a leitura da Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária (Deliberativa), que foi dispensada a requerimento aprovado do Deputado Onyx
Lorenzoni. Submetida à discussão e votação, a Ata foi
aprovada unanimemente. EXPEDIENTE: Em seguida,
o Presidente cientificou ao Plenário que, nesta data,
distribuiu o Projeto de Lei nº 511/07 ao Deputado Nazareno Fonteles. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem
do Dia, o Presidente em exercício anunciou a apreciação das matérias constantes da pauta, antes, porém,
autor do próximo requerimento constante da pauta,
passou a condução dos trabalhos ao Deputado Valdir
Colatto. Este por sua vez anunciou o primeiro item: A
– REQUERIMENTO: 1) REQUERIMENTO Nº 497/09
– do Sr. Fábio Souto – que “requer que seja realizada
audiência pública para discutir o PAC do Cacau”. O
autor defendeu o requerimento. Discutiu a matéria o
Deputado Onyx Lorenzoni. Submetido à votação, o
requerimento foi aprovado unanimemente. Logo após,
o Deputado Fábio Souto reassumiu a condução dos
trabalhos e anunciou o próximo item: B – Matéria Sobre a Mesa: 2) REQUERIMENTO Nº 499/09 – do Sr.
Valdir Colatto – que “requer retirada de pauta do PL
2.824/2008”. O autor encaminhou o requerimento. Discutiram a matéria os Deputados Onyx Lorenzoni, Leonardo Vilela, Moacir Micheletto e Leandro Vilela. Submetido à votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. Em seguida, o Deputado Assis do Couto
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usou da palavra e protestou pela não instalação da
Subcomissão Especial para acompanhar o processo
de Fusão entre Perdigão e Sadia, JBS e Bertim, Marfrig e Seara, e avaliar a legislação a respeito das relações de integração. Em resposta, o Presidente informou-o que convocou a instalação da Comissão Especial para hoje, às quatorze horas, na Sala da Presidência desta Comissão e que a demora da instalação da
Subcomissão Especial ocorreu porque os Partidos não
indicaram os membros para comporem a Subcomissão
e que houve entendimento, até o momento, para compor a Presidência e a Relatoria da Subcomissão Especial. Prosseguindo, o Presidente anunciou o próximo
item da pauta: C – Proposições Sujeitas à Apreciação
do Plenário: – PRIORIDADE – 3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.642/09 – da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – que
“autoriza a União a ceder ao Estado de Rondônia, a
título de utilização gratuita, imóvel rural de sua propriedade, situado na Gleba Jacy-Paraná, no Município de
Porto Velho”. RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. PARECER: pela aprovação. O relator leu o parecer. Submetido à discussão e votação, o parecer do
relator foi aprovado unanimemente; D – Proposições
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
– PRIORIDADE: 4) PROJETO DE LEI Nº 5.288/09 –
do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os arts. 6º e 9º da
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993”. (Apensado:
PL 6237/2009). RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição
do PL 6237/2009, apensado. Conforme solicitação, foi
concedida vista ao Deputado Nazareno Fonteles. Logo
após, o Presidente, relator do próximo item da pauta,
passou a condução dos trabalhos ao Deputado Nazareno Fonteles. Este, por sua vez, anunciou o próximo
item: – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 5) PROJETO DE
LEI Nº 5.774/09 – do Sr. Homero Pereira – que “institui
a Política Nacional de Fomento ao Turismo Rural”. RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. PARECER: pela
aprovação, com emenda. O relator leu o parecer. Submetido à discussão e votação, o parecer do relator foi
aprovado unanimemente. Dando continuidade, o Deputado Fábio Souto reassumiu a condução dos trabalhos e anunciou o próximo item: 6) PROJETO DE LEI
Nº 5.768/09 – do Sr. Zé Geraldo – que “modifica o art.
11 da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009”. RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. PARECER: pela
aprovação, com emenda. Conforme solicitação, foi
concedida vista ao Deputado Waldemir Moka; 7) PROJETO DE LEI Nº 511/07 – do Sr. Chico Alencar – que
“altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria
o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício GarantiaSafra”. (Apensado: PL 3359/2008). RELATOR: Depu-
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tado ANSELMO DE JESUS. PARECER: pela prejudicialidade deste, e pela aprovação do PL 3359/2008,
apensado. Em virtude da ausência do Relator, Deputado Anselmo de Jesus, o Presidente designou o Deputado Nazareno Fonteles como Relator Substituto. O
Deputado Nazareno Fonteles acatou, na íntegra, o
parecer do seu antecessor e proferiu parecer: pela
prejudicialidade do PL 511/2007 e pela aprovação do
PL 3.359/2008, apensado. Submetido à discussão e
votação, o parecer do Relator Substituto foi aprovado
unanimemente. Ato contínuo, o Presidente, conforme
determina o Regimento Interno desta Casa, declarou
prejudicado o Projeto de Lei nº 511/2007. Prosseguindo, O Presidente anunciou o próximo item: 8) PROJETO DE LEI Nº 6.152/09 – do Sr. Dr. Nechar – que “cria
o Programa Nacional de Apoio a Reconversão da Citricultura e dá outras providências”. RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS. PARECER: pela aprovação. O
relator leu o parecer. Discutiram a matéria os Deputados Moacir Micheletto e Cézar Silvestri. Submetido à
votação, o parecer do relator foi aprovado unanimemente; 9) PROJETO DE LEI Nº 4.473/08 – do Sr. Ronaldo Leite – que “dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos ribeirinhos que têm suas terras
inundadas por ocasião de enchentes sazonais”. RELATOR: Deputado LIRA MAIA. PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substitutivo 2 da CMADS,
com duas subemendas. O relator leu o parecer. Submetido à discussão e votação, o parecer do relator foi
aprovado unanimemente; 10) PROJETO DE LEI Nº
2.824/08 – do Sr. Zequinha Marinho – que “revoga a
alínea “c “ do art. 2º da Lei nº 5.550, de 4 de dezembro
de 1968, para vedar o exercício da profissão de Zootecnista aos agrônomos e veterinários”. RELATOR:
Deputado NAZARENO FONTELES. PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Nazareno
Fonteles (PT – PI), pela aprovação deste, com duas
emendas, e pela rejeição da Emenda 1/2008 da CTASP,
da Emenda 2/2008 da CTASP, e do Substitutivo 1 da
CTASP. Vista conjunta aos Deputados Abelardo Lupion,
Carlos Alberto Canuto e Moacir Micheletto, em
04/11/2009. Os Deputados Onyx Lorenzoni e Carlos
Alberto Canuto apresentaram votos em separado. A
matéria foi retirada de pauta devido a aprovação do
Requerimento nº 499/09, nesta data. Finalizando, o
Presidente concedeu a palavra aos Deputados Zonta,
que lamentou a não realização da audiência pública
destinada a ““Debater e encaminhar a proposta de
criação no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da Diretoria do Agronegócio e Cooperativismo”, prevista para ontem, dia oito de
dezembro do corrente, devido a impossibilidade de
comparecimento do Presidente do Banco Nacional de
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Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES, conforme informação recebida da Assessoria daquela entidade; Luis Carlos Heinze, que informou que o excesso
de chuvas na região Sul está provocando perda para
os agricultores, justificou a informação comentando
que na lavoura de arroz, mais de quarenta por cento
ainda não foi plantada e na porcentagem restante a
colheita está comprometida. Sua Excelência comentou,
ainda, que o Estado do Rio Grande do Sul abastece
em torno de sessenta por cento do mercado interno e
se essa área plantada reduzir a sua produção acarretará o desabastecimento interno do País; Luiz Carlos
Setim, que comentou que os produtores rurais têm
arcado com o prejuízo sobre o preço do boi e o custo
da produção, segundo Sua Excelência, há dois anos
o produtor vendia o boi por um valor e atualmente o
preço dos animais baixou em vinte por cento. O Deputado Zonta fez o seguinte questionamento: Como pode
ter baixado o preço para o produtor se o valor nas gôndulas dos supermercados aumentaram? Se as alíquotas estão sendo aplicadas a custo “zero” no PIS/COFINS, porque o valor que foi reduzido não foi repassado a favor dos produtores rurais?. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze
horas e trinta e oito minutos, antes, porém, convidou
os membros a participarem de Reunião Ordinária (Audiência Pública), terça-feira, dia quinze de dezembro,
às quatorze horas e trinta minutos, em Plenário a definir. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Fábio Souto Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL – CAPADR
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sexagésima Reunião Ordinária (Audiência Pública) Realizada em 15 de dezembro de
2009
Às quinze horas e quatorze minutos do dia quinze
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk Gonçalves, Luis
Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes; Assis do Couto, Benedito de Lira, Celso Maldaner, Cezar
Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Homero
Pereira, Jairo Ataide, Lira Maia, Luciana Costa, Luiz
Carlos Setim, Moises Avelino, Osvaldo Reis, Valdir Co-
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latto, Vitor Penido e Zonta – Titulares; Alfredo Kaefer,
Carlos Alberto Canuto, Carlos Melles, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Jerônimo Reis, Lázaro Botelho,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Paulo Piau e Veloso
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade,
Beto Faro, Dagoberto, Fernando Coelho Filho, Flávio
Bezerra, Humberto Souto, Leandro Vilela, Leonardo
Vilela, Moacir Micheletto, Moreira Mendes, Nazareno
Fonteles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, Tatico, Waldemir Moka e Zé Gerardo. Justificaram
a ausência os Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Washington Luiz. O deputado Fábio Souto, Presidente desta Comissão e da reunião, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu
que a reunião se destinava a “Debater e encaminhar
a proposta de criação no BNDES, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, da Diretoria do
Agronegócio e Cooperativismo”. Prosseguindo, o Presidente esclareceu as regras para os trabalhos, informou que a lista de inscrição para os debates estava à
disposição dos Senhores Deputados e convidou para
compor a mesa os Senhores Marcelo Fernandes Guimarães – Coordenador-Geral de Análises Econômicas
da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, William
George Lopes Saab – Chefe da Secretaria de Gestão
da Carteira Agrícola do BNDES e representante do
MDIC, e Sílvio Carlos do Amaral e Silva – Assessor da
Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Deixou de comparecer o senhor
Mauri José de Andrade – Coordenador-Geral da Área
de Crédito da Secretaria de Agricultura Familiar do
MDA. Na seqüência, o Presidente, acatando a sugestão
do autor do requerimento nº 477/09, Deputado Zonta,
concedeu, primeiramente, a palavra ao senhor William
George Lopes Saab e, em seguida, ao senhor Marcelo
Fernandes Guimarães. Antes de passar a palavra ao
próximo expositor, o Deputado Fábio Souto fez referência à presença do senhor presidente das Organizações
das Cooperativas Brasileiras – OCB, Márcio Lopes de
Freitas. Após solicitação do Deputado Zonta e anuência
do Plenário, o Presidente prometeu conceder a oportunidade de fazer uso da palavra também ao senhor
Márcio Lopes de Freitas, logo após a exposição do último convidado. Dando prosseguimento, o Presidente
passou a palavra ao senhor Sílvio Carlos do Amaral
e Silva, último expositor, para suas considerações iniciais, e, em seguida, ao senhor Márcio Lopes de Freitas. Dando prosseguimento, o Presidente concedeu
a palavra ao Deputado Zonta, autor do requerimento
desta Reunião. Precisando ausentar-se, o Deputado
Fábio Souto passou a Presidência da reunião ao Deputado Valdir Colatto. O deputado Valdir Colatto, Pre-
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sidente em exercício da reunião, concedeu a palavra
ao deputado Assis do Couto, o primeiro orador inscrito,
que parabenizou o autor pela sua iniciativa e fez suas
considerações, e questionamentos aos convidados.
O deputado Valdir Colatto passou a Presidência da
reunião ao Deputado Zonta, para poder fazer uso da
palavra como debatedor. O deputado Zonta, Presidente
em exercício da reunião, após alguns esclarecimentos
a respeito de créditos orçamentários, passou a palavra
ao deputado Valdir Colatto, que após cumprimentá-lo
pela realização da audiência pública, cumprimentou,
também, os palestrantes, e apresentou suas considerações. Dando continuidade à lista de inscrições
para os debates, o Presidente em exercício passou a
palavra ao deputado Paulo Piau, último inscrito. Para
as considerações finais, o Presidente concedeu a palavra aos Senhores Sílvio Carlos do Amaral e Silva,
Marcelo Fernandes Guimarães e William George Lopes Saab. Finalizando, o deputado Zonta, Presidente
em exercício da reunião, agradeceu a presença de
todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas
e seis minutos, antes, porém, fez referência ao café
da manhã da Frente Parlamentar do Cooperativismo
– Frencoop, e convidou os membros a participarem
de Reunião Ordinária (Deliberativa) amanhã, quartafeira, dia dezesseis, às dez horas, no plenário seis do
anexo dois da Câmara dos Deputados. O inteiro teor
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o
acervo documental desta reunião. E para constar, eu
Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
em exercício, Deputado Fábio Souto, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordinária (Deliberativa) Realizada em 16 de dezembro
de 2009
Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia
dezesseis de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário
nº 6 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado Fábio Souto, Presidente, para a
realização de reunião ordinária destinada à discussão
e votação das matérias constantes da Pauta nº 28/09.
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos
Deputados: – Titulares: Fábio Souto – Presidente;
Wandenkolk Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson
Meurer – Vice-Presidentes; Antônio Andrade, Celso
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Maldaner, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Homero Pereira, Leandro Vilela, Leonardo Vilela,
Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Moises Avelino, Moacir
Micheletto, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Onyx
Lorenzoni, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor
Penido, Waldemir Moka e Zonta; – Suplentes: Betinho
Rosado, Camilo Cola, Carlos Alberto Canuto, Carlos
Melles, Dalva Figueiredo, Eduardo Sciarra, Ernandes
Amorim, Francisco Rodrigues, Giovanni Queiroz, Jerônimo Reis, Lázaro Botelho, Márcio Marinho, Mário
Heringer, Marcos Montes, e Veloso. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, Anselmo de
Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, Beto Faro,
Dagoberto, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra,
Humberto Souto, Jairo Ataide, Luciana Costa, Odílio
Balbinotti, Osvaldo Reis e Zé Gerardo. Justificaram ausência os Deputados Antônio Carlos Mendes Thame e
Washington Luiz. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e
determinou a leitura das Atas da Quinquagésima Nona
Reunião Ordinária (Deliberativa) e da Sexagésima Reunião Ordinária (Audiência Pública), que foi dispensada
a requerimento aprovado do Deputado Luiz Carlos Setim. Submetidas à discussão e votação, as Atas foram
aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: Em seguida,
o Presidente cientificou ao Plenário que, em quatorze
de dezembro do corrente, distribuiu os Projetos de Lei
nºs 6.480/09, 6.529/09, 6.499/09, 6.468/09 e 6.528/09
aos Deputados Cezar Silvestri, Luciana Costa, Moises
Avelino, Pedro Chaves e Wandenkolk Gonçalves, respectivamente. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem do
Dia, o Presidente anunciou a apreciação das matérias
constantes da pauta: A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE:
1) PROJETO DE LEI Nº 5.288/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.629, de
25 de fevereiro de 1993”. (Apensado: PL 6237/2009).
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. PARECER:
pela aprovação deste e pela rejeição do PL 6237/2009,
apensado. Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em
09/12/2009. O Deputado Nazareno Fonteles apresentou
voto em separado em 15/12/09. O Presidente solicitou
ao Deputado Waldemir Moka a leitura do parecer. Discutiram a matéria o relator e os Deputados Nazareno
Fonteles, que leu o voto em separado; Moises Avelino, Luiz Carlos Setim, Waldemir Moka, Valdir Colatto,
Ernandes Amorim e Giovanni Queiroz. Submetido à
votação, o parecer do relator foi aprovado contra os
votos dos Deputados Nazareno Fonteles e Moises Avelino; – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 2) PROJETO DE
LEI Nº 5.768/09 – do Sr. Zé Geraldo – que “modifica
o art. 11 da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009”.
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. PARECER:
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pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Waldemir Moka, em 09/12/2009. O relator leu o parecer.
Submetido à discussão e votação, o parecer do relator
foi aprovado unanimemente; 3) PROJETO DE LEI Nº
1.720/07 – do Sr. Ribamar Alves – que “prevê a criação do distrito agropecuário do Vale do Pindaré”. RELATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ. PARECER:
pela aprovação. Conforme solicitação, o Presidente
concedeu vista ao Deputado Nazareno Fonteles; 4)
PROJETO DE LEI Nº 6.263/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de 17
de setembro de 2008”. RELATOR: Deputado CELSO
MALDANER. PARECER: pela aprovação. O relator leu
o parecer. Submetido à discussão e votação, o parecer
do relator foi aprovado unanimemente; 5) PROJETO
DE LEI Nº 4.769/09 – do Sr. Germano Bonow – que
“estabelece as características das embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas
“in natura””. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. PARECER: pela aprovação deste. O relator leu o
parecer. Discutiram a matéria o relator e o Deputado
Nazareno Fonteles. Submetido à votação, o parecer
do relator foi aprovado unanimemente; 6) PROJETO
DE LEI Nº 6.018/09 – do Sr. José Santana de Vasconcellos – que “dispõe sobre o penhor rural de madeira,
produtos madeireiros e demais produtos da floresta
plantada”. RELATOR: Deputado LIRA MAIA. PARECER:
pela aprovação, com emenda. O Presidente solicitou ao
Deputado Luiz Carlos Setim a leitura do parecer. Submetido à discussão e votação, o parecer do relator foi
aprovado unanimemente. Prosseguindo, o Presidente
anunciou o recebimento de requerimento EXTRAPAUTA, antes, porém, consultou o Plenário, obtendo sua
aquiescência, se a apreciação poderia ser feita pelo
processo simbólico: 7) REQUERIMENTO Nº 501/09 –
do Sr. Beto Faro e outros – que “nos termos do Artigo
52, § 5º , do regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a inclusão extra pauta do requerimento
nº 500/09 na Pauta da presente reunião”. Submetido à
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente;
10) REQUERIMENTO Nº 500/09 – do Sr. Beto Faro
e Nazareno Fonteles, que “Nos termos regimentais,
requeiro seja realizada Sessão de Audiência Pública
desta Comissão para debater o Acordo do Clima da
COP 15, de Copenhague, os compromissos assumidos pelo Brasil, os seus efeitos na atividade agrícola
e na Amazônia, bem assim, os impactos sócio-econômicos do aquecimento global no Brasil de acordo com
a recente estudo do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) em parceria com o Met Office Hadley
Centre, da Grã-Bretanha”. Submetido à discussão e
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente.
Os Deputados Moizes Avelino, Nazareno Fonteles e
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Luiz Carlos Setim elogiaram o Secretário desta Comissão, bem como a sua equipe, na organização dos
trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a colaboração de todos os membros, dos
servidores da Comissão, dos consultores da Consultoria
Legislativa desta Casa, da imprensa, dos assessores
das Lideranças e dos Ministérios e, em especial, aos
Vice-Presidentes desta Mesa, para o bom êxito dos
trabalhos na Sessão Legislativa que ora se encerrava
e, de acordo, com art. 97, § 3º , do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, suspendeu os trabalhos,
por cinco minutos, para que fosse por mim Moizes Lobo
da Cunha, Secretário, redigida a presente ATA. Reabertos os trabalhos, às onze horas e cinquenta e seis
minutos, o Presidente determinou a leitura da mesma,
tendo sido dispensada a requerimento do Deputado
Luiz Carlos Setim. Em seguida, submeteu-a à discussão e votação, tendo sido aprovada sem restrições e
assinada pelo Presidente, Deputado Fábio Souto, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 49ª Reunião Ordinária Realizada em 9
de dezembro de 2009.
Às onze horas e dez minutos do dia nove de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Eduardo
Gomes – Presidente; Professora Raquel Teixeira e
Cida Diogo – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel
Fernandes, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha,
Manoel Salviano, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique
Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior,
Solange Amaral, Takayama, Uldurico Pinto, Vic Pires
Franco e Zequinha Marinho – Titulares; Angela Amin,
Angelo Vanhoni, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira,
Celso Russomanno, Duarte Nogueira, Eliene Lima,
Fernando Ferro, Jô Moraes, Jorginho Maluly, José
Carlos Araújo, José Paulo Tóffano, Julio Semeghini,
Mendes Ribeiro Filho, Milton Barbosa, Nelson Meurer, Rômulo Gouveia, Wilson Picler e Wladimir Costa – Suplentes. Compareceu também o Deputado
Fernando Marroni, como não-membro. Deixaram de
comparecer os Deputados Abelardo Camarinha, Beto
Mansur, Bispo Gê Tenuta, Francisco Rossi, Jader
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Barbalho, Lindomar Garçon, Luiza Erundina, Miro
Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson Proença e Paulo
Pimenta. Justificaram a ausência os Deputados Luiza Erundina e Nelson Proença. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação as Atas das
46ª e 48ª reuniões realizadas, respectivamente, nos
dias 24 de novembro e 02 de dezembro. O Deputado Wladimir Costa solicitou a dispensa da leitura das
atas. Não houve discussão. Em votação, as Atas foram APROVADAS por unanimidade. EXPEDIENTE:
O Presidente comunicou ao Plenário que: 1) recebeu
cópia, para conhecimento, do acórdão 2.813/2009,
aprovado pelo Tribunal de Contas da União, que trata de relatório consolidado de auditorias operacionais
de orientação centralizada, realizadas nos hospitais
universitários vinculados às instituições federais de
ensino superior; 2) recebeu cópia, para conhecimento, do inteiro teor do pronunciamento feito pelo auditor Augusto Sherman Cavalcanti, na sessão ordinária do plenário do tribunal, relatando sua participação na audiência publica desta comissão, que
discutiu o modelo de avaliação e aquisição de serviços de tecnologia da informação pelo Governo, em
todas as suas esferas; 3) recebeu do Conselho de
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara
dos Deputados convite para a cerimônia de lançamento do VI Caderno de Altos Estudos a ser realizada dia 9 de dezembro, às 15h30, no Salão Nobre
da Casa; 4) recebeu nota da Associação Brasileira
de Produtoras Independentes – ABPI-TV, manifestando apoio à aprovação do PL 29/2007; 5) recebeu
cópia do ofício do Deputado Uldurico Pinto, encaminhando denúncia do município Medeiros Neto, no
estado da Bahia, sobre supostas irregularidades no
processo TVR 1.896/2009, cuja beneficiária é a Associação de Rádio Comunitária dos Moradores de
Medeiros Neto; 6) recebeu justificativa de ausência
dos Deputados: Luiza Erundina para as reuniões dos
dias 2 e 9 de dezembro, tendo em vista sua participação na reunião da Comissão Organizadora da 1ª
CONFECOM (Conferência Nacional de Comunicação); e Nelson Proença para as reuniões de hoje,
em virtude de compromisso político-partidário na
cidade de Santarém/PA. ORDEM DO DIA: Antes de
iniciar a apreciação dos itens da pauta, o Presidente comunicou que foram apresentados vinte e três
destaques ao substitutivo ao PL 29/2007 e que, em
razão de acordo com o relator, foram retirados, pelos
autores, os destaques de nºs 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, restando para
votação os destaques de nºs 2, 3, 4, 9, 14, 19 e 23.
A seguir, informou os procedimento a serem adota-
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dos durante a apreciação dos destaques e a ordem
de votação, organizada por ordem cronológica dos
artigos. Esclareceu que na votação dos DVS (destaque para votação em separado) os deputados que
votassem sim ao destaque estariam mantendo o
texto do relator. Aqueles que votassem não estariam
retirando do texto do relator à alteração proposta
pelo destaque. Na votação dos destaques simples
os deputados que votassem sim à alteração proposta pelo destaque estariam modificando o texto do
relator. Aqueles que votassem não estariam mantendo o texto do relator. O relator apresentou suas
colocações acerca das alterações propostas nos
destaques. 1 – DESTAQUE Nº 2/09 – do Sr. Paulo
Bornhausen – (PL 29/2007) – que “destaque para
votação em separado do Capítulo V constante do
Substitutivo do Relator, apresentado ao PL nº 29 de
2007”. Encaminharam a votação os Deputados José
Carlos Araújo, Paulo Bornhausen, Paulo Teixeira,
Julio Semeghini e Paulo Henrique Lustosa. Usaram
da palavra também os Deputados Solange Amaral,
Emanuel Fernandes, Fernando Ferro, José Rocha,
Glauber Braga e Celso Russomano. Em votação foi
rejeitado o destaque e mantido o texto do relator.
REJEITADO O DESTAQUE, CONTRA O VOTO DOS
DEPUTADOS AROLDE DE OLIVEIRA E PAULO
BORNHAUSENº 2 – DESTAQUE Nº 3/09 – do Sr.
Paulo Bornhausen – (PL 29/2007) – que “destaque
para votação em separado do Capítulo VI constante
do Substitutivo do Relator, apresentado ao PL nº 29
de 2007”. Encaminharam a votação os Deputados
Paulo Bornhausen, Paulo Teixeira, Julio Semeghini
e Paulo Henrique Lustosa. Em votação foi rejeitado
o destaque e mantido o texto do relator. REJEITADO
O DESTAQUE, CONTRA O VOTO DO DEPUTADO
PAULO BORNHAUSENº 3 – DESTAQUE Nº 4/09 –
do Sr. José Carlos Araújo – (PL 29/2007) – que “
Requer, nos termos regimentais, Destaque para votação da Emenda nº ESB 74/09 , de minha autoria,
apresentada ao Substitutivo do Relator”. PREJUDICADO O DESTAQUE, EM VIRTUDE DA APRECIAÇÃO DO DESTAQUE Nº 02/09, DE IGUAL TEOR. 4
– DESTAQUE Nº 9/09 – do Sr. José Carlos Araújo
– (PL 29/2007) – que “ Requer, nos termos regimentais, Destaque para votação da Emenda nº ESB
65/09 , de minha autoria, apresentada ao Substitutivo do Relator”. CONSIDERADO INSUBSISTENTE
O DESTAQUE, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO
AUTOR. 5 – DESTAQUE Nº 14/09 – do Sr. Julio Semeghini – (PL 29/2007) – que “requer, nos termos
regimentais, Destaque para votação da Emenda nº
72/2009 (ESB 72), de minha autoria, apresentada
ao Substitutivo do Relator”. RETIRADO PELO AU-
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TOR. 6 – DESTAQUE Nº 1.9/09 – do Sr. Jorginho
Maluly – (PL 29/2007) – que “requer destaque, para
votação em separado, da Emenda nº 76, apresentada ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 29 de 2007”.
O Presidente colocou em votação a admissibilidade
do destaque. Em votação, o Plenário APROVOU por
unanimidade. Encaminharam a votação os Deputados Jorginho Maluly, Paulo Bornhausen, Julio Semeghini, Paulo Teixeira e Paulo Henrique Lustosa.
Em votação foi rejeitado o destaque e mantido o
texto do relator. REJEITADO O DESTAQUE, CONTRA O VOTO DOS DEPUTADOS JORGINHO MALULY, PAULO BORNHAUSEN, CHARLES LUCENA,
WLADIMIR COSTA, CELSO RUSSOMANO, ELEUSES PAIVA, ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ E PAULO ROBERTO PEREIRA. 7 – DESTAQUE Nº 23/09
– do Sr. Sandes Júnior – (PL 29/2007) – que “requer,
nos termos regimentais, destaque para votação da
Emenda n° 26/2009 (ESB 26), de minha autoria,
apresentada ao Substitutivo do Relator”. O Presidente colocou em votação a admissibilidade do destaque. Em votação, o Plenário APROVOU, com os
votos contrários dos Deputados Fernando Ferro e
Paulo Teixeira. Encaminharam a votação os Deputados Sandes Junior, Julio Semeghini, Paulo Teixeira, Solange Amaral e Paulo Henrique Lustosa. Usaram da palavra também os Deputados Cida Diogo,
Paulo Bornhausen e Bilac Pinto. Em votação foi rejeitado o destaque e mantido o texto do relator. REJEITADO O DESTAQUE, CONTRA OS VOTOS DOS
DEPUTADOS SANDES JUNIOR, PROFESSORA
RAQUEL TEIXEIRA, BILAC PINTO, EDUARDO GOMES, CELSO RUSSOMANO, GUSTAVO FRUET,
JULIO SEMEGHINI, EMANUEL FERNANDES E ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ. Encerrada a Ordem
do Dia, o Presidente passou a palavra ao Deputado
Jorge Bittar, primeiro relator do projeto na comissão,
que destacou a importância da matéria para o setor
de comunicações e congratulou o relator e demais
parlamentares pelo êxito da aprovação da proposição. Falaram também os Deputados Paulo Henrique
Lustosa, Julio Semeghini e Paulo Teixeira. Ocupou
também a presidência a Deputada Professora Raquel Teixeira. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar
a reunião, o Presidente convocou reunião extraordinária para as treze horas e trinta e cinco minutos.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às treze horas e trinta minutos. Para
constar, eu Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira,
Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Eduardo
Gomes, Presidente.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 50ª Reunião Extraordinária Realizada
em 9 de dezembro de 2009.
Às treze horas e trinta e sete minutos do dia nove
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Eduardo
Gomes – Presidente; Professora Raquel Teixeira e Cida
Diogo – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Chamariz,
Bilac Pinto, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar
Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Manoel Salviano,
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Paulo
Roberto Pereira, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Solange Amaral, Takayama, Uldurico Pinto, Vic Pires Franco e Zequinha Marinho – Titulares; Angela Amin, Angelo Vanhoni, Ariosto
Holanda, Arolde de Oliveira, Celso Russomanno, Duarte Nogueira, Eliene Lima, Fernando Ferro, Jô Moraes, Jorginho Maluly, José Carlos Araújo, José Paulo
Tóffano, Julio Semeghini, Mendes Ribeiro Filho, Milton
Barbosa, Nelson Meurer, Rômulo Gouveia, Wilson Picler e Wladimir Costa – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, Francisco Rossi, Jader Barbalho,
Lindomar Garçon, Luiza Erundina, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson Proença e Paulo Pimenta. Justificaram a ausência os Deputados Luiza Erundina e
Nelson Proença. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Não houve expediente. ORDEM DO DIA: Matéria Sobre a Mesa: O Presidente colocou em votação
o requerimento de inclusão, extrapauta, do Requerimento nº 227/2009, dos Deputados Eduardo Gomes
e Celso Russomano. Em votação, o Plenário APROVOU por unanimidade. 1 – REQUERIMENTO Nº 227/09
– do Sr. Celso Russomanno – que “requer a realização
de Audiência Pública para discutir a venda de espaço
de transmissão em satélites para empresas não detentoras de outorgas de radiodifusão”. APROVADO. 2
– REQUERIMENTO Nº 223/09 – do Sr. Gilmar Machado e outros – que “requer a realização de Audiência
Pública acerca dos Processos e Procedimentos de
Outorga de Serviços de Radiodifusão sob responsabilidade da Comissão de Ciência e Tecnologia, bem
como a atuação e os marcos legais balizadores dos
órgãos governamentais afetos ao tema”. APROVADO.
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O DEPUTADO JULIO SEMEGHINI SUBSCREVEU O
REQUERIMENTO. 3 – REQUERIMENTO Nº 224/09
– do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita seja convidado o Senhor Luis Cuza, para Reunião de Audiência
Pública sobre a Política de Telecomunicações”. Usou
da palavra o Deputado Wladimir Costa. APROVADO,
COM A EXTENSÃO DO CONVITE AO MINISTRO DAS
COMUNICAÇÕES, SENADOR HELIO COSTA, FICANDO PREJUDICADO O REQUERIMENTO Nº 225/2009.
4 – REQUERIMENTO Nº 225/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita seja convocado o Senhor Ministro das Comunicações, Hélio Costa, para Reunião de
Audiência Pública nesta Comissão sobre a Política de
Telecomunicações”. PREJUDICADO O REQUERIMENTO. 5 – REQUERIMENTO Nº 226/09 – do Sr. Julio
Semeghini – que “solicita seja convidado o Sr. Presidente da Anatel – Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, para em Reunião de Audiência Pública prestar
esclarecimentos e discutir as preocupações da Agência em relação à confiabilidade das Redes de Telecomunicações no País”. APROVADO. 6 – PROJETO DE
LEI Nº 1.258/95 – do Senado Federal – Pedro Simon
– (PLS 217/1995) – que “disciplina o inciso XII do art.
5º da Constituição Federal e dá outras providências”.
(Apensados: PL 4825/2001, PL 173/2003, PL 195/2003,
PL 2114/2003, PL 4323/2004, PL 43/2007, PL 432/2007,
PL 1303/2007, PL 1443/2007, PL 2841/2008, PL
3579/2008, PL 3577/2008, PL 4047/2008 (Apensado:
PL 4559/2008), PL 4155/2008, PL 4192/2008 e PL
5285/2009) RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 195/2003 e do
PL 2841/2008, apensados; e pela aprovação do PL
4047/2008, do PL 4559/2008, do PL 4825/2001, do PL
173/2003, do PL 2114/2003, do PL 4323/2004, do PL
43/2007, do PL 432/2007, do PL 1303/2007, do PL
1443/2007, do PL 3577/2008, do PL 3579/2008, do PL
4155/2008, do PL 4192/2008 e do PL 5285/2009, apensados, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados
Bilac Pinto e Gilmar Machado, em 27/05/2009. O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em separado
em 02/06/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO.
7 – PROJETO DE LEI Nº 4.578/09 – do Sr. Dr. Pinotti
– que “altera as Leis nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral) e nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, para estabelecer medidas que permitam ao eleitorado compreender o sistema eleitoral proporcional
brasileiro”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PARECER: pela aprovação, com emendas. RETIRADO
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 8 – PROJETO DE LEI Nº
1.087/07 – do Sr. Laerte Bessa – que “regula o acesso
a dados cadastrais e aos sinais de comunicação telefônica e/ou telemática que importem na investigação
criminal, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
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tado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA, DE
OFÍCIO. 9 – TVR Nº 1.084/08 – do Poder Executivo –
(MSC 951/2008) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 866,
de 24 de dezembro de 2007, que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural Educacional de
Dom Eliseu – PA para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Dom Eliseu, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado TAKAYAMA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 1.305/09 – do Poder
Executivo – (MSC 408/2009) – que “submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 780, de 20 de novembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão de Dona Emma para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Dona Emma,
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 – TVR
Nº 1.376/09 – do Poder Executivo – (MSC 407/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 528, de 29 de agosto
de 2008, que autoriza a Associação Independente de
Comunicação Social. executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Castanhal, Estado do
Pará”. RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR Nº 1.379/09 – do
Poder Executivo – (MSC 407/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 665, de 14 de outubro de 2008, que autoriza a Instituto Cultural Carlos Alberto Lisboa Torres
de Promoção Social. executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Tacaratu, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE
PAUTA, DE OFÍCIO. 13 – TVR Nº 1.402/09 – do Poder
Executivo – (MSC 630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 321, de 11 de junho de 2008, que outorga
permissão à Empresa de Radiodifusão Estrela Polar
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na cidade de Itapeva, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA
MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – TVR Nº
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1.442/09 – do Poder Executivo – (MSC 632/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 809, de 09 de dezembro
de 2008, que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Bastos Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Bastos, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 15
– TVR Nº 1.475/09 – do Poder Executivo – (MSC
634/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.225, de 30
de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária, Cultural e Beneficente “Camisão” para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jardim, Estado do Mato Grosso do
Sul”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 16 – TVR Nº 1.500/09 – do Poder
Executivo – (MSC 635/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 885, de 19 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Cultural Abatiaense para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Abatiá, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
17 – TVR Nº 1.593/09 – do Poder Executivo – (MSC
733/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 326, de 28 de
maio de 2009, que autoriza a Associação Recreativa
e Esportiva Grupo Manoel Marchetti executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Ibirama, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
18 – TVR Nº 1.600/09 – do Poder Executivo – (MSC
726/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 10 de junho
de 2009, que renova a concessão outorgada à Rádio
e Televisão Bandeirantes Ltda para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Brasília, Distrito Federal”. RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR
Nº 1.613/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009,
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que renova a concessão outorgada à Rádio TV do
Amazonas Ltda para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre”. RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 20 – TVR Nº 1.614/09 – do
Poder Executivo – (MSC 726/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 12 de junho de 2009, que renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 21 – TVR Nº 1.628/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
12 de junho de 2009, que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de São João Nepomuceno Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São João Nepomuceno, Estado
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado DR. ADILSON
SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 22 – TVR Nº
1.672/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1.024, de 23 de dezembro
de 2008, que outorga permissão ao Sistema Torre de
Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município
de Rubinéia, Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 23
– TVR Nº 1.674/09 – do Poder Executivo – (MSC
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.244, de 31
de dezembro de 2008, que outorga permissão à Terra
FM Comunicações Ltda para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Tapejara, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 1.683/09 – do Poder Executivo
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 56,
de 24 de março de 2009, que outorga permissão à Mar
e Céu Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Porto Esperidião, Estado do Mato Grosso”.
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 – TVR Nº 1.695/09 – do Poder Executivo
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
330, de 11 de junho de 2008, que outorga permissão
à SBC – Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Cachoeira do Arari, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 26 – TVR Nº 1.701/09 – do Poder Executivo
– (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
555, de 04 de setembro de 2008, que outorga permissão ao Sistema Regional de Comunicação Andradina
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no município de Castilho,
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 27 – TVR
Nº 1.729/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 298, de 14 de maio de
2009, que outorga permissão à Xaraés Comunicações
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no município de Bodoquena,
Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
ANGELO VANHONI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 – TVR
Nº 1.745/09 – do Poder Executivo – (MSC 731/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009,
que outorga concessão à Empresa de Radiodifusão
Alfa Centauro Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Prainha, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 – TVR Nº
1.759/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 352, de 12 de julho de
2006, que outorga autorização à Associação Comunitária de Marilac para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Marilac, Estado de Minas
Gerais”. RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
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PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 1.766/09 – do
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 881, de 19 de dezembro de 2008, que outorga autorização à União Comunitária Catuporanga
– UCC para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Nova Tebas, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 31 – TVR Nº 1.771/09 – do Poder
Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 905, de 22 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Movimento Comunitário Ativa para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Mongaguá, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 32 – TVR Nº 1.784/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
979, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária New Life FM para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Santa Mercedes, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 33 – TVR Nº 1.792/09 – do Poder
Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.044, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária do Distrito de Montevidéo para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Conceição, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 – TVR Nº
1.810/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 912, de 22 de dezembro
de 2008, que autoriza a Radiodifusão Comunitária
Gralha Azul FM executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Araucária, Estado do Paraná” RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 1.816/09 – do Poder
Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à apre-
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ciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.055, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação Comunitária de Rádiodifusão de
Goianésia do Pará, executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Goianésia do Pará, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado PAULO
BORNHAUSENº PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 36 – TVR
Nº 1.820/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.164, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação de Comunicação Social e Cultural do Baixo Tocantins executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Barcarena, Estado do Pará” RELATOR: Deputado
NARCIO RODRIGUES. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 37
– TVR Nº 1.824/09 – do Poder Executivo – (MSC
734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 111, de 25 de
março de 2009, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Estação Cocal, executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina”. RELATOR:
Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 38 – TVR Nº 1.826/09 – do Poder Executivo
– (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
114, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associação Cultural de Difusão Comunitária Jacutinguense,
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Jacutinga, Estado do Rio Grande do Sul”
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 39 – TVR Nº 1.846/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.183, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Altântara executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alcântara, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado ULDURICO PINTO. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 40 – TVR Nº 1.863/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
116, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associa-
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ção Comunitária Rosário executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Correntina, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 1.865/09 – do
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nº 125, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associação de Difusão Comunitária de Campo Limpo de Goiás executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Campo Limpo de Goiás,
Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado ANGELO
VANHONI. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 42 – TVR Nº
1.880/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 205, de 22 de abril de
2009, que autoriza a Associação do Movimento de
Radiodifusão Alternativa de Tuparendi executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tuparendi, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 1.894/09 – do Poder Executivo
– (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
355, de 12 de junho de 2009, que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico,
Cultural, informativo e Social de Costa Rica executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 1.897/09 – do Poder Executivo
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
715, de 18 de dezembro de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Douradina para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Douradina, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANNº PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 45 – TVR Nº 1.904/09 – do
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nº 889, de 22 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Missão Evangélica
El Shaday para executar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Feira de Santana, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado WILSON PICLER.
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA,
DE OFÍCIO. 46 – TVR Nº 1.905/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 890, de 22 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária dos Moradores
Muricienses para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Murici, Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado TAKAYAMA. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 47 – TVR Nº 1.909/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nº 957, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação dos Moradores do Jardim
Olidel e Adjacências para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Alumínio, Estado
de São Paulo”. RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 48 – TVR Nº 1.911/09 – do
Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nº 965, de 23 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Frexeirense para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Escada, Estado
de Pernambuco”. RELATOR: Deputado FRANCISCO
ROSSI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 49 – TVR Nº 1.915/09
– do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.032, de 23 de dezembro de
2008, que outorga autorização à Associação Paubrasiliense de Radiodifusão Comunitária – APRC para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Pau Brasil, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado NARCIO RODRIGUES. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 50 – TVR Nº 1.923/09 – do Poder Executivo
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.100, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à TV e Rádio Cidade FM para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Ceres, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado ZEQUI-
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NHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 51 – TVR
Nº 1.924/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 1.102, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro de Ipanema (RVS FM) para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Valparaíso de
Goiás, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 52 – TVR
Nº 1.939/09 – do Poder Executivo – (MSC 736/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.162, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Matocastelhanense de Radiodifusão Comunitária
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Mato Castelhano, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ULDURICO
PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 53 – TVR Nº 1.941/09
– do Poder Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 256, de 6 de maio de 2009, que
outorga autorização à Associação Comunitária de
Radiodifusão de Moreira César para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado ANGELO VANHONI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 54 – PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal-Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006)
– que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
para dispor sobre a divulgação das campanhas nacionais de vacinação pelas emissoras de rádio e televisão”. RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO
PEREIRA. PARECER: pela aprovação, com emenda.
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 55 – PROJETO
DE LEI Nº 1.402/99 – do Sr. Dr. Evilásio – que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo restrições à propaganda de medicamentos
e terapias”. (Apensados: PL 2117/1999, PL 2191/1999,
PL 2880/2000, PL 3513/2000, PL 3752/2000, PL
5532/2001, PL 4572/2001, PL 1739/1999 (Apensado:
PL 2322/2000), PL 5211/2005, PL 7571/2006, PL
3511/2008, PL 5729/2009 e PL 5924/2009) RELATOR:
Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela rejeição deste e dos de nºs 2117/1999, 2191/1999,
3513/2000, 3752/2000, 4572/2001, 5532/2001,
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5211/2005, 7571/2006, 3511/2008, 5924/2009 e
2322/2000, apensados; e pela aprovação do PL
1739/1999 e dos de nºs 2880/2000 e 5729/2009,
apensados, com substitutivo. Vista à Deputada Cida
Diogo, em 25/11/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE
OFÍCIO. 56 – PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 – do Sr.
Neuton Lima – que “modifica a redação da Lei nº
8.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o
Conselho de Comunicação Social”. (Apensados: PL
5872/2001 e PL 6852/2002) RELATOR: Deputado
NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação
deste, do PL 5872/2001, e do PL 6852/2002, apensados, com substitutivo. Vista ao Deputado Glauber
Braga, em 25/11/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE
OFÍCIO. 57 – PROJETO DE LEI Nº 66/03 – do Sr.
Sérgio Miranda – que “acrescenta o parágrafo único
ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997”.
(Apensados: PL 69/2003, PL 791/2003, PL 2386/2003,
PL 5152/2005 e PL 5569/2005) RELATOR: Deputado
RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação deste, do PL 69/2003, e do PL 791/2003, apensados, na
forma do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor; e pela rejeição do PL 2386/2003, do PL
5152/2005, e do PL 5569/2005, apensados. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 58 – PROJETO DE LEI
Nº 618/07 – do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do telefone celular
habilitado no Plano de Serviço Pré-Pago”. (Apensado:
PL 1325/2007) RELATOR: Deputado BILAC PINTO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1325/2007,
apensado. Vista conjunta aos Deputados Glauber
Braga e Gustavo Fruet, em 18/11/2009. RETIRADO
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 59 – PROJETO DE LEI Nº
2.156/07 – do Sr. Bilac Pinto – que “estende as disposições do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV
Digital – PATVD, aos transmissores de rádio digital”.
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER:
pela aprovação deste, com substitutivo. RETIRADO
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 60 – PROJETO DE LEI Nº
3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe sobre
a comercialização de equipamentos de radiação”.
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados
Glauber Braga e Luiza Erundina, em 28/10/2009. Os
Deputados Luiza Erundina e Glauber Braga apresentaram votos em separado em 10/11/2009. RETIRADO
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 61 – PROJETO DE LEI Nº
4.368/08 – da Sra. Elcione Barbalho – que “veda a
cobrança na conta telefônica, em acréscimo ao valor
da tarifa definida pela Agência Nacional de Telecomunicações, de tributos devidos pela concessionária
de telefonia”. (Apensado: PL 4481/2008) RELATOR:
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Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela
aprovação deste, e pela rejeição do PL 4481/2008,
apensado. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 62 –
PROJETO DE LEI Nº 5.181/09 – do Sr. Joaquim Beltrão – que “obriga a especificação de data de postagem e de entrega das correspondências”. RELATOR:
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação,
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO.
63 – PROJETO DE LEI Nº 5.397/09 – do Sr. Jefferson
Campos – que “dispõe sobre a necessidade de anuência prévia dos clientes para o provimento de serviços adicionais pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado”. RELATOR: Deputado FRANCISCO
ROSSI. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Narcio Rodrigues, em 21/10/2009. RETIRADO DE
PAUTA, DE OFÍCIO. 64 – PROJETO DE LEI Nº
5.470/09 – do Sr. Carlos Sampaio – que “obriga as
pessoas jurídicas de direito privado a fazer constar,
de suas páginas da internet sua razão social, seu
número no registro junto ao Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ e endereço da sede e sucursais e dá outras providências”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 65 – PROJETO DE
LEI Nº 5.788/09 – do Sr. Eliene Lima – que “veda a
publicação de informações acerca de passageiros de
transportes públicos por qualquer veículo de comunicação”. RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA,
DE OFÍCIO. 66 – PROJETO DE LEI Nº 6.059/09 – da
Sra. Maria do Rosário – que “dispõe sobre a destinação às mídias regionais de parcela dos recursos aplicados na contratação de publicidade institucional ou
comercial pelos Órgãos, Entidades, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista das três esferas
de governo”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. Durante a apreciação do item extrapauta, ocupou a presidência o Deputado Julio Semeghini. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente lembrou a todos a realização de
audiência pública, dia 10 de dezembro, com a finalidade de discutir o projeto de lei nº 2.701, de 1997,
que dispõe sobre o serviço de televisão comunitária,
fruto do requerimento nº 193/2009, de autoria do Deputado Glauber Braga. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às catorze horas
e vinte e quatro minutos. Para constar, eu, Myriam
Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a
presente Ata que será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Eduardo Gomes , Presidente.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 51ª Reunião Ordinária Audiência Pública Realizada em 10 de dezembro de 2009.
Às dez horas e quatro minutos do dia dez de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no
Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados, sob
a presidência do Deputado Glauber Braga. A Lista de
Presença registrou o comparecimento dos Senhores
Deputados Eduardo Gomes – Presidente; Glauber
Braga, Gustavo Fruet, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, Takayama e Zequinha Marinho – Titulares;
Arolde de Oliveira, Fernando Ferro e Julio Semeghini
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Abelardo Camarinha, Antonio Carlos Chamariz, Beto
Mansur, Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena,
Cida Diogo, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca,
Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira,
Francisco Rossi, Gilmar Machado, Iriny Lopes, Jader
Barbalho, José Rocha, Lindomar Garçon, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique
Lustosa, Paulo Pimenta, Paulo Roberto Pereira, Professora Raquel Teixeira, Ratinho Junior, Sandes Júnior,
Solange Amaral, Uldurico Pinto e Vic Pires Franco.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos da reunião de
audiência pública, fruto do requerimento nº 193/2009,
de autoria do Deputado Glauber Braga, e destinada a
debater o projeto de lei nº 2.701, de 1997, que dispõe
sobre o serviço de televisão comunitária. Justificaram
a ausência o Ministro de Estado das Comunicações,
Senador Hélio Costa, que indicou como representante
o Senhor Édio Henrique de Almeida José e Azevedo,
assessor do consultor jurídico do ministério; o Senhor
Daniel Pimentel Slaviero, Presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert),
que indicou como representante o Senhor Rodolfo Machado Moura, assessor jurídico da entidade; o Senhor
Edivaldo Amorim Farias, Presidente da Associação
Brasileira de Canais Comunitários (Abccom), que indicou como representante o jornalista Paulo Miranda,
vice-presidente da associação; a Senhora Regina Lima,
Presidente da Associação Brasileira das Emissoras
Públicas, Educativas e Culturais (Abepec); e o Senhor
Celso Schröder, Coordenador-Geral do Fórum Nacional
Pela Democratização da Comunicação (FNDC). Após
os cumprimentos, o Presidente convidou os expositores para tomarem assento à Mesa e concedeu-lhes
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a palavra na seguinte ordem: 1) Sr. Édio Henrique de
Almeida José e Azevedo, Assessor do Consultor Jurídico do Ministério das Comunicações; 2) Sr. Rodolfo
Machado Moura, Assessor Jurídico da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert);
3) Sr. Paulo Miranda, Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM); 4) Sr.
Cláudio Márcio Magalhães, Presidente da Associação
Brasileira de Televisão Universitária (ABTU). Encerradas as exposições, o Presidente, autor do requerimento, apresentou suas colocações e questionamentos. Durante a fase de debates falaram os Deputados
Fernando Ferro, Takayama e Arolde de Oliveira. A seguir, o Presidente concedeu a palavra aos expositores para as considerações finais. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze
horas e trinta e nove minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo de áudio, a integrar o acervo
documental desta reunião para degravação, mediante
solicitação escrita. E, para constar, eu Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Eduardo Gomes, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 52ª Reunião Ordinária Realizada em 16
de dezembro de 2009.
Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia
dezesseis de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Eduardo Gomes – Presidente; Cida Diogo – Vice-Presidente; Antonio Carlos Chamariz, Bilac Pinto, Bispo
Gê Tenuta, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi,
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Manoel
Salviano, Miro Teixeira, Nelson Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto Pereira, Paulo Teixeira,
Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior,
Solange Amaral, Takayama e Uldurico Pinto – Titulares; Angela Amin, Ariosto Holanda, Celso Russomanno, Colbert Martins, Eliene Lima, Jorginho Maluly, Julio Semeghini, Lobbe Neto, Milton Barbosa, Nelson
Meurer e Wilson Picler – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Gilmar Machado, Jader Barbalho, José Rocha, Lindomar Garçon,
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Luiza Erundina, Narcio Rodrigues, Paulo Bornhausen,
Paulo Pimenta, Professora Raquel Teixeira, Vic Pires
Franco e Zequinha Marinho. Justificou a ausência a
Deputada Luiza Erundina. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 49ª, 50ª
e 51ª reuniões realizadas, respectivamente, nos dias
9 e 10 de dezembro. O Deputado Emanuel Fernandes
solicitou a dispensa da leitura das atas. Não houve
discussão. Em votação, as Atas foram APROVADAS
por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário que: 1) recebeu, para conhecimento,
cópia do aviso nº 947/09, da Casa Civil, encaminhando a Mensagem nº 941 de 2009, que autoriza as transferências indiretas, para outros grupos de cotistas, do
controle societário das entidades abaixo relacionadas,
concessionárias de serviços de radiodifusão sonora:
em Ondas Médias; 1. Rádio Progresso de Alagoas
Ltda., no município de Macéio, Al; 2. Empresa de Radiodifusão Cultural Ltda., no município de Ituverava,
SP; 3. Rádio Capital do Norte Ltda., no município de
Sinop, MT; 4. Rádio Metropolitana de Vespasiano Ltda.,
no município de Vespasiano, MG; 5. Rádio Clube de
Canoinhas Ltda., no município de Canoinhas, SC; 6.
Rádio Comunicadora Grande Rio Ltda., no município
de Itaguaí, RJ; 7. Rádio Liberdade de Sergipe Ltda.,
no município de Aracaju, SE; 8. Rádio Difusora Três
Passos Ltda., no município de Três Passos, RS; 9. Rádio Guaraniaçu Ltda., no município de Guaraniaçu,
PR; 10. Rádio Boa Esperança Ltda., no município de
São João dos Patos, MA; em ondas Tropicais: 11. Sociedade Rádio Meteorologia Paulista Ltda., no município de Ibitinga, SP; 2) recebeu, para conhecimento,
cópia do aviso nº 948/09, da Casa Civil, encaminhando a Mensagem nº 942 de 2009, que autoriza as transferências indiretas, para outros grupos de cotistas, do
controle societário das entidades Televisão Cidade
Ltda., no município de Londrina, PR e TV Gazeta Ltda.,
no município de Cuiabá,MT, concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens; 3) recebeu,
para conhecimento, cópia do aviso nº 949/09, da Casa
Civil, encaminhando a Mensagem nº 943 de 2009, que
autoriza a transferência da concessão outorgada à
Rádio Alto Taquari Ltda., para a LB Sistema de Comunicação do Vale Ltda., explorar serviços de radiodifusão
sonora em ondas médias, no município de Encantado,
RS; 4) recebeu da presidência da Casa, para conhecimento, aviso do Ministro das Comunicações, Senador
Helio Costa, solicitando sobrestamento da concorrência para todas as localidades onde foram vencedoras
as licitantes Rádio e TV Centauro Ltda. e Rádio e TV
Sucesso Ltda; 5) recebeu justificativa de ausência da
Deputada Luiza Erundina, no período de 14 a 17 de
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dezembro, em razão de participação, como representante da Câmara dos Deputados, na 1ª Conferência
Nacional de Comunicação – 1ª Confecom, nesta cidade. O Presidente também informou o falecimento, no
dia 15 de dezembro, da mãe da Deputada Professora
Raquel Teixeira. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 228/09 – do Sr. Paulo Teixeira – que “requer que
seja convidado o Senhor Walter Colli, Presidente da
Comissão Técnica Nacional de biossegurança – CTNBio, para audiência pública conjunta com a Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para
tratar de aspectos relacionados à Resolução Normativa nº 05/2008 da CTNBio que dispõe sobre normas
para a liberação comercial de organismos geneticamente modificados – OGMs”. APROVADO. 2 – PROJETO DE LEI Nº 1.258/95 – do Senado Federal – Pedro Simon – (PLS 217/1995) – que “disciplina o inciso
XII do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências”. (Apensados: PL 4825/2001, PL 173/2003,
PL 195/2003, PL 2114/2003, PL 4323/2004, PL 43/2007,
PL 432/2007, PL 1303/2007, PL 1443/2007, PL
2841/2008, PL 3579/2008, PL 3577/2008, PL 4047/2008
(Apensado: PL 4559/2008), PL 4155/2008, PL 4192/2008
e PL 5285/2009) RELATOR: Deputado GUSTAVO
FRUET. PARECER: pela rejeição deste, do PL 195/2003
e do PL 2841/2008, apensados; e pela aprovação do
PL 4047/2008, do PL 4559/2008, do PL 4825/2001,
do PL 173/2003, do PL 2114/2003, do PL 4323/2004,
do PL 43/2007, do PL 432/2007, do PL 1303/2007, do
PL 1443/2007, do PL 3577/2008, do PL 3579/2008,
do PL 4155/2008, do PL 4192/2008 e do PL 5285/2009,
apensados, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados Bilac Pinto e Gilmar Machado, em 27/05/2009.
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em separado em 02/06/2009. Usou da palavra o Deputado
Paulo Teixeira. APROVADO O PARECER. ABSTEVESE DE VOTAR O DEPUTADO PAULO TEIXEIRA. 3 –
PROJETO DE LEI Nº 4.578/09 – do Sr. Dr. Pinotti – que
“altera as Leis nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para estabelecer medidas que permitam ao eleitorado
compreender o sistema eleitoral proporcional brasileiro”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação, com emendas. RETIRADO DE
PAUTA, DE OFÍCIO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 1.087/07
– do Sr. Laerte Bessa – que “regula o acesso a dados
cadastrais e aos sinais de comunicação telefônica e/
ou telemática que importem na investigação criminal,
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela aprovação,
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO.
5 – TVR Nº 1.323/09 – do Poder Executivo – (MSC
410/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
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Nacional o ato constante da Portaria nº 574, de 04 de
setembro de 2008, que outorga autorização a Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo
do Rio Claro e Região executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carmo do Rio Claro,
Estado de Minas Gerais” RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
6 – TVR Nº 1.379/09 – do Poder Executivo – (MSC
407/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 665, de 14 de
outubro de 2008, que autoriza a Instituto Cultural Carlos Alberto Lisboa Torres de Promoção Social. executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Tacaratu, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
7 – TVR Nº 1.410/09 – do Poder Executivo – (MSC
631/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 737, de 18 de
dezembro de 2007, que outorga autorização a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Capinzal executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 8 – TVR Nº 1.450/09 –
do Poder Executivo – (MSC 633/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 681, de 14 de outubro de 2008, que
outorga autorização a Associação Cultural de Radio
Difusão Comunitária Benjamin Constant do Sul executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Benjamin Constant do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 – TVR Nº
1.509/09 – do Poder Executivo – (MSC 636/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1040, de 23 de dezembro
de 2008, que outorga autorização a Associação Radiofônica Beneficente Grande Cobilândia Vila Velha
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”. RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 1.537/09
– do Poder Executivo – (MSC 637/2009) – que “sub-
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mete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 964, de 23 de dezembro de 2008,
que outorga autorização a Associação Comunitária de
Cultura e Recreação “Advento” executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA
MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº
1.563/09 – do Poder Executivo – (MSC 733/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1.123, de 23 de dezembro
de 2008, que autoriza a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Mariana Pimentel executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Mariana Pimentel, Estado do Rio
Grande do Sul” RELATORA: Deputada PROFESSORA
RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR
Nº 1.602/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009,
que renova a concessão outorgada à Tropical Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte”. RELATORA: Deputada SOLANGE
AMARAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR Nº
1.603/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que
renova a concessão outorgada à Empresa Paulista de
Televisão S.A para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada SOLANGE
AMARAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – TVR Nº
1.606/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 10 de junho de 2009, que
renova a concessão outorgada à Rede 21 Comunicacões Ltda para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo”. RELATORA: Deputada SOLANGE
AMARAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 – TVR Nº
1.612/09 – do Poder Executivo – (MSC 726/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 12 de junho de 2009, que
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renova a concessão outorgada à Gazeta do Espírito
Santo Rádio e TV Ltda para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 16 – TVR Nº
1.618/09 – do Poder Executivo – (MSC 727/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009,
que renova a concessão outorgada à Fundação Educacional União da Serra para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Marau,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: Deputada
LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 – TVR
Nº 1.660/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.009, de 23 de dezembro de 2008, que outorga permissão à Portal Comunicações, Rádio e Televisão Ltda para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATORA: Deputada PROFESSORA
RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – TVR
Nº 1.664/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.015, de 23 de dezembro de 2008, que outorga permissão à Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR Nº 1.669/09
– do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.021, de 23 de dezembro de 2008,
que outorga permissão ao Sistema Noroeste de Comunicação Ltda. EPP para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município
de Piacatu, Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 20 – TVR Nº 1.670/09 – do Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.022, de 23 de dezembro de 2008, que outorga per-
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missão à Transmissão de Rádio e Televisão do Nordeste Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de João
Pessoa, Estado da Paraíba”. RELATORA: Deputada
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 – TVR Nº 1.671/09 – do Poder Executivo
– (MSC 729/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.023, de 23 de dezembro de 2008, que outorga permissão à Organização Condinho Ltda para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Santa Vitória, Estado de Minas
Gerais”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 22 – TVR Nº 1.677/09 – do
Poder Executivo – (MSC 729/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 1.247, de 31 de dezembro de 2008, que
outorga permissão à Rede Tamandaré de Rádio e Televisão Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no município de Umbuzeiro, Estado da Paraíba”. RELATORA: Deputada
SOLANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 23
– TVR Nº 1.686/09 – do Poder Executivo – (MSC
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 64, de 25 de
março de 2009, que outorga permissão à Torres & Camargo Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Estrela
D’Oeste, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 24
– TVR Nº 1.688/09 – do Poder Executivo – (MSC
729/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 66, de 25 de
março de 2009, que outorga permissão à Moriá FM
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no município de Floraí, Estado
do Paraná”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 – TVR Nº 1.697/09 – do
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 334, de 11 de junho de 2008, que outorga
permissão à Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Paranhos, Estado do
Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO
TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 26 – TVR Nº
1.710/09 – do Poder Executivo – (MSC 730/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 75, de 25 de março de
2009, que outorga permissão à Sociedade Rádio Vanguarda Limitada para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Marianópolis do Tocantins, Estado do Tocantins”. RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 27 – TVR Nº 1.711/09 – do
Poder Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 76, de 25 de março de 2009, que outorga
permissão à Rádio Brasil Sul FM Ltda para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Santa Mariana, Estado do Paraná”.
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 – TVR Nº 1.716/09 – do Poder
Executivo – (MSC 730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 82, de 25 de março de 2009, que outorga permissão à Rádio Vera Ltda para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Vera, Estado do Mato Grosso”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29
– TVR Nº 1.727/09 – do Poder Executivo – (MSC
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 295, de 14 de
maio de 2009, que outorga permissão à Campo Grande Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATORA:
Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
30 – TVR Nº 1.742/09 – do Poder Executivo – (MSC
730/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 332, de 28 de
maio de 2009, que outorga permissão à Web Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Rio
Novo, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado
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EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 31
– TVR Nº 1.782/09 – do Poder Executivo – (MSC
732/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 962, de 23 de
dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Moriá FM
de Porto Lucena RS para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Porto Lucena,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 32 – TVR
Nº 1.795/09 – do Poder Executivo – (MSC 732/2009)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 1.057, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação
Comunitária Cultural Maisa – ACCM para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte”. RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 33 – TVR Nº 1.796/09 – do
Poder Executivo – (MSC 732/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 1.059, de 23 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Comunitária Um
Novo Amanhã para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte”. RELATORA: Deputada SOLANGE
AMARAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 – TVR Nº
1.815/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) –
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1.053, de 23 de dezembro
de 2008, que autoriza a Associação Rádio Comunitária Corupá executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Corupá, Estado de Santa Catarina”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 1.823/09 – do
Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 108, de 25 de março de 2009, que autoriza
a Associação de Comunicação Comunitária Santa Izabel, executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O

Quinta-feira 17

72391

PARECER. 36 – TVR Nº 1.834/09 – do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
127, de 25 de março de 2009, que autoriza a Associação Radiodifusão Comunitária e Ecológica Desperta
FM-Rádio Comunitária Desperta FM executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro”. RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 37 – TVR Nº 1.841/09
– do Poder Executivo – (MSC 734/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 208, de 22 de abril de 2009, que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
de Palma Sola executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Palma Sola, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 38 – TVR Nº 1.849/09 – do
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 1.218, de 30 de dezembro de 2008, que
autoriza a Associação Cultural de Difusão Comunitária
Belaquense executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belagua, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PARECER:
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 39 – TVR Nº 1.852/09 – do Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.241, de 31 de dezembro de 2008, que autoriza a
Associação Cultural de Santa Cruz da Baixa Verde
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, Estado de Pernambuco”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 40 – TVR Nº 1.889/09 – do
Poder Executivo – (MSC 735/2009) – que “submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 322, de 28 de maio de 2009, que autoriza
a Associação Farroupilha de Comunicação Comunitária executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado TAKAYAMA. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 1.904/09 – do Poder Executivo
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do
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Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
889, de 22 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Missão Evangélica El Shaday para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Feira de Santana, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado WILSON PICLER. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 42 – TVR Nº 1.920/09 – do Poder Executivo
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.090, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Fundação Paulo Bezerra de Sousa para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de São José do Piauí, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 1.932/09 – do Poder Executivo
– (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.138, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Cultural
e Comunitário de Matriz – Distrito de Ipueiras para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Ipueiras, Estado do Ceará”. RELATORA:
Deputada PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 1.933/09 – do Poder
Executivo – (MSC 736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.140, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Radiodifusão Comunitária de Campo Belo do Sul para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Campo Belo
do Sul, Estado de Santa Catarina”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
45 – TVR Nº 1.937/09 – do Poder Executivo – (MSC
736/2009) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.158, de 23
de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação dos Moradores do Alto da Gangorra para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Iguatú, Estado do Ceará”. RELATORA:
Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
46 – PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal-Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que
“altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para

Dezembro de 2009

dispor sobre a divulgação das campanhas nacionais
de vacinação pelas emissoras de rádio e televisão”.
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 47 – PROJETO
DE LEI Nº 1.402/99 – do Sr. Dr. Evilásio – que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo restrições à propaganda de medicamentos e
terapias”. (Apensados: PL 2117/1999, PL 2191/1999,
PL 2880/2000, PL 3513/2000, PL 3752/2000, PL
5532/2001, PL 4572/2001, PL 1739/1999 (Apensado:
PL 2322/2000), PL 5211/2005, PL 7571/2006, PL
3511/2008, PL 5729/2009 e PL 5924/2009) RELATOR:
Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela rejeição deste e dos de nºs 2117/1999, 2191/1999,
3513/2000, 3752/2000, 4572/2001, 5532/2001,
5211/2005, 7571/2006, 3511/2008, 5924/2009 e
2322/2000, apensados; e pela aprovação do PL
1739/1999 e dos de nºs 2880/2000 e 5729/2009, apensados, com substitutivo. Vista à Deputada Cida Diogo,
em 25/11/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO.
48 – PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 – do Sr. Neuton
Lima – que “modifica a redação da Lei nº 8.389, de 30
de dezembro de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social”. (Apensados: PL 5872/2001 e PL
6852/2002) RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5872/2001,
e do PL 6852/2002, apensados, com substitutivo. Vista ao Deputado Glauber Braga, em 25/11/2009. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 49 – PROJETO DE LEI Nº 5.344/01 – do Sr. Cabo Júlio – que
“modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que “dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências”, determinando o uso de letras de
tamanho similar em todo o texto dos anúncios veiculados pela televisão”. (Apensados: PL 3932/2004 e PL
4088/2004) RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3932/2004,
e do PL 4088/2004, apensados, na forma do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 50 – PROJETO DE LEI
Nº 66/03 – do Sr. Sérgio Miranda – que “acrescenta o
parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997”. (Apensados: PL 69/2003, PL 791/2003,
PL 2386/2003, PL 5152/2005 e PL 5569/2005) RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela
aprovação deste, do PL 69/2003, e do PL 791/2003,
apensados, na forma do Substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor; e pela rejeição do PL 2386/2003,
do PL 5152/2005, e do PL 5569/2005, apensados.
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 51 – PROJETO
DE LEI Nº 618/07 – do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do telefone
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celular habilitado no Plano de Serviço Pré-Pago”. (Apensado: PL 1325/2007) RELATOR: Deputado BILAC
PINTO. PARECER: pela rejeição deste, e do PL
1325/2007, apensado. Vista conjunta aos Deputados
Glauber Braga e Gustavo Fruet, em 18/11/2009. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 52 – PROJETO DE
LEI Nº 2.156/07 – do Sr. Bilac Pinto – que “estende as
disposições do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a
TV Digital – PATVD, aos transmissores de rádio digital”.
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER:
pela aprovação deste, com substitutivo. RETIRADO
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 53 – PROJETO DE LEI Nº
3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe sobre
a comercialização de equipamentos de radiação”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER:
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Glauber
Braga e Luiza Erundina, em 28/10/2009. Os Deputados
Luiza Erundina e Glauber Braga apresentaram votos
em separado em 10/11/2009. RETIRADO DE PAUTA,
DE OFÍCIO. 54 – PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – da
Sra. Elcione Barbalho – que “veda a cobrança na conta telefônica, em acréscimo ao valor da tarifa definida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, de tributos devidos pela concessionária de telefonia”. (Apensado: PL 4481/2008) RELATOR: Deputado ZEQUINHA
MARINHO. PARECER: pela aprovação deste, e pela
rejeição do PL 4481/2008, apensado. RETIRADO DE
PAUTA, DE OFÍCIO. 55 – PROJETO DE LEI Nº 5.181/09
– do Sr. Joaquim Beltrão – que “obriga a especificação
de data de postagem e de entrega das correspondências”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER:
pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 56 – PROJETO DE LEI Nº 5.397/09
– do Sr. Jefferson Campos – que “dispõe sobre a necessidade de anuência prévia dos clientes para o provimento de serviços adicionais pelas prestadoras de
serviço telefônico fixo comutado”. RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Narcio Rodrigues, em 21/10/2009.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 57
– PROJETO DE LEI Nº 5.470/09 – do Sr. Carlos Sampaio – que “obriga as pessoas jurídicas de direito privado a fazer constar, de suas páginas da internet sua
razão social, seu número no registro junto ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e endereço da
sede e sucursais e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação.
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 58 – PROJETO
DE LEI Nº 5.788/09 – do Sr. Eliene Lima – que “veda
a publicação de informações acerca de passageiros
de transportes públicos por qualquer veículo de comunicação”. RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFA-
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NO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA,
DE OFÍCIO. 59 – PROJETO DE LEI Nº 6.059/09 – da
Sra. Maria do Rosário – que “dispõe sobre a destinação às mídias regionais de parcela dos recursos aplicados na contratação de publicidade institucional ou
comercial pelos Órgãos, Entidades, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista das três esferas
de governo”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente, destacando a importância da aprovação do PL
29/2007 para o setor de comunicação, agradeceu aos
deputados o apoio recebido durante o ano e cumprimentou a todos. Solicitaram a palavra os Deputados
Paulo Teixeira, Celso Russomano, Gustavo Fruet, Emanuel Fernandes, Paulo Roberto Pereira e Glauber Braga. Todos elogiaram o Presidente pela forma competente e cordial com que conduziu os trabalhos ENCERRAMENTO: Antes de encerrar os trabalhos o Presidente suspendeu a reunião para que fosse elaborada
a presente Ata. Concluída sua confecção e dispensada sua leitura, a pedido do Deputado Emanuel Fernandes, foi colocada em votação e APROVADA por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e vinte e oito
minutos. Para constar, eu, Myriam Gonçalves Teixeira
de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Eduardo Gomes, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Centésima Reunião Ordinária Realizada em 15 de dezembro de 2009
Às quinze horas e sete minutos do dia quinze de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli – Presidente; Eliseu Padilha, Bonifácio de Andrada e José
Maia Filho – Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia,
Antonio Carlos Pannunzio, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, Efraim Filho,
Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga
Patriota, João Campos, José Eduardo Cardozo, José
Genoíno, José Mentor, Marçal Filho, Marcelo Itagiba,
Marcelo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens
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Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Themístocles Sampaio, Valtenir Pereira, Vicente Arruda,
Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho e
Zenaldo Coutinho – Titulares; Arnaldo Faria de Sá,
Bruno Araújo, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edson
Aparecido, Hugo Leal, Jaime Martins, Jairo Ataide,
João Magalhães, Jorginho Maluly, José Guimarães,
Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fábio, Mauro Lopes,
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ricardo Barros e Sergio Petecão – Suplentes. Compareceu também a Deputada Elcione Barbalho, como
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados
Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Eduardo Cunha, Emiliano José, Felipe Maia, Fernando Gonçalves, Francisco Tenorio, Indio da Costa, Jefferson Campos, João
Almeida, João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcos
Medrado, Paes Landim, Paulo Maluf e Wolney Queiroz.
O Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da nonagésima nona reunião
ordinária Realizada em dez de dezembro. O Deputado
João Magalhães requereu dispensa da leitura da Ata.
Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Senhor Deputado Hugo Leal,
Líder do PSC – informando que o Deputado Regis de
Oliveira, não poderá participar das reuniões realizadas
entre os dias sete e dez de dezembro, em razão de
compromissos da Presidência do Partido Social Cristão, em São Paulo; 2 – Ofício do Instituto dos Advogados Brasileiros encaminhando indicação (parecer)
sugerindo a rejeição do Projeto de Lei nº 6.115, de
2009, que autoriza pedidos de separação e divórcio
por meio eletrônico; 3 – Ofício do Deputado Ricardo
Tripolli justificando ausência nas reuniões realizadas
entre os dias um e três de dezembro, em razão de licença para tratamento de saúde; 4 – Ofício do Ministério Público do Rio de Janeiro encaminhando Nota
Técnica defendendo a inconstitucionalidade do art. 32,
do Projeto de Lei 3.337, de 2004, que trAta da gestão
das agências reguladoras; 5 – Ofício da Câmara Municipal de Sorocaba – SP, encaminhando Moção reprovando o Projeto de Lei 7.703, de 2006, que dispõe
sobre o exercício da medicina. ORDEM DO DIA: Os
Deputados João Magalhães, Eliseu Padilha, Maurício
Quintella Lessa, Regis de Oliveira, Ricardo Barros,
Luiz Couto, José Genoíno, Mendes Ribeiro Filho, Bruno Araújo, Zenaldo Coutinho, Flavio Dino, Onyx Lorenzoni, Paulo Magalhães, Colbert Martins, Efraim Filho,
José Eduardo Cardozo e Sérgio Barradas Carneiro
requereram inversão de pauta para apreciação dos
itens quarenta e oito, cinquenta e um, cento e trinta e
cinco, noventa e oito, cento e seis, cento e cinco, cem,
vinte e sete, quinze, cinquenta, quarenta e cinco, cin-
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quenta e quatro, cinquenta e oito, vinte e cinco, sessenta, cento e três e cento e dois, respectivamente.
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da
Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.863/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1327/2009) – que “aprova o ato que autoriza
a Sociedade dos Amigos de Ocara a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Ocara, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado OSMAR
SERRAGLIO. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.867/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1363/2009)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Sol da América Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Vista Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 3 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.880/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1428/2009) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Globo de
Brasília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, em Brasília, Distrito
Federal”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.885/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1455/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação da Comunidade de Reriutaba a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Reriutaba, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 5 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.888/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1461/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 100 FM a 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 OSMAR SERRAGLIO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 6 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 1.899/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 1492/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Ternura de Perus a 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 OSMAR
SERRAGLIO. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada por unanimidade a Redação Final. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.915/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1526/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 26 de Julho a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Sumaré, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a Redação Final. 8 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.918/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1531/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Idealista de
Itamari a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Itamari, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade
a Redação Final. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.941/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1480/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Comunitária Rômulo
Almeida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Alagoinhas, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 10 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.943/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1493/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunitária
Tiradentes FM a 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 PAULO MAGALHÃES.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a Redação Final. 11 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.953/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1532/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão
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Comunitária Expeditense a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santo Expedito do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação
Final. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.957/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1543/2009) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Jardim Terezópolis 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 PAULO MAGALHÃES. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade
a Redação Final. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.983/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1485/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão dos Amigos de
Vila Alpina a 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 PAULO MAGALHÃES.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
unanimidade a Redação Final. 14 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.029/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 702/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente, Cultural e Desportiva Pedra
Branca – ABCD Pedra Branca a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado
PAULO BORNHAUSENº PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.359/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 897/2008) –
que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Alegria de Anita Garibaldi a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSENº
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 16 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.508/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1109/2008) – que “aprova o ato
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que autoriza a Associação de Difusão Comunitária Frei
Modesto de Timbé do Sul a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Timbé do Sul,
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSENº PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 17 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.704/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1385/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária de Água Doce a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Água
Doce, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSENº PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.796/09 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1341/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Mobilização Comunitária de Fortaleza de
Minas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas
Gerais”. RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.814/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1389/2009) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Rádio 1030 Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Nova Guataporanga, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.828/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1408/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Dom
Décio Pereira a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Diadema, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 21 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.834/09 – da Co-
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missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1422/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Chapada a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Chapada, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
22 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.898/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1490/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária do Imirim a 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 MÁRCIO FRANÇA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 23 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.919/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1534/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Poeta Cruz e Souza a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Bebedouro, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.931/09 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1411/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária Nova Brasília de Comunicações a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Imbituba – Vila Mirim, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado PAULO
BORNHAUSENº PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
25 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.979/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1431/2009) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Três Colinas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Franca, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
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midade o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.988/09 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1524/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Gentilense – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Gentil, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.989/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1530/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro
da Aparecida a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Urucará, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.991/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1552/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Boa Vista
do Incra – ICBVI a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Boa Vista do Incra, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 29 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.999/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1586/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a ACCLTP – Associação de Comunicação Comunitária Liberdade de Três
Palmeiras/RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Três Palmeiras, Estado do
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON
COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 30
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.017/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1800/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Tapiramutá – ARCOMUT a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Tapira-
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mutá, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado SÉRGIO
BARRADAS CARNEIRO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.031/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1709/2009)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Fator
Radiodifusão Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.043/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1646/2009) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Sistema Integrado de Radiocomunicação
Ltda – SIR para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.050/09 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1615/2009) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 34
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.055/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1580/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural do Oiapoque – ASCOQUE
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Oiapoque, Estado do Amapá”. RELATOR:
Deputado MOREIRA MENDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.056/09 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1579/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Nova Era a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de
David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.065/09 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1393/2009) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Radiodifusão Estrela Polar Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Jaboticabal, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 37 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.071/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1844/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico Santiago a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Santiago do
Sul, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado
DÉCIO LIMA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
38 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.079/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1809/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cantareira a
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 JORGINHO MALULY. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 39 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.084/09 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1791/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Sociedade Assistencial Social e Cultural Vida Feliz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município
de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina”. RELATOR:
Deputado DÉCIO LIMA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 40 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.109/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1653/2009)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Veneza Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em frequência modulada, no Município de Ubajara, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado MAURO
BENEVIDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
41 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.110/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1654/2009) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Livramento Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Trairi, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado MAURO
BENEVIDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
42 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.120/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1623/2009) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Princesa do Jacuí Ltda para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, no Município de
Candelária, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 43 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.144/09 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1598/2009) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Record S.A. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 44 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.148/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1609/2009) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Cultura S.A. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 45 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.149/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1611/2009) – que “aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão Guaíba
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ONYX LOREN-
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ZONI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado Onyx Lorenzoni
usou da palavra, como relator. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
46 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.167/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1733/2009) – que
“aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 47 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.210/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1877/2009) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Assistência Social a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Teotônio Vilela, Estado de
Alagoas”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA
LESSA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 48
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.222/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1828/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Maria Natividade a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Escada, Estado
de Pernambuco”. RELATOR: Deputado VITAL DO
RÊGO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
O Deputado Eliseu Padilha assumiu a Presidência. 49
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
422/09 – do Sr. Tadeu Filippelli – que “acrescenta os
arts. 97, 98 e 99 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para desmembramento das áreas
dos Municípios do Estado de Goiás que especifica e
sua incorporação definitiva ao território do Distrito Federal”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER:
pela admissibilidade. Lido o Parecer, foi concedida vista conjunta aos Deputados Efraim Filho e João Campos. 50 – 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 FRAN-
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CISCO TENORIO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PL 2003/1999, apensado, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Os Deputados Osmar Serraglio e Antonio Carlos Biscaia apresentaram votos em separado O Presidente
informou que havia sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta, de autoria do Deputado José Genoino,
que encaminhou favoravelmente. O Deputado Colbert
Martins encaminhou contrariamente. Orientaram as
bancadas os Deputados Osmar Serraglio, pelo PMDB;
Regis de Oliveira, pelo PSC; José Eduardo Cardozo,
pelo PT; Efraim Filho, pelo DEM; Antonio Carlos Pannunzio, pelo PSDB; e Flávio Dino, pelo PCdoB. Em
votação, foi aprovado o requerimento de retirada de
pauta, por maioria. 51 – PROJETO DE LEI Nº 3.512/08
– da Sra. Professora Raquel Teixeira – que “dispõe
sobre a regulamentação do exercício da atividade de
Psicopedagogia”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO
QUINTELLA LESSA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das
Emendas da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. Lido o Parecer, discutiram a matéria
os Deputados José Genoino e Regis de Oliveira. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 52
– 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 ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, discutiram
a matéria os Deputados Gerson Peres (aparte: Zenaldo Coutinho), Antonio Carlos Pannunzio, Luiz Couto e
Colbert Martins. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. Durante a discussão, também assumiu a Presidência o Deputado José Genoino. O
Deputado Tadeu Filipelli reassumiu a Presidência. 53
– PROJETO DE LEI Nº 5.234/09 – do Poder Executivo
– que “autoriza o Poder Executivo a doar três aeronaves T-27 TUCANO à República do Paraguai”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Lido o Parecer, discutiram a matéria os Deputados
Roberto Magalhães, Flávio Dino e Regis de Oliveira.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
54 – PROJETO DE LEI Nº 3.944/08 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre a criação das Funções Comissionadas do INPI – FCINPI, a extinção de cargos
em comissão do grupo DAS, e altera a Lei no 11.526,
de 4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remune-
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ração das FCINPI”. RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, com subemenda. Lido o Parecer, foi
concedida vista ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio. 55 – PROJETO DE LEI Nº 5.543/09 – TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO – que “altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. Lido o Parecer, discutiu a matéria o
Deputado Vieira da Cunha. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 56 – PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 445/09 – do Senado
Federal – Gim Argello – (PEC 7/2008) – que “altera os
arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de
organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito
Federal”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela admissibilidade. Lido o Parecer, discutiram a matéria os Deputados Antônio Carlos Biscaia,
Flávio Dino, Gerson Peres (aparte: Flávio Dino) e Antonio Carlos Pannunzio. Foi concedida vista ao Deputado Luiz Couto. 57 – PROJETO DE LEI Nº 2.050/96
– do Sr. Ricardo Barros – que “altera a Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências””. (Apensados: PL
2184/1996 e PL 2185/1996) RELATOR: Deputado
CARLOS WILLIANº PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, do PL
2184/1996 e do PL 2185/1996, apensados, com emendas. Reiniciada a discussão, fizeram uso da palavra
os Deputados Colbert Martins, Regis de Oliveira e Roberto Magalhães. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 58 – PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 326/09 – do Sr. Valtenir Pereira
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Constituição Federal para dispor sobre a fixação de tarifa
no serviço de transporte coletivo urbano”. RELATOR:
Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela inadmissibilidade. Orientaram as bancadas os Deputados
Regis de Oliveira, pelo PSC; Mauro Lopes, pelo PMDB;
Antônio Carlos Biscaia, pelo PT; e Antonio Carlos Pannunzio, pelo PSDB. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado Roberto Magalhães
absteve-se de votar. Os Deputados Sandra Rosado,
Regis de Oliveira e Mendonça Prado apresentaram
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votos em separado. O Deputado Eliseu Padilha assumiu a Presidência. 59 – PROJETO DE LEI Nº 1.903/03
– do Sr. Alberto Fraga – que “altera os arts. 24, 66, 69,
77 e 122 do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do DF, de que trata a Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, sobre a licença para acompanhar
cônjuge; acrescenta o art. 68-A e altera os arts. 32 e
33 da Lei de Promoção dos Oficiais da PMDF, de que
trata a Lei nº 6.645, de 14 de maio de 1979”. RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 60 –
PROJETO DE LEI Nº 6.571/06 – do Sr. Alberto Fraga
– que “altera a Lei nº 7.289, de 1984 e a Lei nº 7.479,
de 1986, autorizando a concessão de licença para
tratar de interesse particular aos policiais e bombeiros
militares do Distrito Federal, com mais de três anos de
serviço, para freqüentarem cursos de formação, em
decorrência de aprovação em concurso público”. RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Lido o Parecer, discutiu a matéria o Deputado Gerson
Peres. Foi concedida vista ao Deputado Luiz Couto. O
Deputado Regis de Oliveira comunicou que, com relação ao Projeto de Lei Nº 3.959/08, item cento e três
da pauta, objeto de requerimento de preferência nesta data, estava retirando uma emenda que apresentara, tendo em vista que a mesma era idêntica à do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Tendo em vista o início da
Ordem do Dia do Plenário, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezessete horas, antes convocando reunião ordinária, para a próxima quarta-feira, dezesseis de dezembro, às dez horas, para apreciar os
itens remanescentes da pauta. E, para constar, eu,
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Tadeu Filipelli, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordinária Realizada em 9 De dezembro de 2009.
Às dez horas e cinquenta e nove minutos do dia
nove de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Defesa do Consumidor,
no Plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência da Deputada Ana Arraes para
deliberação das Proposições constantes da pauta.
Compareceram os Senhores Deputados Ana Arraes –
Presidenta; Antonio Cruz, Celso Russomanno, Dimas
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Ramalho, Elismar Prado, Felipe Bornier, Júlio Delgado,
Leo Alcântara, Luiz Bittencourt, Neudo Campos e Ricardo Tripoli – Titulares; Ivan Valente, Julio Semeghini, Leandro Vilela, Nilmar Ruiz, Vital do Rêgo Filho e
Wellington Roberto – Suplentes. Compareceu também
o Deputado Osório Adriano , como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Carlos Sampaio,
Chico Lopes, Dr. Nechar, Elizeu Aguiar, Filipe Pereira,
José Carlos Araújo, Rogerio Lisboa, Tonha Magalhães,
Vinicius Carvalho e Walter Ihoshi. Abertura: Havendo
número regimental, a senhora Presidenta declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da
quadragésima reunião, realizada no dia dois de dezembro de dois mil e nove. Em votação, a Ata foi aprovada sem restrição. Ordem do Dia: 1) Requerimento
nº 208/09 – do Sr. Vital do Rêgo Filho – que “requer a
realização de Audiência Pública para discutir a questão da exposição de dados pessoais e confidenciais
de parte dos 21,8 milhões de usuários de telefonia fixa
da “Oi”, atualmente a maior empresa do ramo de telecomunicações do país”. Foi o parecer aprovado; e 2)
Requerimento nº 225/09 – do Sr. Celso Russomanno
– que “requer a realização de Audiência Pública para
debate sobre o sistema de registro de multas de trânsito”. Não foi a proposição deliberada. 3) Projeto de Lei
nº 7.316/02 – do Poder Executivo – (MSC 962/2002)
– que “disciplina o uso de assinaturas eletrônicas e a
prestação de serviços de certificação”. Relator: Deputado Celso Russomanno. Parecer: pela aprovação deste, na forma do Substitutivo da Comissão de Ciência
e Tecnologia com subemendas. Não foi a proposição
deliberada; 4) Projeto de Lei nº 3.498/08 – do Poder
Executivo – que “dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Complementar Aberta e Capitalização, e dá
outras providências”. Relator: Deputado Vital do Rêgo
Filho. Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição
da Emenda 1/2008 da CDC. Foi a proposição retirada
de pauta, de ofício, a pedido do relator; 5) Projeto de
Lei nº 6.625/06 – do Sr. Osório Adriano – que “dispõe
sobre o condomínio em “shopping-centers””. Apensados os Projetos de Lei n.ºs 1.489/2007 e 5.302/2009.
Relator: Deputado Vital do Rêgo Filho. Parecer: pela
aprovação deste, e pela rejeição dos Projetos de Lei
n.ºs 1.489/2007 e 5.302/2009, apensados. Foi o parecer aprovado; 6) Projeto de Lei nº 1.508/07 – do Sr.
Felipe Bornier – que “obriga a criação de unidade do
Procon nos aeroportos brasileiros, e dá outras providências”. Relator: Deputado Júlio Delgado. Parecer:
pela aprovação. Foi o parecer aprovado; 7) Projeto
de Lei nº 2.564/07 – do Sr. Jurandy Loureiro – que
“proíbe as empresas do ramo de seguro de veículos
automotores a utilizarem o endereço residencial do
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consumidor como fator de risco para efeito de cálculo
e estipulação do valor do prêmio do seguro”. Relator:
Deputado Dimas Ramalho. Parecer: pela rejeição.
Não foi a proposição deliberada; 8) Projeto de Lei nº
3.011/08 – do Sr. Edigar Mão Branca – que “altera a
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, estabelecendo
critérios para os preços cobrados pela prestação do
Serviço Móvel Pessoal”. Relatora: Deputada Nilmar
Ruiz. Parecer: pela rejeição. Não foi a proposição deliberada; 9) Projeto de Lei nº 3.465/08 – do Sr. Edigar
Mão Branca – que “dispõe sobre a visualização das
instalações de cozinha e deposição de alimentos dos
bares, restaurantes e similares”. Relator: Deputado
Rogerio Lisboa. Parecer: favorável, com substitutivo.
Não foi a proposição deliberada; 10) 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”. Apensados os Projetos de Lei n.ºs 4.100/2008
e 5.033/2009. Relator: Deputado Vital do Rêgo Filho.
Parecer: pela aprovação deste, e dos Projetos de Lei
n.ºs 4.100/2008 e 5.033/2009, apensados, com Substitutivo. Foi concedida vista conjunta aos Deputados
Felipe Bornier e José Carlos Araújo, em 16/09/2009.
Foi o parecer aprovado; 11) Projeto de Lei nº 5.301/09
– do Sr. Antonio Carlos Chamariz – que “determina a
uniformidade dos preços das ligações nos planos de
serviços ofertados pelas operadoras dos serviços de
telefonia móvel”. Relator: Deputado Vinicius Carvalho.
Parecer: pela rejeição. Não foi a proposição deliberada; 12) Projeto de Lei nº 5.467/09 – do Sr. Vinicius
Carvalho – que “atribui responsabilidade solidária por
descumprimento da legislação que disciplina a oferta e
as formas de afixação de preços para o consumidor à
entidade responsável pela administração de “shopping”,
centro de compras ou local de comércio assemelhado, e dá outras providências”. Relator: Deputado Luiz
Bittencourt. Parecer: pela aprovação. Foi concedida
vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 25/11/2009.
Não foi a proposição deliberada; e 13) Projeto de Lei
nº 5.845/09 – do Sr. William Woo – que “dispõe sobre
a comercialização controlada do “ÁLCOOL 70º” (ação
bactericida por conter 70% de água e 30% de água
deionizada) pelas redes de farmácias do País”. Relator: Deputado Ricardo Tripoli. Parecer: pela aprovação.
Não foi a proposição deliberada. Às onze horas e doze
minutos, por não haver mais nada a tratar, a Presidenta encerrou a presente reunião, antes convocando
para a Reunião Extraordinária de Audiência Pública
a realizar-se hoje, às quatorze horas e trinta minutos,
no Plenário oito do Anexo II. O inteiro teor da reunião
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o
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seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de
Cássia Albuquerque Santos, lavrei a presente Ata, que
por ter sido lida e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada Ana Arraes, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 59ª Reunião Ordinária Realizada em 9
De dezembro de 2009.
Às nove horas e quarenta e nove minutos do dia
nove de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali e João Maia
– Vice-Presidentes; Albano Franco, Capitão Assumção,
Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimarães, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Osório Adriano, Renato Molling e Vanessa Grazziotin, Titulares; Aelton Freitas, Guilherme Campos, Maurício
Trindade, Natan Donadon, Rebecca Garcia e Virgílio
Guimarães – Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Fernando de Fabinho, Luiz Paulo Vellozo
Lucas, Miguel Corrêa e Nelson Goetten. O Deputado
Luiz Paulo Velloso Lucas justificou a ausência a esta
reunião. ABERTURA: Havendo número regimental, o
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou em apreciação a Ata da reunião realizada no
dia dois de dezembro de dois mil e nove. Por solicitação do Deputado Dr. Ubiali, foi dispensada a leitura da
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O
Presidente comunicou aos membros que, nos termos
do Art. 164, II do Regimento Interno, declarou prejudicado o Projeto de Lei nº 6.349/2009, que “torna nula
a cláusula contratual que permite acréscimo do valor
de emissão de boleto bancário ou carnê ao custo de
produtos e serviços”, tendo em vista que tal proposição
comunga do mesmo propósito do Projeto de Lei Nº
3.574/2008, já apreciado e aprovado por esta Comissão, em quatorze de novembro de dois mil e nove.
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 284/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que “requer a
realização de Audiência Pública para debater a exportação de bovinos vivos pelo nosso país e suas conseqüências a médio e longo prazos”. Submetido à votação, foi aprovado o requerimento. B – Proposições
Sujeitas à Apreciação do Plenário: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 2 – PROJETO DE LEI Nº 4.116/08 – do Sr.
Bernardo Ariston – que “dá nova redação ao art. 178
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 – Lei de
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Falências”. RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO.
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Osório
Adriano, em 19/08/2009. Os Deputados José Guimarães e Osório Adriano apresentaram votos em separado. Discutiram a matéria os Deputados José Guimarães, João Maia, Osório Adriano, Jurandil Juarez, Dr.
Ubiali e Albano Franco. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer Reformulado do Relator, pela rejeição. Apresentaram Votos em Separado
os Deputados José Guimarães e Osório Adriano. 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 374/07
– do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a realização
de plebiscito acerca da retomada do controle acionário
da Companhia Vale do Rio Doce pelo Poder Executivo”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta pelo autor. C –
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas
Comissões: PRIORIDADE: 4 – PROJETO DE LEI Nº
5.593/05 – dos Srs. Vanessa Grazziotin e Inácio Arruda – que “altera dispositivos das Leis nº 9.069, de 1995,
nº 8.987, de 1995, e nº 9.472, de 1997, muda regras
de correção de preços de contratos públicos e privados
e dá outras providências”. (Apensado: PL nº 5.813/2005)
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. PARECER:
pela aprovação deste e do apensado, com substitutivo,
e pela rejeição da Emenda 1/2008 da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Retirado de pauta pelo relator para refazer o parecer.
5 – PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 – do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS nº 439/2007) – que
“dispõe sobre a criação de Zona de processamento
de Exportação (ZPE) no Município de Sinop, no Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Não houve
discussão. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 6 – PROJETO DE LEI Nº 4.702/09
– do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS nº
440/2007) – que “dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de
Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso”. RELATOR:
Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela
aprovação. Não houve discussão. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 4.728/09 – do Senado Federal -Roseana Sarney – (PLS nº 234/2007) – que “dispõe sobre
a Criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de Barreirinhas, no Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação. Não houve discussão.
Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.744/09 – do Senado Federal – Roseana Sarney – (PLS nº 377/2007)
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
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mento de Exportação (ZPE) no Município de Bacabeira, no Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação. Não
houve discussão. Submetido à votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº
5.072/09 – do Senado Federal – Francisco Dornelles
– (PLS nº 715/2007) – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Defesa Comercial, órgão
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, com poderes judicantes para aplicar direitos antidumping, medidas compensatórias,
provisórias ou definitivas, e salvaguardas”. RELATOR:
Deputado JAIRO CARNEIRO. PARECER: pela aprovação. Retirado de pauta a requerimento do Deputado
José Guimarães. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 10 –
PROJETO DE LEI Nº 6.618/06 – do Sr. José Carlos
Machado – que “autoriza o revendedor varejista de
combustíveis automotivos a recarregar vasilhames de
gás liquefeito de petróleo no estabelecimento denominado posto revendedor”. RELATOR: Deputado JOSÉ
GUIMARÃES. PARECER: pela rejeição. Vista à Deputada Vanessa Grazziotin, em 02/12/2009. O Deputado
Luiz Paulo Vellozo Lucas apresentou voto em separado em 01/12/2009. Retirado de pauta, de ofício, em
razão da não conclusão do prazo regimental de duas
sessões para a vista, uma vez que a sessão de 08/12/09
foi extraordinária e portanto não contou prazo. 11 –
PROJETO DE LEI Nº 6.792/06 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o caput e o inciso II do art. 22 da
Lei nº 9.492, de 1997, dispondo sobre informações
exigidas para registro, intimação e emissão do instrumento de protesto”. (Apensados: PLs nºs 7.445/2006,
450/2007, 900/2007, 5.330/2009, 3.213/2008,
4.188/2008 e 4.807/2009). RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: pela aprovação deste
e da Emenda nº 1/2006 apresentada ao projeto, das
Emendas nºs 1/2007 a 4/2007 apresentadas ao PL nº
7.445/2006, dos PLs nºs 7.445/2006, 450/2007,
4.188/2008, 3.213/2008 e 5.330/2009, apensados, com
substitutivo; e pela rejeição das Emendas apresentadas ao Substitutivo de nºs 1 a 3 e dos PLs nºs 4.807/2009
e 900/2007, apensados. Vista ao Deputado Guilherme
Campos, em 14/10/2009. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Guilherme Campos. 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.867/04 – do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “dispõe sobre a constituição de Condomínios Hoteleiros”. (Apensados: PLs nºs 4.420/2008 e
4.943/2009). RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº
4.420/2008, apensado, e pela aprovação do PL nº
4.943/2009, apensado. Retirado de pauta a requerimento do Deputado José Guimarães. 13 – PROJETO
DE LEI Nº 6.356/05 – do Sr. Vicentinho – que “regula-
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menta a demissão coletiva e determina outras providências”. (Apensados: PLs nºs 5.232/2009 e 5.353/2009).
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTINº PARECER: pela aprovação deste e dos apensados, com
substitutivo. Vista ao Deputado Guilherme Campos,
em 10/07/2007. O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em separado em 08/08/2007. Retirado de
pauta a requerimento do Deputado José Guimarães.
14 – PROJETO DE LEI Nº 727/07 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera o § 1º , art. 6º da Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e o § 1º , art. 5º , da Lei nº
10.637, de 30 de dezembro de 2002”. RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado José Guimarães. 15 – PROJETO
DE LEI Nº 2.150/07 – do Sr. Marcos Medrado – que
“dispõe sobre a criação de uma zona franca no Subúrbio Ferroviário do Município de Salvador, Capital do
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado LEANDRO
SAMPAIO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Não houve discussão. Submetido à votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer. 16 – PROJETO
DE LEI Nº 3.470/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “institui o
Programa Empresa Consciente, com a concessão de
incentivos fiscais do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ”. RELATOR: Deputado NELSON
GOETTENº PARECER: pela aprovação. Retirado de
pauta a requerimento do Deputado José Guimarães.
17 – PROJETO DE LEI Nº 3.709/08 – do Sr. Rafael
Guerra – que “dispõe sobre alteração do art. 229-C,
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA.
PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Guilherme Campos. 18 – PROJETO DE LEI Nº 3.711/08 – do Sr. Rafael Guerra – que
“regulamenta o exercício da atividade das Cooperativas de Profissionais de Saúde de nível superior que
menciona e dá outras providências”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação deste,
das Emendas nºs 3/08, 4/08, 5/08, 6/08, 8/08 e 09/08;
pela aprovação parcial da Emenda nº 7/08, e pela rejeição das Emendas nºs 1/08 e 2/08, apresentadas ao
projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, com substitutivo. Vista ao Deputado João Maia, em 02/12/2009. O Deputado João
Maia apresentou voto em separado em 08/12/2009.
Retirado de pauta, de ofício, em razão da não conclusão do prazo regimental de duas sessões para a vista,
uma vez que a sessão de 08/12/09 foi extraordinária
e portanto não contou prazo. 19 – PROJETO DE LEI
Nº 3.744/08 – do Sr. Eliene Lima – que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador de velocidade por
todos os veículos do transporte público coletivo”. (Apensado: PL nº 5.198/2009) RELATOR: Deputado MIGUEL
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CORRÊA. PARECER: pela rejeição deste, e do PL
5198/2009, apensado. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Dr. Ubiali. 20 – PROJETO DE LEI
Nº 5.429/09 – do Sr. Ribamar Alves – que “obriga os
supermercados, hipermercados e similares a oferecerem em local específico, os produtos alimentícios que
comercializam, destinados e/ou indicados para diabéticos e hipertensos, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Albano Franco,
em 18/11/2009. Discutiram a matéria os Deputados
Guilherme Campos, João Maia, Jurandil Juarez e Dr.
Ubiali. Retirado de pauta pelo relator para refazer parecer. 21 – PROJETO DE LEI Nº 5.563/09 – do Sr.
Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade
de prova de regularidade fiscal às empresas que pretenderem incluir o nome de consumidor inadimplente
em bancos de dados de proteção ao crédito ou entidades afins”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação. O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em separado em 02/12/2009.
Retirado de pauta pelo relator. 22 – PROJETO DE LEI
Nº 5.792/09 – do Sr. Vital do Rêgo Filho – que “altera
os §§ 1º e 2º do art. 616 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a prestação de informações na negociação coletiva”. RELATOR: Deputado
GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Jurandil
Juarez. 23 – PROJETO DE LEI Nº 6.170/09 – do Sr.
Edmar Moreira – que “dispõe sobre a regulamentação,
o comércio de jogos eletrônicos e jogos de interpretação e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
JAIRO CARNEIRO. PARECER: pela aprovação, com
emendas. Retirado de pauta a requerimento do Deputado José Guimarães. 24 – PROJETO DE LEI Nº
6.174/09 – do Sr. Guilherme Campos – que “dispõe
sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Campinas, no Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação. Não houve discussão. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade o parecer.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a reunião, às dez horas e quarenta e três minutos, antes, porém, convocou os senhores
membros para Reunião Ordinária de Audiência Pública, a fim de debater o tema “A Viabilidade Econômica
dos Planos de Saúde oferecidos pelas Cooperativas
Médicas de Saúde”, dia quinze de dezembro, às quatorze horas, no Plenário 15. E para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Edmilson Valentim, e publicada
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no Diário da Câmara dos Deputados. O interior teor
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a
integrar seu arquivo documental.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 60ª Reunião Ordinária de Audiência
Pública Realizada em 15 de dezembro de 2009.
Às quatorze horas e doze minutos do dia quinze de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, no
Anexo II, Plenário 12 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Dr. Ubiali – VicePresidente; Jairo Carneiro, José Guimarães e Jurandil
Juarez – Titulares; Elizeu Aguiar, Guilherme Campos e
Virgílio Guimarães – Suplentes. Compareceram também
os Deputados Arnaldo Jardim, Dr. Nechar, Dr. Talmir,
Eleuses Paiva, Jorginho Maluly e Rafael Guerra, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados
Albano Franco, Capitão Assumção, Edmilson Valentim,
Edson Ezequiel, Fernando de Fabinho, João Maia,
Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo
Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório Adriano,
Renato Molling e Vanessa Grazziotin. ABERTURA: O
Deputado Dr. Ubiali, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência, declarou abertos os trabalhos e informou
que a presente reunião, decorrente da aprovação do
Requerimento nº 250/2009, de sua autoria, objetivou
debater A Viabilidade Econômica dos Planos de Saúde Oferecidos pelas Cooperativas Médicas de Saúde.
Logo após, convidou para tomar assento à mesa os
Senhores Alfredo Cardoso, Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE/ANS; Eudes de
Freitas Aquino, Presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – UNIMED do Brasil;
Humberto Jorge Isaac, Presidente da Federação das
Unimeds do Estado de São Paulo – FESP; e Domingos
Silva Lavecchia, Presidente da Federação Intrafederativa Nordeste Paulista – Jaboticabal. Na sequência, o
Presidente em exercício concedeu a palavra aos expositores por quinze minutos para apresentarem suas
palestras. Terminadas as apresentações, o Presidente
em exercício passou a palavra aos Deputados Dr. Talmir, Dr. Nechar Arnaldo, Jardim Eleuses, Paiva Jorginho Maluly e Luiz Carlos Hauly, para se manifestarem
sobre a matéria em debate. Para finalizar, a palavra
foi concedida aos convidados para responderem às
interpelações dos parlamentares e para procederem
às suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Deputado Dr. Ubiali encerrou
a reunião às dezessete horas e doze minutos. E, para
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constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Deputado Dr. Ubiali, 1º Vice-Presidente
no exercício da Presidência, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados. O interior teor encontra-se
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar seu
arquivo documental.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 48ª Reunião Ordinária de Audiência
Pública Realizada em 08 de dezembro de 2009.
Às quinze horas do dia oito de dezembro de dois
mil e nove, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário
nº 4) do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência alternada dos Deputados Vignatti, Presidente, e Pedro Eugênio, autor do requerimento e com
a presença dos Senhores Deputados Aelton Freitas,
Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Guilherme Campos, João Dado, Julio Semeghini, Luiz
Carreira, Rodrigo Rocha Loures e Vicentinho Alves
(Titulares). Deixaram de comparecer os Deputados Alfredo Kaefer, Antonio Palocci, Armando Monteiro, Ciro
Pedrosa, Eduardo Amorim, Félix Mendonça, Gladson
Cameli, Ilderlei Cordeiro, João Pizzolatti, Júlio Cesar,
Luiz Carlos Hauly, Marcelo Castro, Pedro Novais, Pepe
Vargas, Ricardo Barros, Silvio Costa, Virgílio Guimarães
e Wilson Santiago. Justificaram ausência os Deputados
Manoel Junior, em virtude de compromisso políticopartidário e Ricardo Berzoini, por estar exercendo a
função de Presidente do Partido dos Trabalhadores
– PT. ABERTURA: Abertos os trabalhos, o Presidente
informou que a audiência pública destinava-se a debater
o tema “Custo das Operações com Cartão de Crédito
no Brasil”, resultado da aprovação do Requerimento nº
223/09, de autoria do Deputado Pedro Eugênio. Logo
após, convidou para tomar assento à mesa os seguintes convidados: Sr. José Antônio Marciano, Chefe do
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema
de Pagamentos do Banco Central do Brasil; Sr. Roque
Pellizzaro Junior, Presidente da Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas; Sr. Marcelo de
Araújo Noronha, Diretor da Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – ABECS;
e Sr. Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços – ABECS. Na sequência, o Presidente deu
conhecimento aos presentes acerca dos procedimentos regimentais a serem seguidos, comunicando que
a reunião seria gravada e a concessão do tempo de
vinte minutos para cada expositor, conforme art. 256,
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§ 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Comunicou ainda, aos senhores parlamentares, expositores e demais convidados que a audiência estaria
sendo transmitida ao vivo, pela internet. O Presidente
esclareceu que já havia sido realizado debate, na Comissão de Finanças e Tributação, acerca do tema, e
que a partir do Requerimento nº 226/09, do Deputado
André Vargas, subscrito por outros parlamentares, foi
criada a Subcomissão Especial, a qual será instalada
amanhã, dia 09 de dezembro. A seguir, o Presidente passou a palavra ao primeiro expositor, Sr. Roque
Pellizzaro Junior, Presidente da Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Logo após, o
Presidente concedeu a palavra ao segundo expositor,
Sr. Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços – ABECS. Na sequência, manifestou-se o terceiro
expositor, Sr. Marcelo de Araújo Noronha, Diretor da
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços – ABECS. Nos termos regimentais, o Presidente passou a presidência ao Deputado
Pedro Eugênio, autor do requerimento. Em seguida,
nos termos regimentais, o Deputado Pedro Eugênio
devolveu a presidência ao Presidente, Deputado Vignatti. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao
último expositor, Sr. José Antônio Marciano, Chefe do
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema
de Pagamentos do Banco Central do Brasil. Encerradas
as exposições, nos termos regimentais, o Presidente
passou a direção dos trabalhos ao Deputado Pedro
Eugênio, que fez suas considerações, como autor do
requerimento e na sequência, concedeu a palavra aos
Deputados Guilherme Campos e André Vargas. A seguir, nos termos regimentais, o Presidente, Deputado
Pedro Eugênio devolveu a presidência ao Deputado
Vignatti, que passou a palavra ao Deputado Rodrigo
Rocha Loures. Logo após, o Presidente comunicou
que amanhã, haverá café da manhã, na Sala da Presidência da Comissão, para tratar de assuntos relativos
a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresas.
Informou também, que no dia 16 dezembro, no Salão
Nobre, haverá uma solenidade em comemoração aos
três anos da aprovação da Lei Geral da Pequena Empresa no Brasil e também o encerramento da atividade
parlamentar. Não havendo mais deputados inscritos
e encerradas as exposições, o Presidente passou a
palavra ao expositor Sr. Paulo Rogério Caffarelli, para
responder às interpelações e fazer suas considerações finais. Na sequência, manifestou-se o Sr. Roque
Pellizzaro Junior. A seguir, o Presidente passou a palavra ao Sr. Marcelo de Araújo Noronha, informou que
se ausentaria da presidência em virtude de audiência
com o Ministro dos Transportes agradecendo a presen-
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ça dos expositores. Nos termos regimentais, passou a
presidência ao Deputado Pedro Eugênio. Em seguida,
o Presidente, Deputado Pedro Eugênio fez suas considerações acerca do tema e passou a palavra ao último
expositor Sr. José Antônio Marciano. O inteiro teor da
reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a
integrar o acervo documental desta reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às dezessete horas e quarenta e
nove minutos, antes, porém, agradecendo a presença
dos senhores parlamentares e dos demais presentes
e convocando os senhores membros para a Reunião
Ordínaria Deliberativa, que acontecerá amanhã, dia 09
às 10 horas, no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4), E, para constar, eu, , Marcelle R. Campello
Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Vignatti, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 49ª Reunião Ordinária Realizada em 09
de dezembro de 2009.
Às dez horas e quarenta minutos do dia nove de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Deputado Vignatti,
Presidente; Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly e Félix
Mendonça, respectivamente 1º , 2º e 3º Vice-Presidentes, e com a presença dos Senhores Deputados Aelton
Freitas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Gladson Cameli, Guilherme Campos, João Dado, Júlio Cesar, Luciana
Genro, Luiz Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro,
Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo
Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Vicentinho Alves e
Wilson Santiago (Titulares); Bilac Pinto, Eduardo Cunha,
João Bittar, João Magalhães, Leonardo Quintão, Osmar Júnior, Professor Setimo, Reginaldo Lopes, Tonha
Magalhães, Vital do Rêgo Filho e Zonta (Suplentes).
Deixaram de comparecer os Deputados Armando Monteiro, Eduardo Amorim, Ilderlei Cordeiro, João Pizzolatti, Julio Semeghini, Pedro Novais, Silvio Costa e
Virgílio Guimarães. ABERTURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a
Ata da 47ª Reunião Ordínaria Deliberativa, Realizada
em 02 de dezembro, cujas cópias foram distribuídas
aos membros. Em seguida, por solicitação dos Deputados Pepe Vargas e Arnaldo Madeira, foi dispensada
a leitura da ata e, não havendo quem quisesse discu-
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ti-la, para possíveis retificações, foi aprovada, unanimemente, a Ata da 47ª Reunião Ordínaria Deliberativa.
EXPEDIENTE: O Presidente informou aos senhores
membros o recebimento dos seguintes avisos: a) Aviso nº 1.653/09, do Tribunal de Contas da União, de 18
de novembro, que encaminha o Acórdão 2.734/09,
bem como o relatório e o voto que o fundamenta, referente à apresentação do projeto de decisão normativa que fixa os coeficientes destinados ao cálculo das
quotas de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, bem como da reserva instituída pelo Art. 2º do Decreto-Lei nº 1.881,
de 27 de agosto de 1981; e b) Aviso nº 1.807/09, de 2
de dezembro, que encaminha o Acórdão 2.882/09,
referente a relatório de monitoramento com objetivo
de verificar o grau de implementação pela INFRAERO
das determinações exaradas em relatório de auditoria
cujo objetivo era avaliar os aspectos de segurança dos
principais sistemas informatizados pertinentes ao processo de arrecadação de receitas daquela empresa.
Informou também, que a íntegra das correspondências
encontra-se na Secretaria da Comissão, onde os deputados interessados podem solicitar cópias. O Presidente comunicou também, a instalação da Subcomissão Especial dos Cartões de Crédito, a qual tem como
Presidente, o Deputado André Vargas; Relator, o Deputado Leonardo Quintão e Vice-Presidente, o Deputado Guilherme Campos. ORDEM DO DIA: A seguir,
o Presidente anunciou que havia sobre a mesa Requerimentos de inversão de pauta. REQUERIMENTO
– do Sr. Guilherme Campos – para inversão de pauta
do item 22, nos termos regimentais. REQUERIMENTO
– do Sr. Pepe Vargas – para inversão de pauta do item
22, nos termos regimentais. Passou-se a apreciação
dos requerimentos. Em votação, aprovados, unanimemente, os requerimentos de inversão de pauta. Passouse a apreciação do item 22. 22) PROJETO DE LEI Nº
5.895-A/09 – do Poder Executivo (MSC nº 664/09) –
que “transforma cargos vagos das Carreiras da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei
no 11.355, de 19 de outubro de 2006, e da Seguridade Social e do Trabalho, estruturada pela Lei no 10.483,
de 3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Carreiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993,
do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, de que trata a Lei no 11.355,
de 19 de outubro de 2006, e do Plano Especial de
Cargos da Cultura, de que trata a Lei no 11.233, de 22
de dezembro de 2005, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emenda. Nos termos regimentais o Presidente passou a presidência
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ao Deputado Luiz Carlos Hauly, 2º Vice-Presidente. O
Presidente, Deputado Luiz Carlos Hauly passou a palavra ao Deputado Vignatti, para fazer a leitura do relatório. Discutiu a matéria o Deputado Guilherme Campos, que informou que havia um requerimento de
Destaque, apresentado pela Bancada do Partido dos
Democratas – DEM. Em votação, foi aprovado, unanimemente, o parecer, ressalvado o destaque. O Presidente, Deputado Luiz Carlos Hauly, informou que havia
sobre a mesa destaque para votação em separado de
bancada, visando a supressão do inciso III do artigo
1º do Projeto. Encaminhou a favor do Destaque o Deputado Guilherme Campos e contrário, o Deputado
Vignatti. O Presidente informou que tratava-se de DVS,
portanto, quem votar SIM, votará pela manutenção do
texto do Relator e quem votar NÃO, votará pela retirada do dispositivo destacado do texto do projeto. Em
votação, aprovado o texto destacado, ficando mantido
o texto do projeto nos termos do parecer do relator,
pela adequação financeira e orçamentária, com emenda, contra os votos dos Deputados Guilherme Campos
e Arnaldo Madeira. Logo após, passou-se a apreciação
do requerimento. 01) REQUERIMENTO Nº 229/09 –
do Sr. Vignatti – para que sejam convidados a participar de reunião de audiência pública a Ministra-Chefe
da Casa Civil, Sra. Dilma Roussef; o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Paulo Bernardo
Silva; e o Ministro da Previdência Social, Sr. José Pimentel, ou representantes por eles indicados, para
discutir o Projeto de Lei nº 5.030/09, que “reabre o
prazo para requerimento de retorno ao serviço de que
trata o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994,
que dispõe sobre a concessão de anistia nas condições que menciona, e dá outras providências”. Discutiram a matéria os Deputados Vignatti, Arnaldo Madeira e André Vargas. Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento, com alteração. Alteração: incluir
um representante da Associação dos Anistiados pela
Lei. Logo após, por acordo dos membros da Comissão,
foram apreciadas em bloco as seguintes matérias:
Bloco I: Projetos pela incompatibilidade e/ou inadequação financeira e orçamentária – Projetos Autorizativos:
11) PROJETO DE LEI Nº 2.011-A/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre a criação da Universidade Aberta presencial de Franca – SP”. RELATOR: Deputado
ILDERLEI CORDEIRO. 13) PROJETO DE LEI Nº 2.012A/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre a criação
da Universidade Aberta à distância de Franca – SP”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 14) PROJETO DE LEI Nº 2.014-A/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal à distância de Franca – SP”. RELATOR: Deputado PEDRO
EUGÊNIO. 24) PROJETO DE LEI Nº 4.696-A/09 – do
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Senado Federal (PLS nº 418/07) – que “dispõe sobre
a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de Campina Grande, no Estado
da Paraíba”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 25) PROJETO DE LEI Nº 4.724-A/09 – do Senado
Federal (PLS nº 132/08) – que “dispõe sobre a criação
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na
região leste do Estado do Espírito Santo”. RELATOR:
Deputado ARNALDO MADEIRA. 26) PROJETO DE
LEI Nº 4.741-A/09 – do Senado Federal (PLS nº 361/07)
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Santana
do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 34) PROJETO DE LEI Nº 2.297-A/07 – do Sr. Fernando Coelho
Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de
Petrolina, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. O Deputado Pedro Eugênio solicitou a retirada de pauta dos itens 13 e 14. O
Presidente anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do
Sr. Guilherme Campos – para que “seja retirado de
pauta o item 11, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja
retirado de pauta o item 34, nos termos regimentais”.
Em votação, aprovados, unanimemente, os requerimentos. Retirados de pauta os itens 11 e 34. Os itens
13 e 14 foram retirados de pauta a pedido do relator,
Deputado Pedro Eugênio. Seguiu-se a votação dos
demais itens 24, 25 e 26. Em votação, aprovados, unanimemente, os pareceres dos itens 24, 25 e 26. Bloco
II: Projetos pela incompatibilidade e/ou inadequação
financeira e orçamentária: 03) PROJETO DE LEI Nº
6.362/05 – do Sr. Vicentinho – que “torna gratuito o
transporte coletivo urbano metropolitano e intermunicipal nos dias da realização da votação de pleitos eleitorais”. (Apensados: PL’s nºs 7.687/06, 358/07 e
2.679/07). RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 12)
PROJETO DE LEI Nº 623-A/99 – do Sr. Ricardo Izar
– que “dispõe sobre a conservação e o uso sustentável
das florestas e demais formas de vegetação natural
brasileiras”. RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI.
28) PROJETO DE LEI Nº 1.555-A/07 – da Sra. Sandra
Rosado – que “concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por produtores rurais e
transportadores de insumos e produtos destinados ou
provenientes da atividade agrícola”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 32) PROJETO DE LEI Nº
6.143-A/05 – do Sr. João Grandão e outros – que “cria
o Fundo de Aval para a Agricultura Familiar, altera a
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado RICARDO BER-
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ZOINI. 33) PROJETO DE LEI Nº 6.497-A/06 – do Sr.
Luiz Bittencourt – que “concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados a máquinas, aparelhos,
instrumentos e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: PL nº 6.983/06). RELATOR: Deputado ZONTA. 35)
PROJETO DE LEI Nº 6.846-B/06 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei nº 10.486, de 04 de julho de
2002, permitindo que os Policiais e Bombeiros Militares
do Distrito Federal, sejam reformados com proventos
do posto ou graduação imediato”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 41) PROJETO DE LEI Nº 2.165A/07 – do Sr. Edigar Mão Branca – que “institui a Política Nacional de Reforma ou Construção de Habitações de Interesse Social”. RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 43) PROJETO DE LEI Nº 2.424-A/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”. Explicação da Ementa: condiciona o recolhimento da contribuição sindical
(imposto sindical) à previa autorização individual do
trabalhador. RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA
LOURES. O Presidente anunciou que havia sobre a
mesa requerimentos de retirada de pauta. O Deputado
Pedro Eugênio indagou acerca do procedimento regimental usado para apresentação de requerimento de
retirada de pauta, visto que sistematicamente proposições relatadas por ele têm sido retiradas de pauta.
O Presidente, Deputado Vignatti, informou que, do
ponto de vista do mérito o Deputado Pedro Eugênio
está correto, mas regimentalmente, cabe requerimento de retirada de pauta. O Deputado Pedro Eugênio
informou que votaria contra o requerimento. Passouse a votação dos requerimentos, separadamente. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que “seja
retirado de pauta o item 03, nos termos regimentais”.
Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item 03. REQUERIMENTO – do
Sr. Guilherme Campos – para que “seja retirado de
pauta o item 28, nos termos regimentais”. Em votação,
aprovado, o requerimento, contra os votos dos Deputados João Dado e Pedro Eugênio. Retirado de pauta
o item 28. REQUERIMENTO – do Wilson Santiago –
para que “seja retirado de pauta o item 32, nos termos
regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente,
o requerimento. Retirado de pauta o item 32. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja
retirado de pauta o item 33, nos termos regimentais”.
Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item 33. REQUERIMENTO – do
Sr. Guilherme Campos – para que “seja retirado de
pauta o item 35, nos termos regimentais”. Em votação,
aprovado, o requerimento, contra o voto do Deputado
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Pedro Eugênio. Retirado de pauta o item 35. O Deputado Luiz Carlos Hauly solicitou a retirada do bloco,
para discussão em separado, do item 12. O Deputado
Guilherme Campos solicitou a retirada do bloco, para
discussão em separado, do item 43. Seguiu-se a votação do item 41. Em votação, aprovado, unanimemente, o parecer do item 41. Bloco III: Projetos 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: 06) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 445/09 – do Sr. Roberto Rocha
– que “altera os arts. 5º , 9º e 42 da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000”. EXPLICAÇÃO DA
EMENTA: determina critérios para que a dotação orçamentária comporte as metas de resultado dispostas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e veda a abertura
de créditos suplementares e especiais oriundos de
excesso de arrecadação, durante a vigência do ato de
limitação de empenho e movimentação financeira. RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 27) PROJETO DE LEI Nº 771-A/07 – da Sra. Solange Amaral
– que “altera a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de
1997, que ‘dispõe sobre o Sistema de Financiamento
Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências’, para impedir que os idosos de baixa renda sejam discriminados na contratação
de seguro habitacional incidente sobre a aquisição da
casa própria”. (Apensados: PL’s nºs 772/07 e 778/07).
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 37) PROJETO DE LEI Nº 1.038-A/07 – do Sr. Ciro Nogueira – que
“autoriza o BNDES a financiar a infra-estrutura econômica e social dos municípios brasileiros com população
não superior a 30.000 (trinta mil) habitantes”. RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 39) PROJETO
DE LEI Nº 1.955-A/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. 40) PROJETO DE LEI Nº 2.153-A/07 – do Sr.
Vander Loubet – que “institui a Certidão Negativa de
Débito Ambiental – CNDA”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera a Lei nº 8.666, de 1993. RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. O Presidente anunciou que
havia sobre a mesa requerimentos de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos, para
que “seja retirado de pauta o item 06, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – para que “seja retirado de pauta o item 06, nos
termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para que “seja retirado de pauta o
item 27, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO
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– do Sr. Wilson Santiago – para que “seja retirado de
pauta o item 39, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que “seja retirado
de pauta o item 40, nos termos regimentais”. Em votação, aprovados, unanimemente, os requerimentos.
Retirados de pauta os itens 06, 27, 39 e 40. Seguiu-se
a votação do item 37. Discutiu a matéria o Deputado
Luiz Carlos Hauly, que se posicionou contrário ao financiamento pelo BNDES, de Trem Bala. Em votação,
aprovado, o parecer, contra o voto do Deputado Luiz
Carlos Hauly. Bloco IV: Projetos 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: 02) PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.658/09 – da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional – que “aprova o texto
do Acordo, por troca de notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América sobre a Alteração do Prazo de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares Incidentes sobre os Mesmos Vistos, celebrado em Brasília, 14 de novembro de 2008”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: estende de cinco para dez anos a validade dos
vistos de turismo e negócios. RELATOR: Deputado
ANDRE VARGAS. 07) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 460/09 – do Sr. José Aníbal e outros – que
“dispõe sobre a contratação de operações de crédito
por municípios e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado MANOEL JUNIOR. 10) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.587/09 – do Sr. Miro Teixeira – que “susta os efeitos do Item 9.1 do Acórdão
nº 2731/2008 – TCU, exarado nos autos do Processo
TC 017.177/2008-2, mediante o qual aquele Tribunal
firma ‘o entendimento de que a expressão recursos
públicos a que se refere o art. 3º , caput, da Lei nº
8.958, de 1994, que abrange não apenas os recursos
financeiros aplicados nos projetos executados com
fundamento na citada lei, mas também toda e qualquer
receita auferida com a utilização de recursos humanos
e materiais das Instituições Federais de Ensino Superior (...) ‘ “. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 18)
PROJETO DE LEI Nº 2.942-A/08 – do Senado Federal
(PLS nº 500/03) – que “altera a Lei nº 10.735, de 11
de setembro de 2003, para submeter a processo licitatório os projetos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos Sociais (PIPS), e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 31)
PROJETO DE LEI Nº 2.010-A/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,
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nas contas vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990”. Explicação da
Ementa: concede ao empregador o direito de receber
o complemento de atualização monetária na conta de
não-optante ao regime de FGTS. RELATOR: Deputado
RODRIGO ROCHA LOURES. 38) PROJETO DE LEI
Nº 1.311-A/07 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “estabelece penalidades pelo descumprimento da Lei nº
9.755, de 16 de dezembro de 1998, e dá outras providências”. Explicação da Ementa: lei que determina ao
Tribunal de Contas da União a criação de “homepage”,
com o título “contas públicas”, na rede mundial de computadores – Internet, para divulgação de dados e informações sobre a arrecadação, execução, balanço,
orçamento, instrumentos de contrato e relações de
compras por parte dos órgãos públicos. RELATOR:
Deputado PEDRO NOVAIS. 42) PROJETO DE LEI Nº
2.243-B/07 – do Sr. Dr. Talmir – que “altera a Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proíbe
a pessoa jurídica com débitos previdenciários ou fiscais e condenação transitada em julgada por crime
ambiental de obter subsídios, subvenções ou doações
da Administração Pública. RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. O Presidente anunciou que havia
sobre a mesa Requerimentos de retirada de pauta.
REQUERIMENTO – do Sr. Wilson Santiago – para que
seja retirado de pauta o item 07, nos termos regimentais. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos
– para que seja retirado de pauta o item 10, nos termos
regimentais. REQUERIMENTO – dos Srs. Júlio Cesar
e Luiz Carlos Hauly – para que seja retirado de pauta
o item 07, por 08 sessões, nos termos regimentais.
REQUERIMENTO – do Sr. Pedro Eugênio – para que
seja retirado de pauta o item 10, por 10 sessões, nos
termos regimentais. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe
Vargas – para que seja retirado de pauta o item 31,
nos termos regimentais. REQUERIMENTO – do Sr.
Pepe Vargas – para que seja retirado de pauta o item
42, nos termos regimentais. Discutiram os requerimentos os Deputados Wilson Santiago, Luiz Carlos Hauly,
Pepe Vargas, Guilherme Campos e Pedro Eugênio. O
Deputado Pepe Vargas solicitou a retirada do bloco,
para discussão em separado, do item 38. Em votação,
aprovados, unanimemente, os requerimentos, retirados
de pauta os itens 07, 10, 31 e 42. Em votação os itens
02 e 18. Aprovados, unanimemente, os pareceres dos
itens 02 e 18. Bloco V: Projetos pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária: 30)
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PROJETO DE LEI Nº 670-A/07 – do Sr. Valdir Colatto
– que “dá nova redação ao art. 30 do Decreto-Lei nº
1.455, de 1976, instituindo o rito sumário para a destinação de mercadorias apreendidas e revertendo aos
cofres públicos da União eventuais lucros apurados na
venda de tais produtos”. RELATOR: Deputado JOÃO
MAGALHÃES. 44) PROJETO DE LEI Nº 5.203-A/09
– do Sr. Arlindo Chinaglia – que “dispõe sobre as comissões intergestores do Sistema Único de Saúde e
suas respectivas composições e dá outras providências”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. O Presidente anunciou que havia sobre a mesa
REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que
seja retirado de pauta o item 30, nos termos regimentais. Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item 30. O Deputado Luiz
Carlos Hauly solicitou a retirada do bloco, para discussão em separado, do item 44. Desfeito o bloco. Encerradas as votações em bloco, passou-se à apreciação
dos demais itens da pauta. O Presidente saudou o retorno da Deputada Luciana Genro. 04) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 166/00 – do Sr. Walter Pinheiro e outros – que “dispõe sobre a cobrança de
taxa, pelos Municípios, em casos de exercícios do poder de polícia que especifica”. 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 aprovação, com Substitutivo. O Presidente informou que havia REQUERIMENTO – dos Srs. Guilherme
Campos e Arnaldo Madeira – para que seja retirado
de pauta o item 04. Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item 04
em virtude da aprovação de requerimento dos Deputados Guilherme Campos e Arnaldo Madeira. 05) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277/08 – da Sra.
Luciana Genro e outros – que “regulamenta o inciso
VII do art. 153 da Constituição Federal (Imposto sobre
Grandes Fortunas)”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo. O Presidente informou que havia REQUERIMENTO – do Sr. Arnaldo Madeira – para que seja
retirado de pauta o item 05. Discutiram o requerimento os Deputados João Dado, que informou que havia
acordo entre todos os partidos para que essa matéria
fosse votada hoje. Em seguida passou a palavra ao
Deputado Guilherme Campos, autor do requerimento.
O Deputado Arnaldo Madeira informou que não participou do acordo e que é contrário à matéria. Orientaram contrariamente ao requerimento os Deputados
João Dado, pelo PDT e André Vargas, pelo PT; e fa-
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voravelmente os Deputados Guilherme Campos, pelo
DEM e Arnaldo Madeira, pela Bancada do PSDB. O
Deputado Guilherme Campos propôs que a matéria
fosse colocada em apreciação no final da pauta. O
Presidente indagou se havia acordo. Havendo acordo,
a matéria foi para o final da pauta. 08) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 129/07 – do Guilherme Campos – que “dispõe sobre a decadência do direito de a
Fazenda Pública proceder ao lançamento tributário,
reduzindo para dois anos os prazos a que se referem
o § 4º do art. 150 e o caput do art. 173, ambos da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (denominada Código Tributário Nacional)”. (Apensados: PLP’s nºs 275/08
e 378/08). RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA
LOURES. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do PLP 129/07 e dos PLP’s 275/08 e 378/08,
apensados; e, no mérito, pela aprovação do PLP 129/07,
com Substitutivo, e pela rejeição dos PLP’s 275/08 e
378/08, apensados. O Presidente anunciou que havia
REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que
“seja retirado de pauta o item 08, por 10 sessões, nos
termos regimentais”. Discutiram o requerimento os
Deputados Rodrigo Rocha Loures, Pepe Vargas, Guilherme Campos e João Dado, que subscreveu o requerimento de retirada de pauta pelo prazo de 10 sessões. O Presidente sugeriu que, diante da complexidade do tema, seja realizada uma audiência pública
para debater a matéria. O Deputado Guilherme Campos concordou em retirar o requerimento e ficou acordado que na próxima semana seja votado requerimento de audiência pública. O Deputado Rodrigo Rocha
Loures, relator, concordou. Retirado de pauta o item
08, a pedido do relator. 09) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 470/09 – do Sr. Gustavo Fruet – que
“altera o Código Tributário Nacional”. Explicação da
Ementa: altera o art. 14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, criando
exigências para entidades beneficiárias da imunidade
tributária. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
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,
com emendas. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme
Campos – para que “seja retirado de pauta o item 09.
Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta o item 09, em virtude da aprovação do requerimento do Deputado Guilherme Campos.
O Deputado Pedro Eugênio informou que havia um
acordo com o Deputado Guilherme Campos para que
fosse apreciado o item 09 e por distração o mesmo foi
retirado de pauta. O Deputado Guilherme Campos informou que falhou e que pautaria para a próxima se-

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

mana. O Presidente acordou em pautar a matéria na
próxima semana. O Deputado Pedro Eugênio registrou
o a concordância de que houve engano na retirada de
pauta do item 09 e informou que faria uma solicitação
de inversão de pauta e solicitando a concordância do
Deputado Arnaldo Madeira. O Presidente acatou a
decisão e informou que colocará a matéria na pauta
da próxima semana. 12) PROJETO DE LEI Nº 623A/99 – do Sr. Ricardo Izar – que “dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das florestas e demais
formas de vegetação natural brasileiras”. RELATOR:
Deputado ANTONIO PALOCCI. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e das
emendas da Comissão de Minas e Energia. A seguir,
o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Antonio
Palocci para fazer a leitura do relatório. Discutiu a matéria o Deputado Luiz Carlos Hauly. Em votação, aprovado, unanimemente, o parecer do item 12. 15) PROJETO DE LEI Nº 3.003/08 – do Sr. Fernando Gabeira
– que “veda a utilização de carvão vegetal produzido
com matéria-prima oriunda de extrativismo, e dá outras
providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: obriga as
empresas industriais que utilizam grande quantidade
de matéria-prima florestal a elaborar e implementar
Plano de Suprimento Sustentável. Altera as Leis nºs
4.771, de 1965 e 9.605, de 1998. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO 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 e do Substitutivo da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e do Substitutivo da CMADS, com emenda. Na ausência do relator, o Presidente designou Relator-Substituto, o Deputado Pepe Vargas. Nos termos regimentais, o Presidente passou a
presidência ao Deputado Antonio Palocci, 1º VicePresidente. Não havendo quem quisesse discutir, em
votação, aprovado, unanimemente, o parecer do item
15. 16) PROJETO DE LEI Nº 3.795-A/04 – da Sra.
Laura Carneiro – que “institui bolsa de estudos, denominada ‘bolsa-estágio’, com o objetivo de apoiar estudantes do ensino superior, tendo como contrapartida
a prestação de serviços destes, como estagiários”.
(Apensado: PL nº 4.584/04). RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 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 PL nº
3.795/04; pela adequação financeira e orçamentária
do PL nº 4.584/04, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 3.795/04 e PL nº 4.584/04, apensado,
com Substitutivo. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Var-
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gas – para que “seja retirado de pauta o item 16, nos
termos regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. Retirado de pauta em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Pepe Vargas. 17) PROJETO DE LEI Nº 1.950-A/07 – do Poder
Executivo (MSC nº 617/07) – que “altera e acresce
dispositivos à Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública
– FNSP”. Explicação da Ementa: inclui as perícias oficiais e os consórcios públicos constituídos como associação pública, cujos objetivos sejam de segurança
pública, como beneficiários dos recursos do FNS, dentre outros projetos. RELATOR: Deputado AELTON
FREITAS. 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 das
Emendas nºs 2/07, 3/07, 4/07, 5/07 e 6/07 da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime, e pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária da Emenda nº 1/07 da CSPCCO e da Emenda nº 1/09 apresentada na CFT e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e das Emendas nºs 2/07, 3/07,
4/07, 5/07 e 6/07 da CSPCCO, com emenda. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que “seja retirado de pauta o item 17, nos termos regimentais”. Em
votação, aprovado, unanimemente, o requerimento.
Retirado de pauta o item 17, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Pepe Vargas. 19) PROJETO DE LEI Nº 3.429-A/08 – do Poder Executivo
(MSC 286/08) – que “dispõe sobre a criação das Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE, e
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para
dispor sobre a remuneração das FCPE”. Explicação
da Ementa: extingue os cargos em comissão DAS-1 a
DAS-5, concede auxílio-moradia ao servidor ocupante
de FCPE de níveis 4 e 5. RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1 da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
três emendas, e pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária da Emenda nº 2 da CTASP.
REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos – para
que “seja retirado de pauta o item 17, nos termos regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, o
requerimento. Retirado de pauta o item 19, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Guilherme
Campos. 20) PROJETO DE LEI Nº 3.891-B/08 – do
Poder Executivo (MSC nº 548/08) – que “dispõe sobre
a criação da Universidade Federal da Integração LusoAfro-Brasileira – UNILAB e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
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mentária do Projeto, com emenda, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária da
Emenda nº 1/08 da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 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 2/08 da CTASP e das Emendas nºs 1 e 2/08 da Comissão de Educação e Cultura. REQUERIMENTO – do
Sr. Arnaldo Madeira – para que “seja retirado de pauta o item 20, nos termos regimentais”. Em votação,
rejeitado o requerimento contra os votos dos Deputados Guilherme Campos, Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira e Luiz Carlos Hauly. Vista conjunta concedida
aos Deputados Arnaldo Madeira e Pepe Vargas. Nos
termos regimentais, o Deputado Antonio Palocci devolveu a presidência ao Deputado Vignatti. 21) PROJETO DE LEI Nº 4.455-A/08 – do Poder Executivo
(MSC nº 972/08) – que “dispõe sobre a redistribuição,
do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde para o
Quadro de Pessoal da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de servidores da Carreira da Seguridade Social
e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de
julho de 2002, e da Carreira da Previdência, da Saúde
e do Trabalho, de que trata o art. 1º da Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006, que se encontravam em
exercício no Centro de Referência Professor Hélio Fraga – CRPHF, em 10 de junho de 2008, os critérios para
promoção nas Carreiras de Oficial de Chancelaria e
de Assistente de Chancelaria e altera a quantidade de
cargos por classe, de que trata a Lei nº 8.829, de 22
de dezembro de 1993, os vencimentos e vantagens
dos servidores de que tratam os arts. 12 e 21 da Lei
nº 11.457, de 16 de março de 2007; altera os valores
do vencimento básico dos cargos da Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário e da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários
– GDFFA, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho
de 2004; altera a Tabela de Correlação e de vencimento básico dos cargos de Médico Perito Previdenciário
e de Supervisor Médico-Pericial; altera a tabela de
vencimento básico da Carreira de Magistério Superior,
de que trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006;
enquadra os servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº
7.596, de 10 de abril de 1987, em exercício nas unidades da Advocacia-Geral da União no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação,
de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005;
altera o art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002;
e revoga o art. 67 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro
de 2006”. RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. PA-
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RECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária do Projeto, pela incompatibilidade e
inadequação financeira e orçamentária do Substitutivo
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, e pela prejudicialidade das emendas apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação. REQUERIMENTO – do Sr. Pepe Vargas – para que “seja retirado de pauta o item 21, nos termos regimentais”.
REQUERIMENTO – do Sr. Luiz Carlos Hauly – para
que “seja retirado de pauta o item 21, nos termos regimentais”. Em votação, aprovado, unanimemente, os
requerimentos. Retirado de pauta o item 21, em virtude da aprovação de requerimentos dos Deputado Pepe
Vargas e Luiz Carlos Hauly. 23) PROJETO DE LEI Nº
4.023-A/08 – do Poder Executivo (MSC nº 655/08) –
que “altera a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006,
no tocante ao subsídio dos Policiais Rodoviários Federais”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER:
PENDENTE DE PARECER. REQUERIMENTO – do
Sr. Guilherme Campos – para que “seja retirado de
pauta o item 23, nos termos regimentais”. Em votação,
aprovado, o requerimento. O Deputado Pepe Vargas
solicitou vista do projeto, que foi concedida. 29) PROJETO DE LEI Nº 1.628/07 – do Sr. Antonio José Medeiros – que “modifica a Medida Provisória n° 2.18-45,
de 24 de agosto de 2001, que ‘dispõe sobre as operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras providências’”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela
compatibilidade financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. O Deputado Luiz
Carlos Hauly solicitou vista ao projeto, que foi concedida. 36) PROJETO DE LEI Nº 928-A/07 – do Sr. Paulo Piau – que “dá nova redação ao inciso III do art. 136
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro, que trAta da condução de escolares, admitindo a utilização de faixa adesiva ou de
pintura do dístico ESCOLAR, desde que atendidas as
demais especificações”. (Apensado: PL nº 989/07).
RELATOR: Deputado ANDRE 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 do PL nº 928/07, pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária do PL nº
989/07, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PL
nº 928/07. O Presidente passou a palavra ao relator
da matéria, Deputado André Vargas, para fazer a leitura do relatório. Não havendo que quisesse discutir,
em votação, aprovado, unanimemente, o parecer. 38)
PROJETO DE LEI Nº 1.311-A/07 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “estabelece penalidades pelo descumprimento da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, e
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dá outras providências”. Explicação da Ementa: lei que
determina ao Tribunal de Contas da União a criação
de “homepage”, com o título “contas públicas”, na rede
mundial de computadores – Internet, para divulgação
de dados e informações sobre a arrecadação, execução, balanço, orçamento, instrumentos de contrato e
relações de compras por parte dos órgãos públicos.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 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, nos termos
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Retirado de pauta em virtude
da ausência do relator. 43) PROJETO DE LEI Nº 2.424A/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”. Explicação da Ementa: condiciona o recolhimento da contribuição sindical
(imposto sindical) à previa autorização individual do
trabalhador. RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA
LOURES. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta
em virtude da ausência do relator. 44) PROJETO DE
LEI Nº 5.203-A/09 – do Sr. Arlindo Chinaglia – que
“dispõe sobre as comissões intergestores do Sistema
Único de Saúde e suas respectivas composições e dá
outras providências”. RELATOR: Deputado RODRIGO
ROCHA LOURES. 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. Retirado de
pauta em virtude da ausência do relator. Na sequência,
o Presidente retornou ao item 05. 05) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 277/08 – da Sra. Luciana
Genro e outros – que “regulamenta o inciso VII do art.
153 da Constituição Federal (Imposto sobre Grandes
Fortunas)”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. O Presidente informou que havia REQUERIMENTO – do Sr. Arnaldo Madeira – para que seja retirado de pauta o item 05. Discutiram o requerimento
os Deputados João Dado, que informou que havia
acordo entre todos os partidos para que essa matéria
fosse votada hoje. O Presidente informou que o requerimento já havia sido encaminhado e passaria direto
à votação. Em votação, aprovado, o requerimento. Retirado de pauta o item 05, em virtude da aprovação de
requerimento dos Deputados Guilherme Campos e
Arnaldo Madeira, contra os votos dos Deputados João
Dado e Pepe Vargas. O Presidente informou às asses-
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sorias dos parlamentares que até amanhã a presidência estará recebendo sugestões de matérias de interesse dos parlamentares para a pauta da próxima
semana. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e vinte e dois minutos, antes porém, convocando
os senhores parlamentares para as seguintes reuniões: dia 15 de dezembro, terça-feira, às 14:30 horas,
no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4),
Audiência Pública destinada a debater a política cambial; e dia 16 de dezembro, às 10 horas, no Plenário
Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4), Reunião Ordínaria Deliberativa; e às 14:30 horas, Audiência Pública destinada a debater o Projeto de Lei nº 5.227/09,
que estabelece uma aposentadoria especial aos garimpeiros de todo o país e uma pensão vitalícia aos
ex-garimpeiros de Serra Pelada. E, para constar, eu,
Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Vignatti, Presidente.
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária Realizada em 09 de dezembro 2009
Às dez horas e quarenta e dois minutos, do dia
nove de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 9, do Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Silvio Torres. Registraram a
presença os Senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; Rômulo Gouveia – Vice-Presidente; Ademir Camilo, Edson Aparecido, João Magalhães, Paulo Rattes,
Simão Sessim e Wellington Roberto – Titulares; Celso
Russomanno, Daniel Almeida, Duarte Nogueira, Felipe
Bornier, Luiz Sérgio, Moreira Mendes, Paulo Rocha,
Vanderlei Macris e Vicentinho Alves – Suplentes. Não
registraram presença os Deputados Aníbal Gomes,
Cândido Vaccarezza, Carlos Willian, Devanir Ribeiro, Léo Vivas, Márcio Reinaldo Moreira, Milton Vieira,
Rodrigo Maia, Solange Almeida, Sueli Vidigal e Vadão
Gomes. ABERTURA: Havendo número regimental, o
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA:
Em seqüência, o Presidente colocou à apreciação a
Ata da Quinquagésima Primeira reunião, cuja leitura
foi dispensada, a pedido do Deputado Simão Sessim.
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, inciso II, do
Regimento Interno, o Presidente informou que foram
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distribuídas listas dos expedientes recebidos pela Comissão, no período de dois a oito de dezembro do corrente, dispensando, desta forma, a leitura dos citados
expedientes. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente convidou os Parlamentares para participarem
na próxima, terça-feira, às quinze horas, do Lançamento do Portal da Fiscalização da Copa de 2014; ainda
com palavra, convocou os Deputados para as reuniões
previstas para: terça-feira, dia quinze, às dezesseis horas, reunião das subcomissões para discussão e votação dos relatórios das subcomissões; quarta-feira, dia
dezesseis, às dez horas, reunião da Comissão para
apresentação dos relatórios das Subcomissões; e às
catorze horas, reunião de audiência pública conjunta
com Comissão de Minas e Energia e com a Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
para debaterem “as causas e consequências do “apagão” de energia elétrica ocorrido no Brasil, dia 10 de
novembro de 2009”, que contará com a presença do
Ministro Edison Lobão, Ministro de Minas e Energia e
do Senhor Hermes Chipp, Diretor-Geral do Operador
Nacional do Sistema Elétrico. Manifestou-se o Deputado Duarte Nogueira que comentou sobre o relatório
da Subcomissão Permanente do PAC que será apresentado à Comissão. ORDEM DO DIA. 1) REQUERIMENTO Nº 287/09, do Deputado José Carlos Aleluia,
que “Convida para Audiência Pública, nesta Comissão,
o Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE),
Augusto Chagas, para prestar esclarecimentos sobre as
supostas fraudes em convênios firmados pela entidade
com o Ministério da Cultura, e também sobre a falta de
prestação de contas do repasse de R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) durante o Governo do Presidente
Lula”. Requerimento retirado de pauta, de ofício, pelo
Presidente, em virtude de ausência do autor da proposição. 2) REQUERIMENTO Nº 288/09, do Deputado
José Carlos Aleluia, que “Requer solicitação ao Tribunal de Contas da União para que proceda auditoria
nas contas da União Nacional dos Estudantes (UNE),
diante das graves denúncias sobre supostas fraudes
em convênios firmados pela entidade com o Ministério
da Cultura, e também sobre a falta de prestação de
contas do repasse de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais) durante o Governo do Presidente Lula”. Requerimento retirado de pauta, de ofício, pelo Presidente, em virtude de ausência do autor da proposição. 3)
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
25/07, do Deputado Silvinho Peccioli, que “Propõe que
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados verifique a atuação da Secretaria de Previdência Complementar na fiscalização das
entidades fechadas de previdência complementar, bem
como na aprovação de expedientes submetidos a sua
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apreciação”. Relator: Deputado Aníbal Gomes. Relatório Prévio: pela implementação. Após o Presidente
anunciar a proposição, os Deputados Paulo Rocha e
Paulo Rattes solicitaram vista conjunta da matéria, a
qual foi concedida pelo Presidente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às dez horas e cinquenta e sete minutos.
E, para constar, eu ___________________, Ariádna
Edenice de Mendonça Vasconcelos, 1º Secretária
Substituta, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Silvio Torres ________________publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinquagésima Quarta Reunião Extraordinária de Audiência Pública Conjunta Realizada
em 16 de dezembro de 2009
Às catorze horas e trinta e cinco minutos do dia
dezesseis de dezembro de dois mil e nove, reuniramse a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
(CFFC), a Comissão de Minas e Energia (CME) e a
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comercio (CDEIC), no Plenário 1, do Anexo II, da
Câmara dos Deputados, sob a presidência conjunta
dos Deputados Silvio Torres, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Edmilson Valentin, da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, e Luiz Alberto, Segundo Vice-Presidente da
Comissão de Minas e Energia. Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle registraram presença
os Deputados Silvio Torres – Presidente; Devanir Ribeiro, Paulo Rattes e Sueli Vidigal – Titulares; Duarte
Nogueira, Felipe Bornier, José Carlos Aleluia, Jurandil
Juarez, Moreira Mendes e Vanderlei Macris – Suplentes. Não registraram presença os Deputados Ademir
Camilo, Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, Carlos
Willian, Edson Aparecido, João Magalhães, Léo Vivas,
Márcio Reinaldo Moreira, Milton Vieira, Rodrigo Maia,
Rômulo Gouveia, Simão Sessim, Solange Almeida,
Vadão Gomes e Wellington Roberto. Da Comissão de
Minas Energia registraram presença os Deputados
Brizola Neto, Carlos Alberto Canuto, Fernando Ferro,
Fernando Marroni, João Oliveira, Luiz Alberto – Titulares; Átila Lira, Carlos Brandão, Eduardo Sciarra e José
Carlos Aleluia – Suplentes; Não registraram presença
os Deputados Alexandre Santos, Arnaldo Jardim, Arnaldo Vianna, Bernardo Ariston, Betinho Rosado, Bruno Rodrigues, Eduardo da Fonte, Eduardo Valverde,
Ernandes Amorim, Fábio Ramalho, Fernando Chiarelli,
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Jorge Boeira, José Otávio Germano, José Santana de
Vasconcelos, Julião Amim, Luiz Fernando Faria, Marcio
Junqueira, Marcos Lima, Nelson Bornier, Paulo Abiackel, Rose de Freitas, Sílvio Lopes, Vander Loubet
e Wladimir Costa. Da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio registraram presença
os Deputados Albano Franco, Edmilson Valentin, Jurandil Juarez – Titulares; Moreira Mendes e Valadares
Filho – Suplentes. Não registraram presença os Deputados Capitão Assumção, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel,
Fernando de Fabinho, Jairo Carneiro, João Maia, José
Guimarães, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz
Paulo Vellozo Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten,
Osório Adriano, Renato Molling e Vanessa Grazziotin.
ABERTURA: O Senhor Presidente, Deputado Silvio
Torres, declarou abertos os trabalhos da reunião de
Audiência Pública Conjunta destinada a debater acerca
das causas e consequências do “apagão” de energia
elétrica ocorrido no Brasil, no dia dez de novembro de
dois mil e nove, objeto dos Requerimentos de números 272/2009 – CFFC, do Deputado Vanderlei Macris,
484/2009 – CME, do Deputado Bernardo Ariston, e
280/2009 – CDEIC, do Deputado Albano Franco. ORDEM DO DIA: Audiência Pública Conjunta. Inicialmente, o Presidente Deputado Silvio Torres convidou para
compor a Mesa os senhores Edison Lobão, Ministro
de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, Secretário
Executivo do Ministério de Minas e Energia, e Hermes
Chipp, Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema
Elétrico. Em seguida, o Presidente passou a palavra
ao Ministro Edison Lobão, que cumprimentou a todos
e exaltou a importância da presente reunião para o
esclarecimento público do ocorrido. Na sequência, o
Presidente passou a palavra ao senhor Hermes Chipp,
que fez apresentação detalhada para demonstrar tecnicamente a situação do Sistema Integrado Nacional
(SIN) por ocasião do apagão de energia elétrica. Após
a apresentação, o Presidente passou a palavra novamente ao Ministro Edison Lobão, que fez explanação
acerca do ocorrido, passando às mãos do Deputado
Silvio Torres o relatório produzido pelo Ministério de
Minas e Energia sobre o incidente. Em seguida, o Presidente Silvio Torres deu início aos debates, passando
a palavra aos Deputados Vanderlei Macris, autor do
Requerimento 272/2009 – CFFC, e Albano Franco,
autor do Requerimento 280/2009 – CDEIC, que se
manifestaram com interpelações aos convidados. Na
sequência, a palavra foi concedida ao Deputado Edmilson Valentin, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Em seguida,
obedecendo à ordem de inscrição, manifestaram-se
os Deputados Fernando Ferro, Brizola Neto, Fernando Marroni, Moreira Mendes e Silvio Torres. Participa-
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ram também dos debates os técnicos Albert Cordeiro
Geber de Melo, Diretor-Geral do Centro de Pesquisas
de Energia Elétrica (CEPEL), e Márcio Zimmermann.
Ato contínuo, o Presidente franqueou a palavra para
respostas e considerações finais ao Ministro Edison
Lobão. ENCERRAMENTO: Encerrados os questionamentos e as explicações pelo convidados, o Presidente agradeceu a participação de todos e na sequência
colocou em apreciação a Ata da presente reunião extraordinária de audiência pública conjunta, cuja leitura
foi dispensada. Não houve discussão. Em votação, a
Ata foi aprovada. Às dezessete horas e quarenta e oito
minutos foi encerrada a presente reunião. O inteiro teor
da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após
serem decodificadas, farão parte deste documento.
E, para constar, eu ___________________, Ariádna
Edenice Mendonça Vasconcelos, Primeira-Secretária
Substituta, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Silvio Torres ____________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DO CRESCIMENTO – PAC
Ata da Segunda Reunião Ordinária Realizada
em 15 de abril de 2009
Às onze horas e vinte e oito minutos do dia quinze de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Subcomissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e
Controle da Execução Orçamentária e Financeira do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, no
Plenário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob
a Presidência do Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Registraram a presença os Senhores Deputados Márcio
Reinaldo Moreira – Presidente; Duarte Nogueira, Felipe Bornier, Leo Alcântara e Paulo Rattes – Titulares;
Edinho Bez, Edson Aparecido, Silvio Torres e Moreira
Mendes- Suplentes. Não registraram a presença os
Deputados Ademir Camilo, José Carlos Vieira, Rodrigo
Maia e Solange Almeida. ORDEM DO DIA: Eleição do
Vice-Presidente e definição do roteiro de trabalho da
Subcomissão. Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, informando
estar disponível aos membros material de divulgação
do Poder Executivo, referente às obras do PAC, iden-
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tificadas individualmente por Estado. ATA: Em seguida, colocou à apreciação a Ata da primeira reunião,
realizada no dia 08 de abril do corrente, cuja leitura foi
dispensada pelo Deputado Paulo Rattes. Não houve
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. A seguir,
o Presidente anunciou a candidatura registrada para
o cargo de Vice-Presidente, Deputado Leo Alcântara (PR/CE). Procedeu-se ao início da votação, com
a chamada nominal dos membros da Subcomissão.
Assinaram a folha de votação os Deputados Duarte
Nogueira, Edinho Bez, Felipe Bornier, Leo Alcântara, Márcio Reinaldo Moreira, Moreira Mendes, Paulo
Rattes e Silvio Torres. Finda a votação e procedida a
conferência das sobrecartas, foi constatada a coincidência entre o número de sobrecartas e de votantes,
num total de oito votos. Processada a apuração, o Presidente anunciou o resultado, notificando estar eleito,
por unanimidade dos votos, o Deputado Leo Alcântara, convidando-o para sentar-se à Mesa, declarando-o
empossado. Em seguida, convidou o Deputado Duarte
Nogueira, relator da Subcomissão Permanente, a fazer
o uso da palavra, ocasião em que, após ter ressaltado
a relevância da tarefa que lhe foi confiada, descreveu,
de forma sucinta, sua proposta de roteiro de trabalho,
o qual consiste, em suma, de: Item 1 – Solicitar Relatório de Ações ao Comitê Gestor do PAC; Item 2 – Solicitar ao TCU lista de Auditorias referentes às obras
do PAC, com envio dos relatórios já concluídos; Item
3 – Selecionar obras de maior relevância que estejam
com problemas de execução, identificando entraves a
elas relacionados; Item 4 – Programar visitas aos locais das obras selecionadas, identificando as situações
descritas nas auditorias e relatórios recebidos; Item 5 –
Propor a realização de Audiências Públicas na CFFC,
para apurar causas de atrasos ou outros problemas;
e Item 6 – Elaboração de relatório dos trabalhos para
deliberação da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle. Terminada a exposição do Relator, não houve
discussão. Submetida a votação, foi a proposta de trabalho aprovada. Na seqüência, o Presidente entregou
ao Relator cópia do relatório de execução orçamentária das obras do Governo Federal e listagem daquelas
que vêm apresentando problemas. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às onze horas e cinqüenta e cinco minutos,
antes porém, convocou os membros da Subcomissão
Permanente para reunião marcada para a próxima
quarta-feira, 22 de abril do corrente, a iniciar-se ao
fim da Reunião Deliberativa Ordinária da Comissão,
no Plenário 09 do Anexo II; para constar, eu, Marcos
Figueira de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,

Dezembro de 2009

Deputado Márcio Reinaldo Moreira e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DO CRESCIMENTO (PAC)
Ata da Terceira Reunião Ordinária Realizada
em 16 de dezembro de 2009
Às onze horas e cinco minutos do dia dezesseis
de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Subcomissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e
Controle da Execução Orçamentária e Financeira do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no
Plenário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob
a presidência do Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Registraram presença os Senhores Deputados Márcio Reinaldo Moreira – Presidente; Duarte Nogueira,
Felipe Bornier, Paulo Rattes e Solange Almeida – Titulares; Carlos Willian – Suplente; e João Magalhães,
Luís Sérgio, Nelson Bornier e Silvio Torres, como nãomembros. Não registraram presença os Deputados
Ademir Camilo e Rodrigo Maia. ABERTURA: Havendo
número regimental, o Presidente abriu a reunião. ATA:
Na sequência, o Presidente colocou a Ata da segunda
reunião em votação, cuja leitura foi dispensada. Em votação, a ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Discussão
e votação do relatório da Subcomissão. O Presidente
passou a palavra ao relator, Deputado Duarte Nogueira, que apresentou o relatório de atividade de 2009 da
Subcomissão Permanente do PAC. Manifestaram-se
os Deputados Márcio Reinaldo Moreira, Silvio Torres,
Felipe Bornier, Carlos Willian, Nelson Bornier, Paulo
Rattes, João Magalhães e Luís Sérgio. Encerradas as
discussões, o Presidente colocou o relatório em votação. Em votação, o relatório foi aprovado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
colocou a Ata da presente reunião em votação, cuja
leitura foi dispensada. Aprovada a ata. Na sequência,
encerrou os trabalhos às onze horas e cinquenta e um
minutos, e para constar, eu, Ariádna Elenice de Mendonça Vasconcelos, Primeira-Secretária Substituta,
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

Dezembro de 2009

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERAIS DESTINADOS À COPA DE 2014 E AOS
JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016
Ata da Terceira Reunião Ordinária Realizada
em 20 de maio 2009
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte
de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Subcomissão
Permanente para Acompanhamento, Fiscalização
e Controle dos Recursos Públicos Federais Destinados à Copa de 2014, no Plenário onze, Anexo
II, da Câmara dos Deputados, sob a Presidência
do Deputado Rômulo Gouveia. Registraram a presença os Deputados Rômulo Gouveia – Presidente;
Ademir Camilo, Edinho Bez, Leo Alcântara e Paulo
Rattes – Titulares; e os Deputados Felipe Bornier,
José Carlos Vieira e Márcio Reinaldo Moreira – Suplentes. Não registraram a presença os Deputados
Carlos Willian, José Carlos Machado, Rodrigo Maia
e Simão Sessim. ABERTURA: Havendo número
regimental, o senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos da Subcomissão Permanente para
Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos
Recursos Públicos Federais Destinados à Copa de
2014. ATA: Em seqüência, o Presidente colocou à
apreciação as Atas da primeira e segunda reuniões,
cujas leituras foram dispensadas, a pedido dos Deputados Ademir Camilo e Felipe Bornier. Não houve
discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas.
ORDEM DO DIA: Discussão do roteiro de trabalho
da Subcomissão. O Presidente passou a palavra ao
Deputado Paulo Rattes, relator da Subcomissão,
que considerou o momento oportuno para iniciar
os trabalhos da Subcomissão, tendo em vista que
no próximo dia trinta de maio serão escolhidas as
cidades sedes da Copa de 2014, ressaltou que conta
com a colaboração dos Deputados na elaboração
do roteiro de trabalho, inicialmente, sugeriu, para
após as escolhas das cidades sedes, o seguinte
roteiro preliminar: 1) definir os nomes das primeiras cidades que receberão as visitas técnicas da
Subcomissão; 2) convidar para comparecer à Subcomissão o Presidente da Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústria de Base (ABDIB), que tem
feito declarações sobre estimativas de valores que
serão gastos com a Copa de 2014; 3) visitar, entre
as primeiras cidades, o Rio de Janeiro, que já terá
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aberto concorrência para executar as obras do estádio do Maracanã, com custo estimado em torno
de quatrocentos milhões; 4) após informações da
ABDIP e concomitante às primeiras visitas, convidar o Ministro dos Esportes para esclarecimentos
sobre os recursos que serão aplicados no evento da
Copa; 5) visitar as demais cidades anfitriãs da copa,
conforme calendário estabelecido pela Subcomissão; 6) e por último, nessa fase preliminar convidar
o Presidente ou um representante da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF). Na seqüência, participaram da discussão, o Deputado Ademir Camilo
que sugeriu solicitar aos governadores das cidades
candidatas a sediarem à Copa de 2014, cópia dos
projetos preliminares do evento; também, pediu ao
Senhor Marcos Rogério Rocha Mendolovitz, Consultor da Consultoria de Orçamento Fiscalização
Financeira, presente na reunião, que iniciasse um
levantamento orçamentário destinados às obras da
Copa de 2014; o Deputado Fellipe Bornier acrescentou que a Subcomissão está no caminho certo e propôs realizar audiência pública com todos
os governadores e secretários de estado que irão
sediar o evento; acompanhando a sugestão, o Deputado Ademir Camilo sugeriu realizar seminário
com os governadores e secretários de estado; o
Deputado Paulo Rattes ponderou que uma audiência com todos os governadores poderia ser ineficiente; participando da discussão, o Deputado
Leo Alcântara argumentou que acredita ser mais
produtivo realizar reuniões com os governadores
in loco, nos estados, quando das visitas técnicas
da Subcomissão, ressaltou, no entanto, que nada
impede futuramente realizar seminário sobre o assunto com os governadores; os Deputados Rômulo
Gouveia e Paulo Rattes consideraram pertinentes
as propostas de solicitar cópia dos projetos preliminares aos governadores, bem como realizar visitas
in loco, nos estados; o Deputado Rômulo Gouvea
reforçou sobre a importância da participação nessas
discussões de membros da Subcomissão da Comissão de Turismo e Desporto, bem como da Frente
Parlamentar dos Esportes; o Deputado Edinho Bez
comunicou que nos próximos dias nas Bahamas
será realizada reunião com o Presidente da CBF
e várias lideranças políticas e dos Esportes, onde
anunciarão os nomes das cidades sedes da Copa;
propôs também, após a divulgação dos resultados,
realizar reunião com os governadores e secretários
de estado das cidades escolhidas; o Deputado Leo
Alcântara comunicou que está sendo criada, na
esfera do Executivo, comissão interministerial para
acompanhar à Copa 2014, então sugeriu convidar
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essa comissão interministerial para participar de
audiência pública a ser realizada pela Subcomissão; o Deputado Márcio Reinaldo Moreira informou
que recomendará ao relator da Subcomissão do
PAC, Deputado Duarte Nogueira, para priorizar o
programa das obras da copa, ressaltou ainda que
como membro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização irá acompanhar os
projetos aprovados naquela Comissão Mista, referentes ao citado evento; Deputado Rômulo Gouveia
destacou a importância da interação dos trabalhos
entre as Subcomissões. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às quinze e quarenta e nove minutos, antes porém, convocou os membros da Subcomissão
Permanente para próxima semana, para constar, eu
______________________, Marcos Figueira de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Rômulo Gouvea ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERAIS DESTINADOS À COPA DE 2014 E AOS
JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016
Ata da Quarta Reunião Ordinária Realizada
em 16 de dezembro de 2009
Às dez horas e um minuto do dia dezesseis de
dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a Subcomissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos Federais
Destinados à Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos de 2016, no Plenário 09, Anexo II,
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Simão Sessim. Registraram presença os
Deputados Carlos Willian, Paulo Rattes e Simão
Sessim – Titulares; Felipe Bornier, Márcio Reinaldo
Moreira, Silvio Torres e Vanderlei Macris – Suplentes; Alexandre Santos, Duarte Nogueira, João Magalhães – não-membros. Não registraram presença
os Deputados Ademir Camilo, José Carlos Machado,
Rodrigo Maia e Rômulo Gouveia. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Deputado Silvio Torres, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, nos termos do art. 39, § 4º ,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
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declarou aberta a reunião da Subcomissão, convidando para compor a Mesa o Deputado Simão Sessim, para presidir os trabalhos relativos à discussão
e votação do Relatório da Subcomissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Controle
dos Recursos Públicos Federais Destinados à Copa
de 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016, bem como o Deputado Paulo Rates, Relator
da peça. O Deputado Alexandre Santos usou a palavra para fazer questionamento acerca da ordem
dos trabalhos, ao que o senhor Presidente Simão
Sessim esclareceu que a reunião seria iniciada com
a leitura e votação do relatório acerca da Copa de
2014. ATA: Na sequência, o Presidente colocou em
apreciação a Ata da terceira reunião da Subcomissão, cuja leitura foi dispensada de comum acordo
entre os Deputados presentes. Não houve discussão.
Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA:
discussão e votação do relatório da Subcomissão. O
Presidente Simão Sessim passou a palavra ao Deputado Paulo Rattes, Relator da Subcomissão, que,
após os agradecimentos à equipe técnica que subsidiou a elaboração do Relatório, passou à leitura da
peça. De comum acordo com o Plenário, o Relator,
após leitura de excertos do relatório, passou à leitura das respectivas conclusões. Após a finalização
da leitura pelo Relator, o Presidente Simão Sessim
colocou em discussão o Relatório, passando a palavra, conforme a ordem de inscrição, aos senhores
Deputados Silvio Torres, Duarte Nogueira, Alexandre
Santos, que elogiaram os trabalhos desenvolvidos
pelo Deputado Relator, Carlos Willian, que destacou
a importância do item nove das recomendações do
relatório, no sentido de encaminhar cópia da peça
às demais autoridades envolvidas com a Copa de
2014, bem como à ONG Transparência Brasil, que
havia feito questionamentos acerca da idoneidade
dos membros da Subcomissão, Devanir Ribeiro,
que elogiou o posicionamento do Presidente da
República e do Governador do Rio de Janeiro em
relação ao papel da União e do referido Estado na
organização da Copa de 2014, palavras que foram
corroboradas pelo Relator Paulo Rates, e Vanderlei
Macris, que destacou a importância do item relativo
aos aeroportos. Na sequência, o Deputado Devanir
Ribeiro usou a palavra para fazer interpelações ao
pronunciamento feito pelo Deputado Vanderlei Macris. Em seguida, o Deputado Silvio Torres usou a
palavra para falar sobre o lançamento do Portal da
Copa de 2014, ocorrido no dia quinze de dezembro
de dois mil e nove. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, às dez horas e cinquenta e nove
minutos o Presidente colocou o relatório e a Ata da
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presente reunião em votação, os quais foram aprovados. Para constar, eu Ariádna Edenice de Mendonça
Vasconcelos, Primeira Secretária Substituta, lavrei a
presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Simão Sessim
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 41ª Reunião Ordinária Realizada em 9
de dezembro de 2009
Às quinze horas e vinte e um minutos do dia
nove de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a
Comissão de Legislação Participativa, no Anexo
II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Senhores Deputados Roberto Britto
– Presidente; Eliene Lima, Dr. Talmir e Vadão Gomes – Vice-Presidentes; Francisco Praciano, Janete
Rocha Pietá, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Setim
e Pedro Wilson – Titulares; Fátima Bezerra e Glauber Braga – Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Eduardo Amorim, Emilia Fernandes, Iran
Barbosa, José Carlos Vieira, Jurandil Juarez, Luiza
Erundina e Sebastião Bala Rocha. Justificou a ausência a Deputada Luiza Erundina, em razão de se
encontrar representando a Câmara dos Deputados
na reunião da Comissão Preparatória da 1ª Conferência Nacional de Comunicação – 1ª CONFECOM.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou
à apreciação as atas da 39ª e da 40ª reuniões, realizadas nos dias 9 e 10 de dezembro de 2009 Por
terem sido distribuídas cópias, foi dispensada a leitura das atas, por solicitação do Deputado Francisco
Praciano e não havendo quem quisesse discuti-las
ou a elas sugerir alterações, em votação, as atas
foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE:
o Presidente comunicou o recebimento do ofício nº
068/2009, por meio do qual a Deputada Luiza Erundina justifica sua ausência em razão de se encontrar
representando a Câmara dos Deputados na reunião
da Comissão Preparatória da 1ª Conferência Nacional de Comunicação – 1ª CONFECOM. ORDEM DO
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº
106/09 – do Sr. Pedro Wilson – que “requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão, em conjunto com as Comissões de Direitos
Humanos e Minorias e de Educação e Cultura para
tratar de políticas públicas para o território Kalunga”.
O Deputado Pedro Wilson procedeu à leitura e ao
encaminhamento da matéria. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 2 – REQUE-
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RIMENTO Nº 107/09 – do Sr. Pedro Wilson – que
“requer a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão para tratar sobre a produção de
fertilizantes no Brasil, especialmente, em Catalão/
Goiás”. O Deputado Pedro Wilson procedeu à leitura e ao encaminhamento da matéria. Em votação,
o requerimento foi aprovado por unanimidade. B –
Sugestões: 3 – SUGESTÃO Nº 1.98/06 – da Associação Comunitária do Chonin de Cima – que “cria o
Conselho Nacional dos Terapeutas e Naturalistas de
plantas medicinais – CONTENAPLAM”. (Apensados:
SUG 32/2007 e SUG 215/2006) RELATOR: Deputado
LEONARDO MONTEIRO. PARECER: pela rejeição
desta, e pela aprovação parcial da SUG 215/2006
CLP, e da SUG 32/2007 CLP, apensadas, na forma
do Projeto de Lei que apresenta. Não deliberado. 4
– SUGESTÃO Nº 129/09 – do Instituto Brasileiro de
Estudo e Defesa das Relações de Consumo – que
“sugere Projeto de Lei Complementar para regulamentar o art. 192 da Constituição Federal, instituindo
limite máximo para o spread bancário, estabelece
multa e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
FRANCISCO PRACIANO. PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei Complementar que
apresenta. O Deputado Francisco Praciano procedeu
à leitura do parecer e não havendo quem quisesse
discutir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 5 – SUGESTÃO Nº 163/09
– do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul
– que “sugere a realização de reunião de audiência
pública para discutir a saúde pública, bem como mecanismos para melhorar o atendimento”. RELATOR:
Deputado NAZARENO FONTELES. PARECER: pela
rejeição. O Deputado Francisco Praciano foi designado Relator em substituição ao Deputado Nazareno
Fonteles. O Relator Substituto acatou e procedeu à
leitura do parecer do Deputado Nazareno Fonteles e
não havendo quem quisesse discutir a matéria, em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 6
– SUGESTÃO Nº 164/09 – do Conselho de Defesa
Social de Estrela do Sul – que “sugere a realização
de reunião de audiência pública para discutir a situação dos correspondentes bancários”. RELATOR:
Deputado ANGELO VANHONI. PARECER: pela aprovação. Não deliberado. 7 – SUGESTÃO Nº 171/09
– do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul
– que “sugere Audiência Pública para se discutir o
aperfeiçoamento das políticas sociais, em especial o
teor da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 (atestado de pobreza) e Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de
1950 (judicial)”. RELATOR: Deputado FRANCISCO
PRACIANO. PARECER: pela aprovação. O Deputado
Francisco Praciano procedeu à leitura do Parecer e
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não havendo quem quisesse discutir a matéria, em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8
– SUGESTÃO Nº 177/09 – do Conselho Brasileiro de
Óptica e Optometria – que “sugere a realização de
reunião de audiência pública para debater a matéria
objeto do Projeto de Lei nº 6.225, de 2009, que “veda
a realização dos exames que especifica e dá outras
providências””. RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação. Não deliberado.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, às quinze horas e quarenta e um
minutos, antes convocando os senhores Membros
da Comissão para Reunião Ordinária de Audiência
Pública para debater o tema: “Produção de Fertilizantes no Brasil”, a realizar-se, terça-feira, dia 15 de
dezembro, às 14 horas, no plenário 9 do anexo II. E,
para constar, eu Sônia Hypolito, lavrei a presente ata,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Roberto Britto e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 42ª Reunião Ordinária de Audiência
Pública Realizada em 15 de dezembro de 2009
Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia
quinze de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se em
Audiência Pública, a Comissão de Legislação Participativa, no Plenário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Dr.
Talmir – 2º Vice-Presidente; Leonardo Monteiro, Luiz
Carlos Setim, Pedro Wilson – Titulares; João Dado –
Suplente; Jaime Martins – Não Membro. Justificou a
ausência a Deputada Luiza Erundina por se encontrar
representando a Câmara dos Deputados na 1ª Conferência Nacional de Comunicação. Deixaram de comparecer os Deputados Eduardo Amorim, Eliene Lima,
Emília Fernandes, Francisco Praciano, Iran Barbosa,
Janete Rocha Pietá, Jurandil Juarez, Roberto Britto,
Sebastião Bala Rocha e Vadão Gomes. ABERTURA:
O senhor Presidente Pedro Wilson declarou abertos
os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a presente reunião de Audiência Pública foi originada em atendimento ao requerimento n°
107/2009, de autoria do Deputado Pedro Wilson, para
debater sobre a Produção de Fertilizantes no Brasil e
fez breve exposição sobre o tema. Em seguida, o senhor Presidente, Deputado Pedro Wilson, comunicou
o atraso do expositor convidado, senhor José Albenir
Ribeiro Pereira – Presidente do Sindicado Metabase
de Catalão – GO e, convidou para compor a Mesa
de Exposições os senhores: Roberto da Silva – Re-
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presentante do Departamento Nacional de Produção
Mineral, Velomar Gonçalves Rios – Prefeito Municipal
de Catalão – GO, Carlos César Queiroz – Gerente
Técnico da Secretaria de Agricultura do Governo de
Goiás, Gustavo Prado – Representante da Federação
da Agricultura e Pecuária de Goiás – FAEG, Carlos
Nogueira da Costa Júnior – Secretário de Geologia e
Mineração do Ministério de Minas e Energia – MME
e Ali Aldersi Saab – Assessor Técnico da Assessoria
de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA. Em seguida, o
senhor Presidente Pedro Wilson fez exposição inicial, esclareceu sobre as regras a regularem os trabalhos da Audiência Pública e passou a palavra aos
expositores na seguinte ordem: Roberto da Silva e
Velomar Gonçalves Rios. Antes de passar a palavra
aos próximos expositores, o Deputado Pedro Wilson
concedeu licença ao senhor Velomar Gonçalves Rios,
que se retirou da Comissão devido a compromissos
agendados, tomando assento à Mesa o senhor Carlos
Cézar do Nascimento – Secretário de Meio Ambiente
do Município de Catalão – GO. Dando continuidade,
o senhor Presidente passou a palavra aos próximos
expositores: Carlos Cesar Queiroz, Gustavo Prado,
Carlos Nogueira da Costa Júnior. Após, o senhor Presidente Pedro Wilson convidou para tomar assento
à Mesa, o senhor José Albenir Ribeiro Pereira, passando a palavra aos demais expositores: Ali Aldersi
Saab e José Albenir Ribeiro Pereira. Encerradas as
exposições, o senhor Deputado Pedro Wilson passou
a palavra aos inscritos para o debate na seguinte ordem: Giovani Manoel da Silva e José Ivan Mota. Para
responder aos questionamentos dos debatedores, o
senhor Presidente Pedro Wilson passou a palavra
aos expositores: Carlos Nogueira da Costa Júnior e
Ali Aldersi Saab. Em sequência, o senhor Presidente
passou a palavra ao senhor Professor Eldo Mulatinho –
Assessor da Senadora Lúcia Vânia e ao senhor Carlos
Albino – Representante do Sindicato dos Metalúrgicos
de Catalão. Antes do encerramento passou a palavra ao senhor expositor, Prefeito Velomar Gonçalves
Rios. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente, Deputado Pedro Wilson, agradeceu a presença de
todos e encerrou os trabalhos, às dezesseis horas e
cinquenta e um minutos, antes convocou os membros
para Reunião Ordínaria Deliberativa a ser realizada
amanhã, dia 16 de dezembro, às quatorze horas do
corrente. E, para constar, eu, Sonia Hypolito lavrei a
presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Deputado Pedro Wilson e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de
áudio a integrar o arquivo documental.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 43ª Reunião Ordinária Realizada em 16
de dezembro de 2009
Às quatorze horas e quarenta e nove minutos
do dia dezesseis de dezembro de dois mil e nove,
reuniu-se a Comissão de Legislação Participativa, no
Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Roberto Britto
– Presidente; Eliene Lima e Dr. Talmir Vice-Presidentes; Iran Barbosa, Janete Rocha Pietá, Jurandil Juarez, Luiz Carlos Setim, Pedro Wilson e Sebastião Bala
Rocha – Titulares; Fernando Ferro, Nazareno Fonteles e Glauber Braga – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Eduardo Amorim, Emilia Fernandes, Francisco Praciano, Leonardo Monteiro, José
Carlos Vieira e Vadão Gomes. Justificou a ausência
a Deputada Luiza Erundina, em razão de se encontrar representando a Câmara dos Deputados na 1ª
Conferência Nacional de Comunicação – 1ª CONFECOM. ABERTURA: Havendo número regimental, o
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou à apreciação as atas da 41ª e da 42ª reuniões, realizadas nos dias 9 e 10 de dezembro de 2009
Por terem sido distribuídas cópias, foi dispensada a
leitura das atas, por solicitação do Deputado Eliene
Lima e não havendo quem quisesse discuti-las ou a
elas sugerir alterações, em votação, as atas foram
aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: o Presidente comunicou o recebimento do ofício nº 072/2009,
por meio do qual a Deputada Luiza Erundina justifica
sua ausência em razão de se encontrar representando a Câmara dos Deputados na 1ª Conferência Nacional de Comunicação – 1ª CONFECOM. ORDEM
DO DIA: Matéria sobre a Mesa: 1 – O Deputado Dr.
Talmir apresentou, nos termos do Artigo 52 do Regimento Interno, requerimento para inclusão na Ordem
do Dia do Requerimento nº 108/2009, do Sr. Dr. Talmir, que “requer a realização de Seminário para discutir sobre Planos de Saúde e Cooperativismo na
Saúde”. Em votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. 2 – O Deputado Dr. Talmir apresentou,
nos termos do Artigo 52 do Regimento Interno, requerimento para inclusão na Ordem do Dia do Requerimento nº 109/2009, do Sr. Dr. Talmir, que “requer
a realização de Seminário para discutir a questão de
fetos portadores de anencefalia”. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 3 – O Deputado Dr. Talmir apresentou, nos termos do Artigo
52 do Regimento Interno, requerimento para inclusão
na Ordem do Dia do Requerimento nº 110/2009, do
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Sr. Dr. Talmir, que “requer a realização de Seminário
para discutir a questão de fetos portadores de anencefalia”. Em votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. 4 – O Deputado Roberto Britto apresentou, nos termos do Artigo 52 do Regimento Interno, requerimento para inclusão na Ordem do Dia da
Sugestão 176/2009. Em votação, o requerimento foi
aprovado por unanimidade. 5 – A Deputada Fátima
Bezerra apresentou, nos termos do Artigo 52 do Regimento Interno, requerimento para inclusão na Ordem do Dia da Sugestão 191/2009. Em votação, o
requerimento foi aprovado por unanimidade. O Deputado Nazareno Fonteles apresentou requerimento de
inversão de pauta para que a Sugestão 137/2009
fosse apreciada como item 1 da pauta. Em votação,
o requerimento foi aprovado por unanimidade. 1 –
SUGESTÃO Nº 137/09 – do Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul – que “ sugere Projeto de Lei para incluir parágrafo único no art. 3º da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento do Relator. A – Requerimento: 2 – REQUERIMENTO Nº 108/09 – do Sr. Dr. Talmir – que “requer a realização de Seminário para discutir sobre Planos de
Saúde e Cooperativismo na Saúde”. O Deputado Dr.
Talmir procedeu à leitura da matéria. Em votação, o
requerimento foi aprovado por unanimidade. 3 – REQUERIMENTO Nº 109/09 – do Sr. Dr. Talmir – que
“requer a realização de Seminário para discutir a
questão de fetos portadores de anencefalia”. O Deputado Dr. Talmir procedeu à leitura da matéria. Encaminhou a matéria o Deputado Nazareno Fonteles.
Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 4 – REQUERIMENTO Nº 110/09 – do Sr. Dr.
Talmir – que “requer a realização de Seminário para
discutir Eutanásia”. O Deputado Dr. Talmir procedeu
à leitura da matéria. Encaminhou a matéria o Deputado Nazareno Fonteles. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. B – Sugestões: 5
– SUGESTÃO Nº 1.98/06 – da Associação Comunitária do Chonin de Cima – que “cria o Conselho Nacional dos Terapeutas e Naturalistas de plantas medicinais – CONTENAPLAM”. (Apensados: SUG
32/2007 e SUG 215/2006) RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO. PARECER: pela rejeição desta, e pela aprovação parcial da SUG 215/2006 CLP,
e da SUG 32/2007 CLP, apensadas, na forma do Projeto de Lei que apresenta. Não deliberado. 6 – SUGESTÃO Nº 158/09 – do Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul – que “sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o ensino superior, em especial o ensino jurídico e a sua função
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social de extensão, inclusive no tocante à pós-graduação”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela rejeição. Não deliberado. 7 – SUGESTÃO Nº 164/09 – do Conselho de Defesa Social de
Estrela do Sul – que “sugere a realização de reunião
de audiência pública para discutir a situação dos correspondentes bancários”. RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. PARECER: pela aprovação. Não
deliberado. 8 – SUGESTÃO Nº 175/09 – do Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins – que “sugere Projeto de Lei para conceder anistia àqueles servidores públicos civis e empregados da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, bem como aos empregados
de empresas públicas e sociedades de economia
mista sob controle da união que, entre 1º de janeiro
de 1995 e 31 de dezembro de 2002, tiveram seus
vínculos empregatícios interrompidos, conforme especifica”. RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES. PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta. Não deliberado. 9 – SUGESTÃO Nº 176/09 – da Associação Paulista do Ministério Público – que “sugere Projeto de Lei para acrescer
dispositivo à Lei nº 12.006, de 29 de julho de 2009,
que ‘estabelece mecanismos para a veiculação de
mensagens educativas de trânsito, nas modalidades
de propaganda que especifica’, objetivando dispor
sobre a publicidade via internet em todas as suas
formas de mídia, inclusive a que se utiliza da telefonia
móvel”. RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de
Lei que apresenta. O Deputado Roberto Britto procedeu à leitura do Parecer e não havendo quem quisesse discutir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 10 – SUGESTÃO Nº 177/09
– do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria –
que “sugere a realização de reunião de audiência
pública para debater a matéria objeto do Projeto de
Lei nº 6.225, de 2009, que “veda a realização dos
exames que especifica e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER:
pela aprovação. O Deputado Jurandil Juarez procedeu à leitura do parecer e não havendo quem quisesse discutir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 11 – SUGESTÃO Nº 1.91/09
– da Associação Brasil Legal – que “sugere Projeto
de Lei que acrescenta inciso V ao art. 35 e inciso IV
ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: pela aprovação, na forma do
Projeto de Lei que apresenta. Não deliberado. Fizeram comunicações parlamentares os Deputados Ro-
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berto Britto, Jurandil Juarez e Dr. Talmir. Antes de
encerrar os trabalhos o Presidente suspendeu a Reunião por cinco minutos para redação da ata. Reaberta a Reunião, por terem sido distribuídas cópias foi
dispensada a leitura da ata, por solicitação do Deputado Dr. Talmir e não havendo quem quisesse discuti-la ou a ela sugerir alterações, em votação, a ata foi
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, às minutos,
antes convocando os senhores Membros da Comissão para Reunião Ordinária de Audiência Pública para
debater o tema: “Políticas Públicas para o Território
Kalunga”, a realizar-se amanhã, quinta-feira, dia 17
de dezembro, às 14 horas, no plenário 9 do anexo II.
E, para constar, eu Sônia Hypolito, lavrei a presente
ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Roberto Britto, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 47ª Reunião, Realizada em 15 de dezembro de 2009.
Às quatorze horas e cinquenta e um minutos
do dia quinze de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, no Plenário 7 do Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a
presidência sucessiva dos Deputados Marcelo Melo,
Segundo-Vice-Presidente, e Capitão Assumção. A
lista de presença registrou o comparecimento dos
Deputados Marcelo Melo – Vice-Presidente; Antonio
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Capitão Assumção, Enio Bacci, Fernando Marroni, Major Fábio,
Perpétua Almeida e William Woo – Titulares; Elizeu
Aguiar, Gonzaga Patriota, Guilherme Campos, Hugo
Leal, Mauro Lopes e Paes de Lira – Suplentes. Compareceu também o Deputado Valtenir Luiz Pereira,
como não-membro. Deixaram de registrar presença
os Deputados Alexandre Silveira, Bispo Gê Tenuta,
Domingos Dutra, Fernando Melo, Francisco Tenorio,
João Campos, Marina Maggessi e Neilton Mulim. O
Deputado Raul Jungmann justificou ausência por estar em missão oficial. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Segundo-Vice-Presidente, Deputado
Marcelo Melo, declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas da 45ª e 46ª Reuniões,
cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado
Major Fábio. Em votação, as Atas foram aprovadas.
ORDEM DO DIA: Audiência pública para discutir “a
disponibilidade financeira da emenda de Comissão no
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Valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para aquisição de dois helicópteros para as fronteiras
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a Bolívia
e o Paraguai”, a requerimento dos Deputados Valtenir Luiz Pereira e Capitão Assumção. O Presidente
convidou para compor a mesa os Senhores TenenteCoronel João Francisco Goulart dos Santos, Diretor
do Departamento de Execução e Avaliação do Plano
Nacional de Segurança Pública, representando o
Secretário Nacional de Segurança Pública; Alexandre Bustamante dos Santos, Secretário-Adjunto de
Assuntos Estratégicos da Secretaria de Estado de
Justiça do Mato Grosso; e Wantuir Francisco Brasil
Jacini, Secretário de Estado de Justiça e Segurança
do Mato Grosso do Sul. Ato contínuo, informou que
a Assessoria Parlamentar do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão encaminhara ofício
informando sobre a impossibilidade de comparecimento dos Senhores João Bernardo de Azevedo
Bringel e Francisco Gaetani, respectivamente Secretário-Executivo e Secretário-Executivo-Adjunto
daquele Ministério, também convidados para a reunião. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra
aos Senhores Alexandre Bustamante dos Santos e
Wantuir Francisco Brasil Jacini. Ao término desta
exposição, o Deputado Capitão Assumção assumiu
a presidência e passou a palavra ao Tenente-Coronel João Francisco Goulart dos Santos, que, após
breve explanação, solicitou que o Tenente-Coronel
PMMT Wilquerson Felizardo Sandes apresentasse
o Projeto de Policiamento Especializado na Fronteira – PRONASCI Fronteiras. Ao término das exposições, o Deputado Capitão Assumção, no exercício
da presidência, concedeu a palavra ao Deputado
Valtenir Luiz Pereira, co-autor do requerimento e, na
sequência, pela ordem de inscrição, aos Deputados
Paes de Lira e Major Fábio. Dando prosseguimento,
o Presidente agradeceu aos expositores a presença
e concedeu-lhes a palavra para as considerações
finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Deputado Capitão Assumção encerrou os
trabalhos às dezesseis horas e trinta e seis minutos, antes, porém, convocou reunião deliberativa
para o dia seguinte, às quatorze horas, no Plenário
6, para deliberação de proposições constantes em
pauta anteriormente divulgada. E, para constar, eu,
Kátia da Consolação dos Santos Viana, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será
assinada pelo Segundo-Vice-Presidente, Deputado
Marcelo Melo e pelo Deputado Capitão Assumção,
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
O inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido
mediante solicitação.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 48ª Reunião, realizada em 16 de dezembro de 2009
Às quatorze horas e quarenta e nove minutos
do dia dezesseis de dezembro de dois mil e nove,
reuniu-se, ordinariamente, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no
Plenário 6, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob
a presidência da Deputada Marina Maggessi. A lista
de presença registrou o comparecimento dos Deputados Marina Maggessi – Presidente; Marcelo Melo
– Vice-Presidente; Antonio Carlos Biscaia, Bispo
Gê Tenuta, Capitão Assumção, Fernando Marroni,
Francisco Tenório, Perpétua Almeida e William Woo
– Titulares; Glauber Braga, Guilher Campos, Iriny
Lopes, Janete Rocha Pietá, José Genoíno e Paes de
Lira – Suplentes. Deixaram de registrar presença os
Arnaldo Faria de Sá, Alexandre Silveira, Domingos
Dutra, Enio Bacci, João Campos, Major Fábio e Raul
Jungmann. ABERTURA: Havendo número regimental, a Presidente declarou abertos os trabalhos e, a
pedido do Deputado Capitão Assumção, solicitou à
Deputada Iriny Lopes que procedesse a leitura da
Ata 47ª Reunião. Em votação, a Ata foi aprovada.
ORDEM DO DIA: EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 370/07 – do Sr. Luiz
Couto – que “Dispõe sobre o crime de extermínio de
seres humanos, e dá outras providências”. RELATORA: Deputada Iriny Lopes. APROVADO, em nove de
dezembro de 2009, ressalvado o destaque, o PARECER com complementação de voto da Relatora pela
aprovação das Emendas nos 1 e 3 e pela rejeição
das Emendas nos 2 e 4. Os Deputados Raul Jungmann e Paes de Lira apresentaram votos em separado. Destaque nº 1/09 – do Sr. Paes de Lira – que
“nos termos do art. 161, II, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requer destaque para votação em separado da emenda de nº 4, do Senado
Federal, ao Projeto de Lei nº 370/07, no intuito de,
em destacando a referida emenda, aprová-la”. Os
deputados Paes de Lira e Iriny Lopes ponderaram
que as orientações e encaminhamentos para votação
do destaque já haviam sido realizados em reunião
anterior, razão pela qual solicitavam que se realizasse a votação. O destaque foi, então, submetido
a votação e, diante do empate, nos termos do art.
56, §2º , do Regimento Interno, prevaleceu o voto
da Relatora, restando, pois, rejeitado. Os Deputados
Capitão Assumção e Antonio Carlos Biscaia reque-
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reram verificação de votação. Procedida a votação
nominal, o destaque foi rejeitado, tendo votado a favor
os Deputados Bispo Gê Tenuta, Francisco Tenório e
Marcelo Melo – Titulares; Guilherme Campos e Paes
de Lira – Suplentes; e votado contra os Deputados
Antonio Carlos Biscaia, Fernando Marroni, Marina
Maggessi, Perpétua Almeida – Titulares; Iriny Lopes,
Janete Rocha Pietá, José Genoíno e Glauber Braga.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a
Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e
três minutos, tendo, antes, porém, convocado reunião
extraordinária para o mesmo dia às quinze horas
e dez minutos, para deliberação das Emendas do
Senado Federal ao PL nº 121/99, e dos Projetos de
Lei nos 4.793/09, 5.433/09 e 5.793/09, no mesmo
Plenário. E, para constar, eu, Kátia da Consolação
dos Santos Viana, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pela Presidente,
Deputada Marina Maggessi, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 30ª Reunião Ordinária Realizada em 09
de dezembro de 2009.
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia
nove de dezembro de dois mil e nove, reuniu-se a
Comissão de Turismo e Desporto, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Afonso Hamm – Presidente; Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo e Otavio Leite
– Vice-Presidentes; Carlos Brandão, Carlos Eduardo Cadoca, Deley, Edinho Bez, Eliene Lima, Fábio
Faria, Jackson Barreto, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto,
José Airton Cirilo, Lídice da Mata, Lupércio Ramos
e Valadares Filho – Titulares; Fábio Souto, Iran Barbosa, José Rocha, Silvio Torres e Thelma de Oliveira
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Arnon Bezerra e Fernando Lopes. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e iniciou homenageando
a nova Diretoria eleita da Associação Brasileira de
Bacharéis de Turismo – ABBTUR que transcorreu
em 24 de outubro último, para o período de janeiro
de 2010 a dezembro de 2011. O Presidente convidou para compor a Mesa a nova Diretoria eleita da
ABBTUR: Tania Omena, Presidente; Rosana Lima,
Vice-Presidente; Paulo Henrique Martins, Diretor
Financeiro; e Rita Michelon, Secretária Executiva.
O senhor Luiz Fernando S. Moraes, Secretário Municipal de Turismo da Prefeitura de Porto Alegre/
RS também compôs a Mesa. O Presidente passou
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a palavra aos Deputados Silvio Torres, Thelma de
Oliveira, Otavio Leite que se congratularam com a
Diretoria eleita. O Presidente informou que o Presidente da CNC, o senhor Antônio Oliveira Santos,
enviou correspondência cumprimentando a nova Diretoria da ABBTUR. Foi dada a palavra a Senhora
Tania Omena que agradeceu a homenagem. A senhora Rosana Lima, agradeceu as presenças dos
senhores Euzário Pereira da Silva Junior, Secretario
de Turismo da Prefeitura Municipal de João Pessoa/
PB; Pâmela de Medeiros Brandão, Mestranda de
Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, representando a Senhora Jurema Dantas, do
Fórum Nacional dos cursos de Turismo e Hotelaria;
Danniel Santos Vital, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade – Contratuh – ABBTUR-DF; Marisa F. Cardoso, SEBRAE/RJ;
Sérgio Nery – Jornal do Turismo; João Quirino Júnior,
ABAVNacional; Italo Oliveira Mendes – ABBTUR/DF;
Cristina Baumgarten, Presidente da Federação Nacional de Guias de Turismo. Após as considerações
finais e desfeita a Mesa, o Presidente, Deputado
Afonso Hamm, colocou em apreciação a Ata da 29ª
Reunião Ordínaria Deliberativa, realizada no dia 24
de novembro de 2009 A Deputada Thelma de Oliveira solicitou a dispensa da leitura da Ata. Colocada em votação a solicitação foi aprovada. Colocada
em votação a Ata foi Aprovadas. EXPEDIENTE: O
Presidente comunicou que esta Comissão recebeu
ofício da Deputada Lídice da Mata justificando sua
ausência no período de 09 a 12 de novembro por
estar em missão oficial. Informou, também, que o
senhor Deputado Carlos Eduardo Cadoca, justificou
sua ausência, através de correspondência, no período de 09 a 12 de novembro, por estar em missão
oficial. Comunicou que esta comissão realizou reunião para discutir o PL 3.059 de 2008, que “Altera a
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, Estatuto do
Estrangeiro, visando a criação de procedimento alternativo para a obtenção de visto de turista”, onde
estabelece que o visto poderá ser obtido no país de
origem do estrangeiro ou em solo brasileiro quando
requerido por meio eletrônico. Estiveram presente
nesta reunião os senhores Deputados Afonso Hamm,
Carlos Eduardo Cadoca, Otavio Leite, Marcelo Teixeira; o senhor Eduardo Fernandez, Consultor da
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados;
a senhora Mitzi Gurgel Valente da Costa, Diretora do
Departamento de Imigração e Assuntos Jurídicos do
Ministério das Relações Exteriores; a senhora Yukie
Watanabe, Diplomata do Ministério das Relações Exteriores; a Senhora Gilse Aparecida Landgraf, chefe
de Imigração da Polícia Federal; e o senhor Norton
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Lenhart, Presidente da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. O Presidente
informou que ficaram definidas alterações no projeto,
como o aumento de prazo para o preenchimento do
formulário para solicitação do visto e a ampliação do
prazo que a autoridade brasileira tem para analisar
os pedidos de visto. Passou-se à ORDEM DO DIA:
A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões: Prioridade. Item 1 – PROJETO
DE LEI Nº 6.270/09 – do Sr. Silvio Torres – que “estabelece normas sobre a definição das ações destinadas à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e aos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e sobre a
forma de planejamento, execução, acompanhamento e fiscalização da aplicação de recursos públicos
destinados aqueles eventos”. Relatora: Deputada
Thelma de Oliveira. Parecer: pela aprovação, com
emendas. O Presidente passou a palavra a relatora,
Deputada Thelma de Oliveira para proceder a leitura
de seu relatório e voto. Neste momento o Presidente
passou o comando dos trabalhos ao Deputado Marcelo Teixeira. Em discussão e não havendo quem o
quisesse discutir o parecer foi colocado em votação
e aprovado. O Deputado Silvio Torres fez uso da
palavra. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. Item 2 – PROJETO DE LEI Nº 4.078/08 – do Sr. Vital do Rêgo Filho – que “dispõe sobre o exercício da Profissão de
Agente de Turismo”. Relatora: Deputada Lídice da
Mata. Parecer: pela aprovação deste, e da Emenda
de Relator 1 da CEC, com emenda. Vista ao Deputado Valadares Filho, em 11/11/2009. O Presidente passou a palavra a relatora, Deputada Lídice da
Mata para proceder a leitura de seu relatório e voto.
Em discussão, o Deputado Otavio Leite fez uso da
palavra e não havendo mais quem o quisesse discutir o parecer foi colocado em votação e aprovado. .
Item 3 – PROJETO DE LEI Nº 5.534/09 – do Sr. José
Mentor – que “veda a transmissão de lutas marciais
pelas emissoras de televisão na forma que especifica e dá outras providências”. Relator: Deputado
Fábio Faria. Parecer: pela rejeição. Por solicitação,
o Presidente concedeu Vista ao Deputado Valadares
Filho. Item 4 – PROJETO DE LEI Nº 5.862/09 – do
Sr. Valadares Filho – que “dispõe sobre concessão
de incentivos fiscais do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, a empresas de turismo que
empreguem, no seu quadro de funcionários, jovens
oriundos de programas sociais do Governo Federal
na condição de Aprendiz, e dá outras providências”.
Relator: Deputado Fábio Faria. Parecer: pela aprovação. O Presidente passou a palavra ao Deputado
Otavio Leite devido a ausência momentânea do Relator, Senhor Deputado Fábio Faria para proceder a
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leitura do relatório e voto. Em discussão e não havendo quem o quisesse discutir o parecer foi colocado
em votação e aprovado. Os Deputados Valadares
Filho, Deley, José Rocha, Lídice da Mata e Otavio
Leite fizeram uso da palavra. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e
dez minutos. E, para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que por ter sido
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Marcelo Teixeira, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 31ª Reunião Ordinária Realizada em 16
de dezembro de 2009.
Às quinze horas do dia dezesseis de dezembro
de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Turismo
e Desporto, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Afonso
Hamm – Presidente; Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo e
Otavio Leite – Vice-Presidentes; Arnon Bezerra, Carlos
Brandão, Edinho Bez, Eliene Lima, Jackson Barreto,
Lídice da Mata, Lupércio Ramos e Valadares Filho –
Titulares; Albano Franco, Alex Canziani, Fábio Souto,
Iran Barbosa e Silvio Torres – Suplentes. Deixaram de
comparecer os Deputados Carlos Eduardo Cadoca,
Deley, Fábio Faria, Fernando Lopes, Jerônimo Reis,
Jilmar Tatto e José Airton Cirilo. ABERTURA: Havendo
número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 30ª
Reunião Ordínaria Deliberativa, realizada no dia 09 de
dezembro de 2009 O Deputado Arnon Bezerra solicitou
a dispensa da leitura da Ata. Colocada em votação a
solicitação foi aprovada. Colocada em votação a Ata
foi Aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou
que esta Comissão acusou recebimento do Acórdão
6527/2009 do Tribunal de Contas da União que realiza
diagnóstico da Área de Convênios da Embratur. Neste
momento o Presidente solicitou que o Senhor Deputado
Eugênio Rabelo assumisse o comando dos trabalhos,
para que ele pudesse defender Requerimento de sua
autoria. Passou-se à ORDEM DO DIA: A – REQUERIMENTO. Item 1 – Requerimento nº 209/09 – da Comissão de Turismo e Desporto – que “requer a realização
de Audiência Pública com a finalidade de promover a
adoção de medidas urgentes e efetivas para a garantia de segurança e prevenção da violência nos espetáculos de futebol”. O Presidente passou a palavra ao
Deputado Afonso Hamm para que encaminhasse seu
Requerimento. Em discussão, fizeram uso da palavra
o senhores Deputados Arnon Bezerra e Edinho Bez.
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Deputado Arnon Bezerra sugeriu que se incluísse o
Secretário de Segurança do Paraná e o Presidente do
Coritiba Foot Ball Club. Por sugestão, do autor do Requerimento, incluiu o Presidente do Superior Tribunal
de Justiça Desportiva – STJD. Não havendo mais quem
o quisesse discutir, foi votado e aprovado o Requerimento com as inclusões solicitadas. B – Proposições
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. Item 2 – PROJETO DE LEI
Nº 5.077/09 – do Sr. Silvio Torres – que “dispõe sobre
o empregador rural e dá outras providências”. Relator:
Deputado Afonso Hamm. Parecer: pela aprovação.
O Presidente passou a palavra ao relator, Deputado
Afonso Hamm para proceder a leitura de seu relatório
e voto. Em discussão, o Deputado Arnon Bezerra fez
uso da palavra e não havendo mais quem o quisesse
discutir o parecer foi colocado em votação e aprovado.
Neste momento, a presidência foi devolvida ao Deputado Afonso Hamm. O Presidente agradeceu aos funcionários desta Comissão pelo trabalho realizado por
todo este ano legislativo e a todos os colaboradores.
Os Deputados Arnon Bezerra, Otavio Leite e Eugênio
Rabelo fizeram uso da palavra e foram unanimes em
parabenizar o Presidente pelo comando dos trabalhos
nesta Comissão e a equipe da Comissão pelo trabalho
realizado. Devido a necessidade de aprovação da Ata
da presente reunião por ser a última do ano legislativo,
o Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos
para a elaboração da Ata. Reabrindo os trabalhos, o
Presidente deu início à leitura da Ata. O Deputado Eugênio Rabelo solicitou a dispensa da leitura da Ata. A
dispensa foi APROVADA. A Ata foi colocada em votação e APROVADA pela unanimidade dos presentes.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
quinze horas e cinquenta e três minutos. E, para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Afonso Hamm, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS
OS ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 4ª Reunião Ordinária, Realizada em 16
de setembro de 2009.
Às dezesseis horas e cinco minutos do dia dezesseis de setembro de dois mil e nove, reuniu-se
a Comissão Especial para analisar todos os artigos
ainda não regulamentados da Constituição Federal
de 1988, no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
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Regis de Oliveira – Coordenador; Fernando Coruja e
João Dado – Titulares. Deixaram de comparecer os
Deputados Aldo Rebelo, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Cândido Vaccarezza, Cleber Verde, Flávio Dino, Ibsen Pinheiro, Jairo Carneiro, João Paulo
Cunha, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Marcelo
Ortiz, Osmar Serraglio, Roberto Magalhães, Solange
Amaral e Vinicius Carvalho. ABERTURA: Havendo
número regimental, o senhor Coordenador declarou
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata
da terceira reunião, realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e nove, que foi aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: O Coordenador deu conhecimento aos presentes do Ofício nº 525 – do Deputado
Mário Negromonte, Líder do PP – que solicita sejam
justificadas suas ausências nas reuniões da Comissão Especial realizadas nos dias 23 de junho e 26 de
agosto de 2009, visto que, nestas datas, participava
de diversas reuniões e audiências em Ministérios e
do Ato da Presidência, de 09 de setembro de 2009,
que, em aditamento ao Ato de Criação desta Comissão Especial, designa o Deputado Jairo Carneiro (PP/
BA) para compor a Comissão, em substituição ao
Deputado Mário Negromonte (PP/BA). ORDEM DO
DIA: O Dep. Regis de Oliveira, Coordenador, informou
que a reunião fora convocada para a apresentação
do Relatório Preliminar da Comissão e para definição
de providências em relação às medidas e aos anteprojetos sugeridos pelos membros da Comissão até
o momento. Informou que o Relatório Preliminar da
Comissão encontra-se disponível na página da Comissão na internet e fez um panorama do andamento
dos trabalhos da Comissão. ENCERRAMENTO: Às
dezesseis horas e quinze minutos, o Coordenador pôs
termo à reunião. Para constar, eu, Raquel Andrade
de Figueiredo, Secretária, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada será assinada pelo Coordenador da Comissão, Deputado Regis de Oliveira,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando
o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo documental desta reunião.
DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de
relatoria:
Ao Deputado FELIPE BORNIER
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE DE Nº 2.0/2007, PRACIANO, “Propõe
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que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
promova fiscalização e auditoria na aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Maués
/ AM por meio dos convênios de números 213/02 e
1.014/04, celebrados entre o Município de Maués e
a FUNASA”.
Ao Deputado MOREIRA MENDES
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE DE Nº 88/2009, MÁRCIO FRANÇA,
“Propõe fiscalização e controle de procedimento licitatório para escolha de Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público – OSCIP, no âmbito do Ministério
da Justiça”.
Sala da Comissão, 16 dezembro de 2009. –
Deputado Silvio Torres, Presidente.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa
DESIGNAÇÃO Nº 25, DE 2009
Faço, nesta data, as seguintes designações de
relatoria:
Ao Deputado CHICO DA PRINCESA
PROJETO DE LEI Nº 1.985/07 – do Sr. Wellington Fagundes – que “altera o anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, adicionando ao traçado da
BR-080 o trecho, desde Entroncamento BR-158 (Vila
Ribeirão Bonito) – Ribeirão Cascalheira, passando por
Alô Brasil, Canabrava do Norte, São José do Xingu,
até a cidade de Matupá”.
Ao Deputado LÁZARO BOTELHO
PROJETO DE LEI Nº 6.473/09 – Do Sr. Jaime
Martins – que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, para incluir novos trechos ferroviários na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação”.
Ao Deputado LÚCIO VALE
PROJETO DE LEI Nº 6.455/09 – do Sr. Edmar
Moreira – que “estabelece obrigação para a venda de
passagens de transporte coletivo interestadual”.
Ao Deputado PEDRO FERNANDES
PROJETO DE LEI Nº 5.992/09 – do Sr. Carlos
Sampaio – que “acrescenta o art. 45-A, na Lei nº 8.987,
de 03 de maio de 1995, vedando a cobrança de tarifa
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de pedágio de pessoas residentes em Município em
que está localizada a praça de cobrança”.
Ao Deputado WELLINGTON FAGUNDES
PROJETO DE LEI Nº 6.456/09 – do Sr. Edmar Moreira – que “dispõe sobre informações claras e legíveis
na prestação de serviços de reboque, resgate, guincho
e remoção de veículos e dá outras providências”.
Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2009. –
Deputado Jaime Martins, Presidente.

SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LÊDA
MÁRCIA RESENDE, ponto nº 5876, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Contador, Classe Especial, Padrão 45, da
função comissionada de Chefe de Seção, FC-05, do
Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 15 de dezembro de 2009
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CRISTINA MACEDO GAZINEO, ponto nº 5325, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 32, para exercer, a partir de 15 de dezembro
de 2009, a função comissionada de Chefe de Seção,
FC-05, do Departamento de Finanças, Orçamento
e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 16 de dezembro de
2009. – Michel Temer, Presidente.
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José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PR
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB
Piauí
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Elizeu Aguiar - PTB
José Maia Filho - DEM
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB
Themístocles Sampaio - PMDB
Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB
Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM

Manoel Junior - PMDB
Marcondes Gadelha - PSC
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB
Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PTB
Wolney Queiroz - PDT
Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PSC
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB
Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB
Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PDT

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

Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM
Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PSDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PRB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PSDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PP
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PPS
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
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PSC
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
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
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cassio Taniguchi - DEM
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
Wilson Picler - PDT
Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB

Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - PR
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP

COMISSÕES PERMANENTES

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus
Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS
Antônio Andrade vaga do PV
Camilo Cola
Assis do Couto
Carlos Alberto Canuto
Benedito de Lira
Dalva Figueiredo
Beto Faro
Darcísio Perondi
vaga do
Celso Maldaner
Eduardo
Amorim
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dilceu Sperafico
Homero Pereira
Leandro Vilela
Luciana Costa
Luis Carlos Heinze
Moacir Micheletto
Moises Avelino
Nazareno Fonteles
Nelson Meurer

Ernandes Amorim
Eugênio Rabelo
Fernando Melo
Geraldo Simões
João Leão (Licenciado)
Lázaro Botelho
Nilson Mourão
Paulo Piau
Rose de Freitas
Vadão Gomes vaga do

Odílio Balbinotti

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Tatico
Valdir Colatto

Vander Loubet
Veloso
Vignatti
Washington Luiz
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

Waldemir Moka

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS
Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri
Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira
Betinho Rosado
Carlos Melles vaga do
Fábio Souto
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Humberto Souto
Jairo Ataide

Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra
Félix Mendonça vaga do

Leonardo Vilela

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiz Carlos Setim vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Moreira Mendes vaga do

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

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

Dagoberto

Francisco Rodrigues
Jerônimo Reis
João Oliveira vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Júlio Cesar
Leandro Sampaio
Marcos Montes vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Osório Adriano

Silvio Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Giovanni Queiroz vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho
Mário Heringer
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Edson Duarte
Márcio Marinho vaga do

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

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga do PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão
Anselmo de Jesus
Asdrubal Bentes
Átila Lins
Dalva Figueiredo
Eduardo Valverde
Fernando Melo
Francisco Praciano
Natan Donadon
Lúcio Vale
Silas Câmara
Lupércio Ramos
Washington Luiz
Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS
Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Zé Geraldo
(Dep. do
Zequinha Marinho vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
PSDB/DEM/PPS
a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Nilson Pinto
Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Marcio Junqueira
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
Urzeni Rocha
a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Wandenkolk Gonçalves
C/PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe
Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do
Sebastião Bala Rocha vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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

Maria Helena
Perpétua Almeida vaga do

Valtenir Pereira
Vanessa Grazziotin

PSDB/DEM/PPS

Sergio Petecão
Henrique Afonso vaga do

PV

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

Lindomar Garçon vaga do

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

PRB

Márcio Marinho vaga do

PV

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

Edigar Mão Branca
Lindomar Garçon vaga do

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

PSDB/DEM/PPS

PRB

Nelson Meurer
Olavo Calheiros
Sabino Castelo Branco
Silas Câmara
Wellington Fagundes
Wladimir Costa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

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

Bispo Gê Tenuta
Eduardo Gomes
Eleuses Paiva
Emanuel Fernandes
Gustavo Fruet

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Arnaldo Jardim
Arolde de Oliveira
Clóvis Fecury
Duarte Nogueira vaga do

Manoel Salviano
Narcio Rodrigues vaga do

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

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

Indio da Costa
Jorginho Maluly

Nelson Proença
José Aníbal
Paulo Bornhausen
José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira
Julio Semeghini
Solange Amaral
Lobbe Neto
Vic Pires Franco
Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Rômulo Gouveia
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Ariosto Holanda
Glauber Braga
Fábio Faria
Luiza Erundina
Jô Moraes
José Carlos Araújo vaga do
Miro Teixeira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Rodrigo Rollemberg
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

Flávio Bezerra vaga do

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Antonio Carlos Chamariz
Angela Amin
Beto Mansur
Angelo Vanhoni
Bilac Pinto
Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena
Antonio Palocci
Cida Diogo
Beto Faro
Dr. Adilson Soares
Celso Russomanno
Eunício Oliveira
Colbert Martins
Francisco Rossi
Eliene Lima
Gilmar Machado
Fernando Ferro
Iriny Lopes
João Matos
Jader Barbalho
Luiz Fernando Faria
José Rocha
Mendes Ribeiro Filho
Milton Barbosa vaga do
Paulo Henrique Lustosa
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Pimenta
Paulo Roberto Pereira
Paulo Teixeira
Ratinho Junior
Sandes Júnior
Takayama

José Paulo Tóffano

Wilson Picler
(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)

Uldurico Pinto vaga do

PHS

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: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS
Carlos Abicalil
Ciro Nogueira
Carlos Willian
Colbert Martins
Celso Russomanno
Eduardo Cunha
Décio Lima
Eliseu Padilha
Dilceu Sperafico
Emiliano José
Domingos Dutra
Fernando Gonçalves
Eduardo Amorim
Geraldo Pudim vaga do PV
Fátima Bezerra
Gerson Peres
Hugo Leal
João Paulo Cunha
Ibsen Pinheiro
José Eduardo Cardozo
Jaime Martins
José Genoíno
Jair Bolsonaro
José Mentor
João Magalhães
Magela
José Guimarães
Marçal Filho
Leo Alcântara
Marcelo Guimarães Filho
Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa
Maria do Rosário
Mauro Benevides
Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho
Maurício Rands
Nelson Trad
Mauro Lopes
Osmar Serraglio
Miguel Corrêa
Paes Landim
Odílio Balbinotti
Paulo Maluf
Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira
Paulo Rattes
Rubens Otoni
Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro
Sandes Júnior
Tadeu Filippelli
Sandro Mabel
Silvio Costa vaga do
Themístocles Sampaio
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Vicente Arruda
Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho

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

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

Alexandre Silveira
Arnaldo Madeira
Bispo Gê Tenuta
Bruno Araújo
Carlos Melles
Edson Aparecido
Fernando Coruja
Humberto Souto
Jairo Ataide

José Maia Filho
Jutahy Junior
Marcelo Itagiba

Jorginho Maluly
Major Fábio
Moreira Mendes
Onyx Lorenzoni vaga do

Mendonça Prado

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

Paulo Magalhães
Paulo Bornhausen
Roberto Magalhães
Renato Amary
Zenaldo Coutinho
Ricardo Tripoli
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Rômulo Gouveia
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Solange Amaral
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Vic Pires Franco
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Beto Albuquerque
Flávio Dino
Chico Lopes
Francisco Tenorio
Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota
Fernando Chiarelli
Jefferson Campos vaga do
Pompeo de Mattos
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Márcio França

vaga do

Sergio Petecão

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

Marcos Medrado

vaga do

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Sandra Rosado

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

Valtenir Pereira
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz
PV
Marcelo Ortiz
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PRB

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

Ana Arraes
Chico Lopes vaga do

Julio Semeghini
Milton Vieira
Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Wolney Queiroz

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

José Carlos Araújo vaga do

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

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

Júlio Delgado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/ PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Santiago
Sarney Filho

Chico Alencar
Eduardo Lopes vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

George Hilton vaga do

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

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS
Ciro Nogueira
Celso Russomanno
Eduardo da Fonte
Dr. Nechar vaga do PV
João Carlos Bacelar
Elismar Prado
José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar
Leandro Vilela vaga do PV
Filipe Pereira
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
Leo Alcântara vaga do
Roberto Britto
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiz Bittencourt
Neudo Campos
Tonha Magalhães
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio
Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho
Cezar Silvestri
Felipe Maia vaga do
Ricardo Tripoli
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro
Vital do Rêgo Filho
Wellington Roberto
Wladimir Costa

Felipe Bornier vaga do

PHS

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

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel
Aelton Freitas
Jairo Carneiro
Antônio Andrade
João Maia
Armando Monteiro
José Guimarães
Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez
Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS
Miguel Corrêa
Maurício Trindade vaga do PHS
Nelson Goetten
Natan Donadon
Renato Molling
Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ricardo Berzoini
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Silas Brasileiro
ocupa a vaga)
Vilson Covatti
Virgílio Guimarães
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Guilherme Campos
Fernando de Fabinho
Manoel Salviano
Leandro Sampaio
Moreira Mendes
(Dep. do
Luiz Paulo Vellozo Lucas
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga

FAX: 3216-6560

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção

vaga do

Fernando Coelho Filho

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

Dr. Ubiali
Edmilson Valentim vaga do

Valadares Filho

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

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS
PHS
(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Acélio Casagrande
Emilia Fernandes
Bene Camacho
Flaviano Melo
Benedito de Lira
Francisco Praciano
Chico da Princesa
João Carlos Bacelar vaga do
José Airton Cirilo
PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira vaga do

José Chaves

PSDB/DEM/PPS

Marcelo Melo
Milton Barbosa vaga do

Jurandy Loureiro
Leonardo Monteiro

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Luiz Carlos Busato
Silvio Costa vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Arnaldo Jardim
Fernando Chucre
Gustavo Fruet
João Bittar
Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do
Onyx Lorenzoni vaga do

(Dep. do PV ocupa a vaga)

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

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

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

Renato Amary

(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
Evandro Milhomen
Flávio Dino
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do
Osmar Júnior
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PV
José Paulo Tóffano vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra
Dr. Rosinha
Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS
Iriny Lopes
Janete Rocha Pietá
José Linhares
Lucenira Pimentel
Lincoln Portela
Luiz Couto
Luiz Alberto
Pastor Pedro Ribeiro
Paes de Lira
Pastor Manoel Ferreira
Pedro Wilson
(Licenciado)
Suely
Paulo Henrique Lustosa
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu
Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
José Maia Filho
(Dep. do
Mendonça Prado
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos
Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Paulo Rubem Santiago
PHS
Miguel Martini
Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PRB
vaga do
Cleber Verde
Antonio Bulhões vaga do PHS
PSB/PDT/PCdoB/PMN
1 vaga

1 vaga
PV

Antônio Roberto vaga do

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

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS
Luciana Genro vaga do PSDB/DEM/PPS
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Angela Portela
Angelo Vanhoni
Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi
Elismar Prado
Bel Mesquita
Emiliano José
Carlos Abicalil
Eudes Xavier
Fátima Bezerra
Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado)
Geraldo Resende
Iran Barbosa
Jairo Carneiro
João Matos
José Linhares
Joaquim Beltrão
Marcelo Almeida
Joseph Bandeira
Mauro Benevides
Lelo Coimbra
Osmar Serraglio
Maria do Rosário
Pedro Wilson
Neilton Mulim
Roberto Alves
vaga do PSDB/DEM/PPS
Nilmar Ruiz
Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo vaga do
Severiano Alves vaga do

PSDB/DEM/PPS

Raul Henry

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

vaga do PV

Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury

Eduardo Barbosa vaga do
Eleuses Paiva
Lira Maia
Luiz Carlos Setim

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

Paulo Magalhães

Narcio Rodrigues

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

Alice Portugal
Ariosto Holanda vaga do

Lídice da Mata

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

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

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

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

PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS
Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas
Bilac Pinto
Andre Vargas
Edgar Moury vaga do PSOL
Antonio Palocci
Eduardo Cunha
Armando Monteiro
João Magalhães
Eduardo Amorim
João Paulo Cunha
Gladson Cameli
Jorge Boeira
João Pizzolatti
Leonardo Quintão
Manoel Junior vaga do
Magela
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Castro
Pedro Eugênio
Pedro Novais
Pepe Vargas
Ricardo Barros
Ricardo Berzoini

Wilson Santiago
Alfredo Kaefer
Arnaldo Madeira
Carlos Melles
Félix Mendonça
Guilherme Campos
Ilderlei Cordeiro
Júlio Cesar
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Jardim
João Almeida
João Bittar vaga do PV
João Oliveira
José Aníbal
José Carlos Aleluia
José Maia Filho
Nelson Proença vaga do

Luiz Carreira vaga do PV
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

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

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

Vital do Rêgo Filho
Zonta
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jorginho Maluly
Lobbe Neto
Pinto Itamaraty
Rogério Marinho vaga do

Paulo Rubem Santiago

Vicentinho Alves
Vignatti
Virgílio Guimarães vaga do

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

Átila Lira

Rodrigo Rocha Loures
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maurício Quintella Lessa
Paulo Maluf
Pedro Henry
Professor Setimo
Reginaldo Lopes
Tonha Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Paulo Renato Souza
(Licenciado)
Rodrigo de Castro
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Ciro Gomes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Julião Amin
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Osmar Júnior vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Paulo Pereira da Silva
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do
Luciana Genro
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes
Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do
Augusto Farias
PSDB/DEM/PPS
Carlos Willian
Celso Russomanno
Devanir Ribeiro
Edinho Bez
João Magalhães
José Mentor
José Carlos Vieira
Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira
Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes
Luiz Sérgio
Simão Sessim
Paulo Rocha
Solange Almeida
Vicentinho Alves
Vadão Gomes
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto
PSDB/DEM/PPS

Edson Aparecido
Milton Vieira

Bruno Araújo
Duarte Nogueira
Humberto Souto vaga do

Rodrigo Maia

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

José Carlos Aleluia
José Carlos Machado
Moreira Mendes
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Sueli Vidigal

Daniel Almeida
Márcio França
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

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

PRB
PHS

Felipe Bornier vaga do

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

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim
Angelo Vanhoni
Eliene Lima
Fátima Bezerra
Emilia Fernandes
Fernando Ferro
Francisco Praciano
Lincoln Portela
Iran Barbosa
Mário de Oliveira
Nazareno
Janete Rocha Pietá
Fonteles
Rodrigo Rocha
vaga do PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira
Loures
Sabino Castelo
Jurandil Juarez
Branco
Leonardo Monteiro
Silas Câmara
Pedro Wilson
1 vaga
Roberto Britto
Vadão Gomes vaga do PV
PSDB/DEM/PPS
Luiz Carlos Setim
Paulo Bornhausen
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Rodrigo Maia
(Dep. do
3 vagas
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina
Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha
João Dado
PV
vaga do PSDB/DEM/PPS
Dr. Talmir
1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)

2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro
Antonio Feijão vaga do PSDB/DEM/PPS
Leonardo Monteiro
Fernando Marroni
Mário de Oliveira
Homero Pereira
Paulo Piau
Moacir Micheletto
Rebecca Garcia
Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo
Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Roberto Balestra
ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Zezéu Ribeiro
ocupa a vaga)
(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
André de Paula vaga do
Arnaldo Jardim
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Mendes Thame

Cezar Silvestri vaga do

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

Gervásio Silva
Jorge Khoury vaga do

Germano Bonow
Luiz Carreira

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

Marcos Montes
Marina Maggessi

Moreira Mendes vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nilson Pinto vaga do

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

Roberto Rocha

Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão
Miro Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PV ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PV
Antônio Roberto vaga do
Fernando Gabeira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Rodovalho vaga do

Edson Duarte vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Andre Vargas
Bernardo Ariston
Chico D'angelo
Davi Alves Silva Júnior vaga do
Carlos Alberto Canuto
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Eduardo da Fonte
Eduardo Valverde
Ernandes Amorim
Fernando Ferro
Fernando Marroni
Jorge Boeira
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS

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

Edinho Bez
Edio Lopes
Edson Ezequiel
Jilmar Tatto
João Pizzolatti
Leonardo Quintão
Maurício Quintella Lessa
Pedro Eugênio
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Arnaldo Jardim

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Simão Sessim
Solange Almeida
Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo vaga do
Carlos Brandão
Eduardo Gomes
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Nelson Proença

Vitor Penido

Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS
Fernando Chiarelli
Julião Amin

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

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

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
Presidente: Damião Feliciano (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula
Andre Zacharow
Arnon Bezerra vaga do
Arlindo Chinaglia
PSDB/DEM/PPS

Maria Lúcia Cardoso
Maurício Rands
Nilson Mourão

Carlos Zarattini
Gladson Cameli
Jackson Barreto
Janete Rocha Pietá
José Genoíno
Lelo Coimbra vaga do PV
Luciana Costa
Manoel Junior vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Márcio Reinaldo Moreira
Paes Landim vaga do

Takayama

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

Professor Ruy Pauletti
Raul Jungmann
Renato Amary
Rodrigo de Castro
Urzeni Rocha vaga do

Bonifácio de Andrada
José C. Stangarlini
Luiz Carlos Hauly
Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

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

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

William Woo

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

Nelson Proença vaga do

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Aldo Rebelo
Ciro Pedrosa vaga do

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

Átila Lins
Dr. Rosinha
Ibsen Pinheiro
Íris de Araújo
Jair Bolsonaro
Luiz Sérgio
Marcondes Gadelha vaga do

Claudio Cajado
Francisco Rodrigues

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna

Bruno Araújo

Paulo Bornhausen
Urzeni Rocha

Paulo Pimenta
Raul Henry
Regis de Oliveira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
André de Paula
Antonio Carlos Mendes
Thame
Bispo Gê Tenuta vaga do

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

Betinho Rosado
Bruno Rodrigues
João Oliveira
Marcio Junqueira
Paulo Abi-ackel
Silvio Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Severiano Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Walter Ihoshi
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção vaga do

Damião Feliciano

PSDB/DEM/PPS

Jefferson Campos vaga do

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

Sebastião Bala Rocha vaga do

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

Júlio Delgado

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Vieira da Cunha
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)
doB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
Fernando Gabeira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)
José Fernando Aparecido de Oliveira

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

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
George Hilton vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)

2º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Elizeu Aguiar vaga do PV
Arnaldo Faria de Sá
Hugo Leal
Domingos Dutra
Iriny Lopes
Fernando Marroni
Janete Rocha Pietá
Fernando Melo
José Genoíno
Marcelo Melo
Laerte Bessa
Neilton Mulim
Lincoln Portela
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Lopes
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Paes de Lira
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta
Guilherme Campos
Marcelo Itagiba vaga do
João Campos
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Major Fábio
Marina Maggessi vaga do

Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa

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

Raul Jungmann vaga do PV

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

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Enio Bacci vaga do

Glauber Braga
Gonzaga Patriota vaga do

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

PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio
Perpétua Almeida vaga do

Paulo Rubem Santiago
Pompeo de Mattos vaga do

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

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

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande
Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa
Antonio Cruz
vaga do
Andre Zacharow
Arlindo
Chinaglia
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Angela Portela
Armando Abílio vaga do PSOL
Arnaldo Faria de Sá
Bene Camacho
Chico D'angelo
Darcísio Perondi
Dr. Paulo César
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes
Geraldo Resende
Henrique Fontana vaga do
PSDB/DEM/PPS

Jofran Frejat
José Linhares

Assis do Couto
Bel Mesquita
Carlos Bezerra
Cida Diogo
Dr. Nechar
Geraldo Pudim
Íris de Araújo
Moises Avelino vaga do PSOL
Nazareno Fonteles
Neilton Mulim
Pastor Pedro Ribeiro
Pepe Vargas
Simão Sessim

Maurício Trindade
Roberto Alves
Saraiva Felipe
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Eduardo Barbosa
Germano Bonow
José C. Stangarlini
Lael Varella
Raimundo Gomes de Matos
Rita Camata vaga do

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

Solange Almeida
Waldemir Moka

Andreia Zito
Eleuses Paiva
Fernando Coruja
Geraldo Thadeu
João Campos
Jorginho Maluly
Leandro Sampaio

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Leonardo Vilela
(Dep. do
Otavio Leite
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas
Ronaldo Caiado
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes
Marcelo Serafim
Manato
Mário Heringer
Ribamar Alves
Mauro Nazif
(Dep. do
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
Dr. Talmir
Luiz Bassuma
PSOL
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Antonio Bulhões vaga do
Cleber Verde vaga do
PSDB/DEM/PPS

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury
Armando Abílio
Eudes Xavier
Carlos Santana
Fernando Nascimento
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS
Emilia Fernandes
Hermes Parcianello
Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS
Gladson Cameli
Laerte Bessa
José Otávio Germano
Luciano Castro
Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato
Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS
Sandro Mabel
Paulo Rocha
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pedro Henry
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Sabino Castelo Branco
a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sérgio Moraes
ocupa a vaga)
Vicentinho
Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Carlos Alberto Leréia
Major Fábio
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Efraim Filho

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

Daniel Almeida

Ilderlei Cordeiro vaga do

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

João Campos
Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do

Maria Helena

PSDB/DEM/PPS

Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS
Paulo Pereira da Silva

Sandra Rosado
Sebastião Bala Rocha
Vanessa Grazziotin vaga do

1 vaga

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

PV
Roberto Santiago
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

Edigar Mão Branca

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Alex Canziani
Arnon Bezerra
Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca
Gilmar Machado
Deley
Hermes Parcianello
vaga do PSDB/DEM/PPS
Edinho Bez
Iran Barbosa
Eliene Lima
João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS
Joaquim Beltrão
Fernando Lopes
José Rocha
Jackson Barreto
Vicentinho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Jilmar Tatto
ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS
Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão
Albano Franco
Jerônimo Reis
Fábio Souto
Otavio Leite
Fernando de Fabinho
(Dep. do
Marcos Montes vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Moreira Mendes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Silvio Torres
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria
Ademir Camilo

Lídice da Mata
Valadares Filho
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

Laurez Moreira
Manuela D'ávila

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS
Aelton Freitas
Carlos Santana
Beto Mansur
Carlos Zarattini
Devanir Ribeiro
Chico da Princesa
Eliseu Padilha
Davi Alves Silva Júnior vaga do
Flaviano Melo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Décio Lima
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS
Geraldo Simões
Hugo Leal
Jaime Martins
Lázaro Botelho
Leonardo Quintão
Lúcio Vale vaga do PV
Marcelo Almeida vaga do
PSDB/DEM/PPS

Marinha Raupp

José Chaves
Marcelo Teixeira
Marcos Lima
Nelson Bornier
Nelson Trad
Pedro Chaves
Renato Molling
Rubens Otoni
Sérgio Brito (Licenciado) vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Roberto Britto
Silas Brasileiro
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo

Alexandre Silveira vaga do

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

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

Arnaldo Jardim
Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes
Fernando Chucre
Geraldo Thadeu vaga do

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

Lael Varella
Rita Camata
Roberto Rocha
Rogério Marinho vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota
Perpétua Almeida

Beto Albuquerque
Giovanni Queiroz
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do

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

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Tadeu Filippelli
PT
Magela
Marco Maia
DEM
Osório Adriano
PR

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio
PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno
PSDB
Bruno Araújo
DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral
PP
Jairo Carneiro
PTB
Arnaldo Faria de Sá
PDT
João Dado
PSC
Regis de Oliveira
PV
Marcelo Ortiz
PPS
Fernando Coruja
PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino
PRB
Cleber Verde
PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA
INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB

Jofran Frejat
PSB
Rodrigo Rollemberg
PSC
Laerte Bessa
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº
10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES
PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS
TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA
PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de
Arnaldo Faria de Sá
Paula
Elcione Barbalho
Carlos Santana
Fernando Ferro
Fátima Bezerra
Fernando Lopes
Filipe Pereira
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Magela
4 vagas
Pastor Manoel Ferreira (Licenciado)
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Eduardo
Andreia Zito
Barbosa
Emanuel
Arnaldo Jardim
Fernandes
Rômulo
Claudio Cajado
Gouveia
João Almeida
2 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de
Daniel Almeida
Mattos
Lídice da Mata
1 vaga
PV
Fernando
Sarney Filho
Gabeira
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
PRB
George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209

FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE
"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E
TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Bilac Pinto
Fernando
Dalva Figueiredo
Gonçalves
José Santana de Vasconcellos
Geraldo Pudim
Nazareno
Márcio Reinaldo Moreira
Fonteles
Pastor Pedro
Mauro Lopes
Ribeiro
Miguel Corrêa
Ricardo Barros
Nelson Trad
Veloso
Paes Landim
2 vagas
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes
João Almeida
Paulo Abi-ackel
Lael Varella
Vitor Penido
3 vagas
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
2 vagas
Marcos Medrado
PV
Fábio Ramalho
1 vaga
PRB
vaga do
Antonio Bulhões
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,
DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Andre Vargas
Biscaia
Augusto Farias
Átila Lins
Benedito de Lira
Eduardo Amorim
Dr. Rosinha
Elismar Prado
Eduardo Valverde
Joaquim Beltrão
Mauro Benevides
4 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de
Efraim Filho
Andrada

Humberto Souto
Roberto Magalhães
2 vagas

Leandro Sampaio
3 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
Sebastião Bala Rocha
PV
1 vaga
PSOL
1 vaga
PRB
Antonio Bulhões vaga do

Valtenir Pereira
Wolney Queiroz
1 vaga
1 vaga

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

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE
2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".
Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa
Armando Abílio
Angela Portela
Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier
Janete Rocha
Cida Diogo
Pietá
Dr. Nechar vaga do PV
Luiz Couto
Elcione Barbalho
4 vagas
Fátima Bezerra
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
5 vagas
Leandro Sampaio
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Edmilson
Maria Helena
Valentim
Perpétua
Sueli Vidigal
Almeida
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
1 vaga
a vaga)
PRB
Cleber Verde
Márcio Marinho
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE
2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Carlos Zarattini
Armando Monteiro
Celso Maldaner
Átila Lins
Eduardo Cunha
Edinho Bez
Eduardo Valverde
Gerson Peres
Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra
João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf
João Maia
Pepe Vargas
Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandro Mabel
Márcio Reinaldo Moreira
Virgílio Guimarães
Maurício Rands
1 vaga
Ricardo Barros
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes Thame
Humberto Souto
Carlos Melles
Julio Semeghini
Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela
Fernando Coruja
Luiz Carreira
Júlio Cesar
Paulo Bornhausen
Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza
Wandenkolk Gonçalves
(Licenciado)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Francisco Tenorio
Chico Lopes
João Dado
(Dep. do
Miro Teixeira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Fábio Ramalho
Sarney Filho
PSOL
1 vaga
Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE
1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR
VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian
Celso Maldaner
João Paulo Cunha
Lincoln Portela
José Genoíno
Marcelo Almeida
José Otávio Germano
Nelson Bornier
Luciano Castro
Paulo Piau

Regis de Oliveira
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Reginaldo Lopes
Sérgio Barradas
Carneiro
1 vaga

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues
Efraim Filho
Claudio Cajado
José Maia Filho
Felipe Maia
3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira
Pompeo de Mattos
(Dep. do
Sueli Vidigal
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".
Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande
Aline Corrêa
Antonio Cruz
Charles Lucena
Armando Abílio
Dr. Rosinha
Emilia Fernandes
Elismar Prado
Joseph Bandeira
Gilmar Machado
Lelo Coimbra
Jorge Boeira
Nazareno Fonteles
3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães
PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva
Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu
Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos
João Bittar
Roberto Magalhães
João Campos
Thelma de Oliveira
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago
Mário Heringer
Valadares Filho
Ribamar Alves
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE
2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU
DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER

PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.
Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV
Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde
Paes Landim
Waldir Maranhão
Flaviano Melo
(Licenciado)
José Airton Cirilo
Zezéu Ribeiro
Luciana Costa
4 vagas
Moacir Micheletto
Sérgio Moraes
Zequinha Marinho
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão
Fernando Chucre
Duarte Nogueira
Geraldo Thadeu
Jorge Khoury
Guilherme Campos
Raimundo Gomes de
Moreira Mendes
Matos
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Perpétua Almeida
Ribamar Alves
1 vaga
PV
(Dep. do
José Fernando Aparecido
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
de Oliveira
B ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde
Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE
2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA
PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá
Fátima Pelaes
Beto Mansur
Magela
Eliseu Padilha
Pedro Novais
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
5 vagas
Neilton Mulim
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas
PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa
5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Gonzaga

Patriota
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Márcio França
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA
QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde
Átila Lins
Lincoln Portela
Décio Lima
Luiz Couto
Edinho Bez
Marcelo Castro
Maurício Trindade
Pedro Eugênio
Rodrigo Rocha
Nelson Trad
Loures
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet
PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri
5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota
Chico Lopes
João Dado
Mário Heringer
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE
OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares
Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins
Edio Lopes
Bilac Pinto
Fernando Ferro
Chico D'angelo
Francisco Praciano
Décio Lima
Lincoln Portela
Elismar Prado
Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano
Marinha Raupp
Lupércio Ramos
Rebecca Garcia
Marcelo Melo
Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira
Wladimir Costa
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Bruno Araújo
André de Paula
Jorge Khoury
Arnaldo Jardim
Jorginho Maluly
Germano Bonow
Leandro Sampaio
Otavio Leite
Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim
Fábio Faria
Vanessa Grazziotin
1 vaga
PV
Edigar Mão Branca
Fábio Ramalho
PSOL
Chico Alencar
Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

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
Maurício Quintella Lessa
Fernando Ferro
Nilson Mourão
João Pizzolatti
Pedro Fernandes
Jorge Bittar
Rubens Otoni
(Licenciado)
Laerte Bessa
Sandes Júnior
Regis de Oliveira
Virgílio Guimarães
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
Vicente Arruda
vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen
Geraldo Thadeu
(Licenciado)
Marcelo Itagiba vaga do
Osório Adriano
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira
Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra
José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar
Leo Alcântara
Fátima Bezerra
Luiz Couto
Francisco Praciano
Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro
4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet
Paulo Abi-ackel
Onyx Lorenzoni
3 vagas
Paulo Bornhausen
Raul Jungmann
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
2 vagas
Giovanni Queiroz
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

Paulo Abi-ackel
Ricardo Tripoli

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.

William Woo
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago
1 vaga
PV
Fábio Ramalho
1 vaga
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225
Dagoberto
Gonzaga Patriota

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134-A, DE
2007, DO SR. ALCENI GUERRA, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 211"
(PREVÊ A PUNIÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO
RESPONSÁVEL PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM
CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA, E
O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS
PÚBLICAS)
Presidente: Nilson Mourão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Fátima Bezerra
Chamariz
Fernando Marroni
Eudes Xavier
Joaquim Beltrão
Iran Barbosa
José Linhares
João Matos
Maria Lúcia Cardoso
Reginaldo Lopes
Nilmar Ruiz
4 vagas
Nilson Mourão
Paes Landim
Professor Setimo
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PSDB/DEM/PPS

Alceni Guerra
Eduardo Sciarra
Ilderlei Cordeiro
Germano Bonow
Lobbe Neto
Rogério Marinho
Luiz Carlos Setim
2 vagas
Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Átila Lira
(Dep. do
Paulo Rubem
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Santiago
ocupa a vaga)
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: 61 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL).
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Antônio Carlos Biffi
José Eduardo
José Mentor
Cardozo
Maurício Quintella
Paes Landim
Lessa
Maurício Rands
Reginaldo Lopes
Mendes Ribeiro
Sérgio Brito (Licenciado) vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Filho
Nelson Trad
Wilson Santiago
Regis de Oliveira
4 vagas
Simão Sessim
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury
5 vagas
Gustavo Fruet
Ilderlei Cordeiro
Otavio Leite
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Lídice da Mata
(Dep. do
Julião Amin
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
Ciro Pedrosa
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190-A, DE
2007, DO SR. FLÁVIO DINO, QUE "ACRESCENTA O ARTIGO
93-A À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988"
Presidente: Gorete Pereira (PR)
1º Vice-Presidente: Major Fábio (DEM)
2º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
3º Vice-Presidente: Antonio Carlos Chamariz (PTB)
Relator: Manoel Junior (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz
Antonio Carlos

Benedito de Lira
Elismar Prado
Geraldo Pudim

Biscaia
Arnaldo Faria de
Sá
Fernando Ferro
José Eduardo
Cardozo
Marinha Raupp
4 vagas

Gorete Pereira
Iran Barbosa
José Airton Cirilo
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Regis de Oliveira
Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio
Indio da Costa
Major Fábio
Moreira Mendes
Rômulo Gouveia
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Lindomar Garçon
PHS
Felipe Bornier
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

5 vagas

Flávio Dino
Mauro Nazif
1 vaga
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE
2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS
DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Jofran Frejat
Sá
Dalva Figueiredo
Joseph Bandeira
Eduardo
Magela
Valverde
Eliene Lima
Marcelo Melo
Elismar Prado
Natan Donadon
Geraldo Pudim
Paes de Lira
João Maia
Washington Luiz
Laerte Bessa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
Mauro Lopes
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre
João Campos
Silveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jorginho Maluly Marcelo Itagiba
Major Fábio
Marina Maggessi
Zenaldo
William Woo
Coutinho
1 vaga
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco
Dagoberto
Tenorio
João Dado
Flávio Dino
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga

PSOL
1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).
Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley
Carlos Santana
Eudes Xavier
Fátima Bezerra
Maria Lúcia
Gorete Pereira
Cardoso
Iran Barbosa
Paulo Rocha
José Otávio Germano
Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato
4 vagas
Vicentinho
Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Guilherme
Arnaldo Jardim
Campos
Carlos Sampaio
Walter Ihoshi
Fernando Chucre
3 vagas
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
Chico Lopes
Vanessa
vaga do PHS
Paulo Pereira da Silva
Grazziotin
Rodrigo Rollemberg
PV
Roberto Santiago
1 vaga
PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
Felipe Bornier
vaga)
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE
2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE
APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).
Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow
Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi
Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá
Edinho Bez
Gorete Pereira
Jorge Boeira

Joseph Bandeira
Osvaldo Reis
Roberto Britto
Rose de Freitas
Zé Geraldo

Jurandy Loureiro
Paes de Lira
Pedro Wilson
2 vagas
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eleuses Paiva
Germano Bonow
Humberto Souto
João Campos

Alexandre Silveira
Jerônimo Reis
Major Fábio
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif
Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos
1 vaga
PV
Lindomar Garçon
1 vaga
PRB
Cleber Verde
Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE
2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, 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"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de
Andre Vargas
Jesus
Chico da
Deley
Princesa
Dr. Nechar vaga do PV
Colbert Martins
João Leão (Licenciado)
Edinho Bez
Janete Rocha
Luiz Carlos Busato
Pietá
Marcelo Castro
Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira
3 vagas
Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro
PSDB/DEM/PPS
Fernando
Alfredo Kaefer
Chucre
Arnaldo Jardim
Jorginho Maluly
Félix Mendonça
3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto
Valtenir Pereira
Luiza Erundina
1 vaga
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
1 vaga
a vaga)
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214

FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE
2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS
POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Eliene Lima
Átila Lins
Elismar Prado
Edmar Moreira
Elizeu Aguiar
Fátima Bezerra
Emilia Fernandes
José Otávio Germano
Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paes de Lira
Neilton Mulim
Paulo Pimenta
Silas Câmara
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro
Carlos Brandão
Guilherme Campos vaga do
João Campos
PHS
Major Fábio
Mendonça Prado
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Enio Bacci
Maria Helena vaga do PHS
PV
Lindomar Garçon
PHS

José Maia Filho
Marcelo Itagiba
Moreira Mendes
Fernando Chiarelli
Francisco Tenorio
Ciro Pedrosa

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
PSDB/DEM/PPS ocupa a
a vaga)
vaga)
PRB
Flávio Bezerra vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE
2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS
PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde
Fernando Melo
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Francisco Rossi
Laerte Bessa
José Guimarães
Nelson Pellegrino (Licenciado)
Leonardo Picciani

Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide
Marcelo Itagiba vaga do

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

Mendonça Prado
Raul Jungmann
Rodrigo de Castro
William Woo

(Licenciado)
Lincoln Portela
2 vagas
Alexandre Silveira
Edson Aparecido
Major Fábio
Pinto Itamaraty
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
João Dado

Sueli Vidigal
1 vaga
PV

Marcelo Ortiz

Dr. Talmir
PSOL

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

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE
2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,
ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.
Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni
Alex Canziani
Fátima Bezerra
Décio Lima
Joaquim Beltrão
Gilmar Machado
Lelo Coimbra
Luiz Sérgio
Marcelo Almeida
Magela
Paulo Rocha
Maria do Rosário
Tonha Magalhães
Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro
Maurício Quintella Lessa
Zonta
Raul Henry
PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos
Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro
4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago
Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg
Evandro Milhomen
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
1 vaga
PRB
Cleber Verde
1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE
2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO,
PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO)
Presidente: Carlos Willian (PTC)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Alves (PTB)
3º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian
Dr. Nechar vaga do PV
Eudes Xavier
Emiliano José
Geraldo Resende
Fernando Nascimento
Hugo Leal
Gorete Pereira
Iran Barbosa
João Matos
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
Pedro Eugênio
Paulo Delgado
Rebecca Garcia
Roberto Alves
2 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Eduardo Sciarra
Eduardo Barbosa
Ilderlei Cordeiro
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Setim
Raimundo Gomes de Matos
Otavio Leite
Rita Camata vaga do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Capitão Assumção
Paulo Rubem Santiago
1 vaga
PV
(Dep. do
Dr. Talmir
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (63) 3216-6232
FAX: (63) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".
Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT)
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Décio Lima
Carlos Zarattini
Edinho Bez
Fernando Nascimento
Eliene Lima
Pedro Fernandes
Elismar Prado
Raul Henry
João Maia
Sandro Mabel
Jurandil Juarez
3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo
PSDB/DEM/PPS
João Bittar
Luiz Carlos Hauly
Leandro Sampaio
4 vagas
Marcio Junqueira

Professora Raquel Teixeira
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha
Paulo Rubem Santiago
PV
Antônio Roberto
Roberto Santiago
PSOL
Ivan Valente
Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA
DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini
(Licenciado)
José Guimarães
Regis de Oliveira
Mauro Benevides
6 vagas
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja
5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado
2 vagas
Valtenir Pereira
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PRB
Antonio Bulhões vaga do
Cleber Verde
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Léo Vivas
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 391-A, DE
2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA
O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Fátima Bezerra (PT)

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz
Arnaldo Faria de Sá
Dr. Paulo César
Carlos Santana
Elizeu Aguiar
Charles Lucena
Fátima Bezerra
Domingos Dutra vaga do PV
Geraldo Resende
Eduardo Amorim
Jackson Barreto
Fernando Ferro
Pedro Chaves
José Airton Cirilo
Pedro Wilson
Leandro Vilela
Washington Luiz
Paulo Rocha
Wilson Santiago
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Albano Franco
Humberto Souto
Efraim Filho
João Campos
Ilderlei Cordeiro
Mendonça Prado
Major Fábio
Raimundo Gomes de
Pinto Itamaraty
Matos
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal vaga do PHS
Janete Capiberibe
Daniel Almeida
Sebastião Bala Rocha vaga do PHS
Valtenir Pereira
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
Dr. Talmir
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)
PHS
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE
2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS
ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Moreira Mendes (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira
Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
Décio Lima
Francisco Praciano
Mauro Benevides
Geraldo Pudim
Osmar Serraglio
Jofran Frejat
Paes Landim
Luiz Couto
Veloso
Nelson Trad
3 vagas
Sabino Castelo Branco
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
Claudio Cajado
5 vagas
Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira
Flávio Dino
Wolney Queiroz
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PHS

Miguel Martini
Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE
2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS
NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Dr. Rosinha
João Matos
João Carlos Bacelar
José Genoíno
Moacir Micheletto
Leonardo Quintão
Nelson Meurer
Nelson Bornier
Nelson Trad
Roberto Balestra
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva
Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto
Guilherme Campos
João Campos
Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado)
Zenaldo Coutinho
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
Valadares Filho
Gonzaga Patriota
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Ciro Pedrosa
PHS
Miguel Martini
Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE
2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS
MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Aline Corrêa
Sá
Emilia Fernandes
Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes
Fátima Bezerra
Gorete Pereira
Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá
Marinha Raupp
Tonha
Maria do Rosário
Magalhães
Maria Lúcia Cardoso
3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Alves
Solange Almeida
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Moreira Mendes
Marina Maggessi
4 vagas
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Maria Helena
Julião Amin
Sandra Rosado
PV
Antônio Roberto
Lindomar Garçon
PRB
Cleber Verde
Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE
RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela
Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes
Edinho Bez
Geraldo Pudim
Edio Lopes
Gorete Pereira
Luciano Castro
Rebecca Garcia
Lupércio Ramos
3 vagas
Neudo Campos
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues
Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira
4 vagas
Moreira Mendes
Urzeni Rocha
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado
Maria Helena
Sergio Petecão
Mauro Nazif vaga do PSOL
Sebastião Bala Rocha
PV
Fábio Ramalho
Lindomar Garçon
PSOL
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
1 vaga
vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE

MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A
MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO
NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.
Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza
Augusto Farias
Gerson Peres
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Geraldo Pudim
José Genoíno
Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado)
João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho
José Mentor
Paes Landim
Lúcio Vale
Regis de Oliveira
Rubens Otoni
Vicente Arruda
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Bonifácio de Andrada
Humberto Souto
Edson Aparecido
João Almeida
Fernando Coruja
José Carlos Aleluia
Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães
João Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Flávio Dino
Wolney Queiroz
1 vaga
PV
1 vaga
Roberto Santiago
PRB
Léo Vivas
1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,
DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".
Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni
Décio Lima
Eliene Lima
José Otávio
Jair Bolsonaro
Germano
José Mentor
Marcelo Melo
Laerte Bessa
Marinha Raupp
Neilton Mulim
Paes Landim
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
Vander Loubet
Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Abelardo Lupion
João Campos
Pinto Itamaraty
Jorginho Maluly
3 vagas
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Rogerio Lisboa
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Flávio Dino

Vieira da Cunha

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
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE
2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS
(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA
ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins
Assis do Couto
Eduardo Valverde
Beto Faro
Ernandes Amorim
Lúcio Vale
Fernando Melo
Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo
5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho
PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro
Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Thelma de Oliveira
Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha
2 vagas
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida
Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin
Sebastião Bala Rocha
PV
Lindomar Garçon
1 vaga
PHS
1 vaga
Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE
2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).
Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS
Angela Portela

Emilia Fernandes
Fátima Bezerra
Ibsen Pinheiro
Janete Rocha Pietá

Carlos Willian
Gorete Pereira
Maria do
Rosário
Natan
Donadon
3 vagas

Maria Lúcia Cardoso
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes
Alice Portugal
Luiza Erundina
Lídice da Mata
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Felipe Bornier
ocupa a vaga)
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Aline Corrêa
Edgar Moury
Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo
Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio
Eudes Xavier
Pedro Henry
José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel
3 vagas
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia
Andreia Zito
Fernando Coruja
Efraim Filho
Francisco Rodrigues
Fernando Chucre
José Aníbal
Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
Leandro Sampaio
(Licenciado)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva
Sergio Petecão
PV
Roberto Santiago
Lindomar Garçon
PRB
Léo Vivas
1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO
LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE
15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)
Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Domingos Dutra
Colbert Martins
Dr. Rosinha
José Genoíno
Emiliano José
Maurício Rands
Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho
João Matos
Milton Monti
Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes
Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures
Vicente Arruda
1 vaga
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada
Gustavo Fruet
Guilherme Campos
4 vagas
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
2 vagas
Lídice da Mata
PV
Fernando Gabeira
1 vaga
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR
ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO
ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR
DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston
Aline Corrêa
Ernandes Amorim
Aníbal Gomes
Fernando Ferro
Carlos Abicalil
Fernando Marroni
Eudes Xavier
João Maia
Marcos Lima
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
Beto Albuquerque

Átila Lira
1 vaga
PV

1 vaga

Antônio Roberto
PRB

Léo Vivas
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

Cleber Verde

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Aline Corrêa
Chico da Princesa
Arnaldo Faria de Sá
Francisco Praciano
Carlos Zarattini
Jackson Barreto
Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL
Gilmar Machado
José Airton Cirilo
José Chaves
Mauro Lopes
Jurandy Loureiro
Pedro Chaves
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Ratinho Junior
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pedro Fernandes
Silvio Costa
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
Fernando Chucre
Vitor Penido
2 vagas
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes
Julião Amin
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
José Fernando Aparecido de
Fábio Ramalho
Oliveira
PSOL
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES
FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO
SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07
APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra
Devanir Ribeiro

Beto Mansur
Carlos Zarattini
Dr. Nechar vaga do PV

Fernando Marroni
Marcelo Teixeira
Ricardo Barros
Sabino Castelo
Branco
Vander Loubet
Vital do Rêgo
Filho
2 vagas

Hugo Leal vaga do PRB
Leo Alcântara
Luiz Bittencourt
Luiz Sérgio
Marcelo Castro
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Geraldo Thadeu
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

Otavio Leite
Paulo Abi-ackel
3 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Dado
1 vaga
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

2 vagas

1 vaga

Cleber Verde

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO
A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)
Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto
Andre Vargas
Colbert Martins
Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado)
Antonio Carlos Chamariz
Magela
Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa
Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira
Paulo Teixeira
Raul Henry
Rebecca Garcia
Vilson Covatti
2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)
PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury
Arnaldo Jardim
Julio Semeghini
Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio
Emanuel Fernandes
Lobbe Neto
Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco
Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda
2 vagas
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Fernando Gabeira
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A

Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes
Celso Maldaner
Bel Mesquita
Colbert Martins
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro
Edio Lopes
Homero Pereira
Eduardo Valverde
Jurandil Juarez
Ernandes Amorim
Neudo Campos
Francisco Praciano
Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano
Paulo Rocha
Luciano Castro
Vignatti
PSDB/DEM/PPS
João Almeida
Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira
Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes
Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha
2 vagas
Vitor Penido
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 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO
CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus
Alex Canziani
Dr. Rosinha
Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim
Assis do Couto
Homero Pereira
Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro
Celso Maldaner vaga do PHS
Luis Carlos Heinze
Fernando Ferro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
Paulo Piau
Waldemir Moka
Valdir Colatto
Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos
Cezar Silvestri
Mendes Thame

Carlos Melles
Marcos Montes

Eduardo Sciarra
Gervásio Silva vaga do

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

Moreira Mendes
Nilson Pinto

Lira Maia
Urzeni Rocha
Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida
PV
Sarney Filho
Fernando Gabeira
PHS
(Dep. do
(Dep. do PSOL ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
a vaga)
ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do PHS
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO
FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Carlos Alberto Canuto
Carlos Zarattini
Neudo Campos
Ernandes Amorim
Nilson Mourão
Fernando Ferro
Pedro Fernandes
Jackson Barreto
Tonha Magalhães
João Pizzolatti
4 vagas
Moises Avelino
Pedro Wilson
Vicentinho Alves
PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido
Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia
Augusto Carvalho
Leandro Sampaio
Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly
Fábio Souto
1 vaga
Fernando de Fabinho
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Chico Lopes
Sueli Vidigal
Dagoberto
PV
Fábio Ramalho
Roberto Santiago
PRB
Léo Vivas
1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO
VALVERDE, 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 AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente:

2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia
Andre Vargas
Charles Lucena
Beto Mansur
Devanir Ribeiro
Edio Lopes
Eduardo Cunha
Eduardo Valverde
Henrique Eduardo Alves
Eunício Oliveira
José Rocha
Geraldo Simões
Paulo Teixeira
Hugo Leal
Rose de Freitas
João Carlos Bacelar
Simão Sessim
Paes Landim
PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto
João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas
José Maia Filho
Osório Adriano
Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia
Marcio Junqueira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Alice Portugal
Miro Teixeira
Valtenir Pereira
PV
Sarney Filho
Fernando Gabeira
PSOL
Ivan Valente
1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO
WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO
PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE
LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR
OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca
Beto Mansur
José Eduardo Cardozo
Celso Maldaner
José Guimarães
Celso Russomanno
Luiz Bittencourt
Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato
Homero Pereira
Marcelo Melo
José Airton Cirilo
2 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Fernando Chucre
Dimas Ramalho
Jorge Khoury
Eduardo Sciarra
Renato Amary
Gervásio Silva
1 vaga
Ricardo Tripoli vaga do PSOL
Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Chico Lopes
1 vaga
Gonzaga Patriota
PV
José Paulo Tóffano
Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225
Ivan Valente

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Eduardo Cunha
Antônio Andrade
Filipe Pereira
Celso Russomanno
Geraldo Simões
Décio Lima
João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César
Paulo Teixeira
Marcelo Melo
3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre
André de Paula
Fernando de Fabinho
Paulo Magalhães
Indio da Costa
3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
Evandro Milhomen
Manuela D'ávila
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV
Fernando Gabeira
Antônio Roberto
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
PRB
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Léo Vivas
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS
GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966 (REVOGA
DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE
2002)
Presidente: Moreira Mendes (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (DEM)
2º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
3º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de
Celso Russomanno
Sá
Darcísio Perondi
Dr. Nechar vaga do PV
Homero Pereira
Elizeu Aguiar

José Mentor
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
Pepe Vargas
Valdir Colatto

Fernando Marroni
Vander Loubet
Vinicius Carvalho
3 vagas
PSDB/DEM/PPS

Bruno Araújo
Duarte Nogueira
Jorginho Maluly
Moreira Mendes
Paulo Magalhães

Alexandre Silveira
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carlos Setim
Marcos Montes
Otavio Leite
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Júlio Delgado

Beto Albuquerque
Pompeo de Mattos
PV

(Dep. do
Lindomar Garçon PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PRB
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Telefones: (63) 3216-6232
FAX: (63) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE
ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni
Emiliano José
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
João Matos
Maria do Rosário
José Linhares
Milton Monti
Lelo Coimbra
Nazareno Fonteles
Luciana Costa
Raul Henry
Márcio Reinaldo
Reginaldo Lopes
Moreira
Osmar Serraglio
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pedro Wilson
3 vagas
Professor Setimo
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury
Bonifácio de Andrada
Humberto Souto
Efraim Filho
Jorginho Maluly
Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia
Rogério Marinho
Lobbe Neto
2 vagas
Professora Raquel
Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Chico Lopes
Átila Lira
Dr. Ubiali
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
Fábio Ramalho
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A

Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS,
QUE "MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE" (DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS QUE OFERECEM JOGO ELETRÔNICO
OU DIVERSÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS AO PÚBLICO
INFANTO-JUVENIL).
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela
Arnaldo Faria de Sá
Colbert Martins
Cida Diogo
Edinho Bez
Iriny Lopes
Elismar Prado
Pepe Vargas
José Linhares
5 vagas
Paulo Teixeira
Vicentinho Alves
Wladimir Costa
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Lobbe Neto
Efraim Filho
Paulo Bornhausen
Julio Semeghini
Rogério Marinho
Luiz Carlos Setim
2 vagas
Otavio Leite
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sueli Vidigal
Manuela D'ávila
Valadares Filho
Paulo Rubem Santiago
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO
FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA
GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A
ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde
Emiliano José
Filipe Pereira
Fernando Melo
Luiz Carlos Busato
Lelo Coimbra
Neilton Mulim
Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta
Osmar Serraglio
Professor Setimo
Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS
vaga do
Sérgio Brito (Licenciado)
Pastor Pedro Ribeiro
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
Alexandre Silveira
Guilherme Campos
João Campos

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Major Fábio
Marcelo Itagiba vaga do

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

William Woo
1 vaga

Pinto Itamaraty
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção

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

Francisco Tenorio
PV

1 vaga

1 vaga
PHS

Felipe Bornier
Flávio Bezerra vaga do

Miguel Martini
PRB

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

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR
PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier
Carlos Santana
Gladson Cameli
Filipe Pereira
Luciana Costa
José Airton Cirilo
Marinha Raupp
Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira
Mauro Lopes
(Licenciado)
Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
Raul Henry
Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Bruno Araújo
Efraim Filho
Rodrigo de Castro
(Dep. do
Felipe Maia
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)
Ilderlei Cordeiro
2 vagas
Lobbe Neto
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila
Valadares Filho
PV
José Fernando
Dr. Talmir
Aparecido de Oliveira
PRB
Antonio Bulhões vaga do
Léo Vivas
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Márcio Marinho
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Deley
Asdrubal Bentes
Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha
Marcelo Teixeira
Eudes Xavier
Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo
Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado
4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho
PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos
Marcos Montes
Humberto Souto
Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly
3 vagas
Silvio Torres
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria
Beto Albuquerque
Manuela D'ávila
Marcos Medrado
PV
Ciro Pedrosa
1 vaga
PSOL
1 vaga
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 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO
EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,
FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Alexandre Santos
Colbert Martins
Aline Corrêa
Darcísio Perondi
Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti
Fernando Marroni
Joaquim Beltrão
Jurandil Juarez
José Guimarães
Marcelo Teixeira
Luiz Alberto
Pedro Eugênio
Milton Monti
Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Carlos Brandão
Dimas Ramalho
Marcio Junqueira
Júlio Cesar
Solange Amaral
Luiz Carreira
2 vagas
Raimundo Gomes de
Matos
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato
Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg
Paulo Rubem Santiago
PV
Roberto Santiago
José Fernando Aparecido de Oliveira
PRB

Cleber Verde
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

Léo Vivas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER
ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I
DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
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
Andre Zacharow
Carlos Zarattini
Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes
Fátima Bezerra
João Maia
Gladson Cameli
José Mentor
Jurandy Loureiro
Marçal Filho
Pedro Fernandes
Marcelo Castro
Silvio Costa
Nelson Meurer
Vicente Arruda
Professor Setimo
Virgílio Guimarães
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Bruno Araújo
Thame
Arnaldo Jardim
Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia
Eduardo Sciarra
Otavio Leite
Marcio Junqueira
Paulo Bornhausen
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV
Antônio Roberto
Dr. Talmir
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO
FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".
Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana
Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá
Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão
Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze
Gilmar Machado
Pastor Manoel Ferreira (Licenciado)
Luiz Alberto
Paulo Henrique Lustosa
Moacir Micheletto
Veloso
Paulo Roberto Pereira
Vicentinho
Valdir Colatto

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Andreia Zito
João Almeida
Gervásio Silva
Marcio Junqueira
Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni
Indio da Costa
Raul Jungmann
João Campos vaga do PHS
Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
Edmilson Valentim
Evandro Milhomen
Paulo Rubem Santiago
PV
Antônio Roberto
1 vaga
PHS
(Dep. do
Felipe Bornier
PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
PRB
vaga do
Márcio Marinho
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO
ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"
Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini
Aline Corrêa
Chico da Princesa
Andre Vargas
vaga do PSDB/DEM/PPS
Francisco Praciano
Angela Amin
Jackson Barreto
Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Leão
Carlos Santana
(Licenciado)
João Magalhães
Carlos Willian
José Chaves
Dr. Paulo César
Mauro Lopes
Hugo Leal
Zezéu Ribeiro
Jilmar Tatto
Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Arolde de Oliveira
Fernando Chucre
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do
Humberto Souto
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Raimundo Gomes
2 vagas
de Matos
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do
Gonzaga Patriota
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Paulo Rubem
1 vaga
Santiago
PV
1 vaga
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO
PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".
(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro
Fátima Bezerra
Eduardo Valverde
Gorete Pereira
Flaviano Melo
Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado)
Paes Landim
Leonardo Quintão
Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale
4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Cláudio Diaz
Augusto Carvalho
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)
Paulo Rubem Santiago vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira

Edson Duarte
PHS

Felipe Bornier

Miguel Martini
PRB

Marcos Antonio vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Telefones: 3216-5631
FAX: 3216-5605
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E
RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE
2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Aline Corrêa
Antonio Carlos Chamariz
Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita
Domingos Dutra
Dalva Figueiredo
Dr. Nechar vaga do PV
Emilia Fernandes
Elismar Prado
Fátima Bezerra
José Linhares
Fátima Pelaes
Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim
Luiz Couto
Maria do Rosário
Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
4 vagas
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta
Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu
João Campos
Raimundo Gomes de Matos
4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila
2 vagas
Sandra Rosado
PV
(Dep. do
Dr. Talmir
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PHS
Miguel Martini
1 vaga
PRB
vaga do
Antonio Bulhões
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS
BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas
Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto
Fernando Ferro

Eduardo Valverde
Ernandes Amorim
Hugo Leal
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Pedro Novais
Ricardo Berzoini
Vignatti
Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Antonio Carlos Pannunzio
Ilderlei Cordeiro
José Carlos Aleluia
José Maia Filho
Luiz Carreira
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes
Paulo Rubem Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde
PSOL
Ivan Valente vaga do PV
Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

Iriny Lopes
José Rocha
Leonardo
Quintão
Paulo Pimenta
Pedro Eugênio
Pedro
Fernandes
Regis de
Oliveira
3 vagas

Bruno Araújo
Duarte Nogueira
Edson
Aparecido
Raul Jungmann
3 vagas

Dr. Ubiali
Julião Amin
Vanessa
Grazziotin
Sarney Filho
1 vaga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.
Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá
Décio Lima
Carlos Bezerra
Domingos Dutra
Iriny Lopes
Francisco Praciano
Luiz Alberto
Laerte Bessa
Marcelo Melo
Luiz Carlos Busato
Pastor Pedro Ribeiro
Neilton Mulim
Paulo Pimenta
Paes de Lira
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pedro Wilson
Simão Sessim
3 vagas
Vilson Covatti
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Sampaio
João Campos
Jorginho Maluly
José Maia Filho
José Aníbal
Marina Maggessi vaga do
Major Fábio
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Itagiba vaga do

4 vagas

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

Raul Jungmann vaga do PV
Rogerio Lisboa
William Woo
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Paulo Rubem Santiago
José Carlos Araújo vaga do
Perpétua Almeida
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Vanessa Grazziotin

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd
oB ocupa a vaga)
PV
Fernando Gabeira vaga do PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

1 vaga

1 vaga

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE
NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO
PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.
Titulares
Suplentes
PT
Maria do Rosário
PSDB
João Campos
Marcelo Itagiba
PDT
Pompeo de Mattos
PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES ACERCA DO APAGÃO OCORRIDO NO DIA
10/11/2009 EM VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS
Coordenador: Bernardo Ariston (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Alexandre Santos
Bernardo Ariston
Marcos Lima
Nelson Bornier
Wladimir Costa
PT
Fernando Ferro
Fernando Marroni
Jorge Boeira
PSDB
Carlos Brandão
DEM
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira
PP
Eduardo da Fonte
PDT
Brizola Neto
PSC

Carlos Alberto Canuto
PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA
DO SOL
Titulares
Suplentes
PMDB
Edio Lopes
PT
Francisco Praciano
PSDB
Urzeni Rocha
DEM
Marcio Junqueira
PR
Luciano Castro
PP
Neudo Campos
PSB
Maria Helena
PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS
DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes
PR
Dr. Paulo César
PP
Roberto Britto
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL
Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB
Darcísio Perondi
PT
Marco Maia
PSDB
Cláudio Diaz
PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti
PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Titulares
Suplentes
PMDB
Acélio Casagrande

Renato Molling

Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PTB
Luiz Carlos Busato
PCdoB
PT

Décio Lima
Vignatti
PSDB
Gervásio Silva
DEM
Paulo Bornhausen
PR
Nelson Goetten
PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta
PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .
COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E
COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL
ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.
Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB
Lelo Coimbra
PT
Maurício Rands
Carlos Zarattini
Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta
PSDB
Bruno Araújo
DEM
Claudio Cajado
PSC
Marcondes Gadelha
PPS
Raul Jungmann
PSOL
Ivan Valente
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.
Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis
PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson
PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira
DEM
Germano Bonow
Lira Maia
PR
Nilmar Ruiz
PP

Manuela D'ávila
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.
Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo
PT
Domingos Dutra
PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha
DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão
PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira
PP
Waldir Maranhão (Licenciado)
PSB
Ribamar Alves
PTB
Pedro Fernandes
PDT
Julião Amin
PV
Sarney Filho
PCdoB
Flávio Dino
PRB
Cleber Verde
Secretário(a): GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Asdrubal Bentes
Biscaia
Arnaldo Faria de
Cândido Vaccarezza
Sá
Carlos Bezerra
Beto Mansur
José Eduardo Cardozo
Carlos Abicalil
Carlos Eduardo
José Mentor
Cadoca
Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fátima Pelaes
Mauro Benevides
Milton Monti
Nelson Marquezelli
Rubens Otoni
Paulo Maluf
Zezéu Ribeiro
Reginaldo Lopes
2 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Fernando Chucre
Bruno Araújo
Raul Jungmann
Bruno Rodrigues
4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
3 vagas

Miro Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a 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

Paulo Teixeira

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
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
João Campos
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Marcelo Itagiba
Raul Jungmann
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

Luiza Erundina

PSDB
Paulo Abi-ackel
DEM
Jorge Khoury
PR
Maurício Quintella Lessa
PP
Dr. Nechar
José Otávio Germano
PSB

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS
PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho
PT
Carlos Zarattini
PR
Luciano Castro
PP
Nelson Meurer
PTB
Silvio Costa
PDT
Mário Heringer
PSC
Hugo Leal
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

PTB
Armando Monteiro
PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225
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